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Aanvragen verklaring juridisch ouderschap Duomoeder
Sinds 1 april 2014 kan een duomoeder eenvoudiger het ouderschap krijgen over
het kind van haar vrouwelijke partner. Tot 1 april 2014 kon dit alleen door het
kind te adopteren via een gerechtelijke procedure. Sinds 1 april 2014 kan de
duomoeder juridisch ouder worden buiten de rechter om.
Wanneer kan een verklaring worden aangevraagd?
Het juridisch ouderschap van de duomoeder ontstaat van rechtswege wanneer zij
gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder waaruit het
kind geboren is. Er moet wel sprake zijn van een onbekende donor in de zin van
de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Hiermee wordt duidelijk dat de
biologische vader van het kind geen rol zal spelen in de verzorging en opvoeding.
De vrouw die het kind draagt kan vanaf de 24e week een verklaring aanvragen
voor de aangifte onder de voorwaarden dat het kind:


na 1 april 2014 is geboren of nog geboren moet worden;



binnen een geregistreerd partnerschap of een huwelijk is geboren;



bevruchting heeft plaatsgevonden door gebruik van donormateriaal
van een voor de aanvragers onbekende donor in de zin van de Wet
donorgegevens kunstmatige bevruchting;



nog niet is aangegeven bij de gemeente.

Hoe kan een verklaring aangevraagd worden?
De vrouw die het kind draagt kan een verklaring aanvragen via
www.donorgegevens.nl, 'Vraag donorgegevens aan via DigiD'. Tevens moet de
moeder die het kind draagt, een kopie van haar legitimatiebewijs toesturen. De
verklaring van de Stichting DKB om juridisch ouderschap te regelen wordt zo snel
mogelijk na de aanvraag per post opgestuurd. De procedure voor het aangeven
van een kind gebeurt, net als bij heterostellen, bij de gemeente. Houd er rekening
mee dat de verklaring tijdig aangevraagd wordt!
Wordt niet voldaan aan bovenstaande voorwaarden, dan moet een erkenningprocedure bij de gemeente gevolgd worden alvorens het juridisch ouderschap aangevraagd kan worden. Hiervoor is geen verklaring van de Stichting donorgegevens
kunstmatige bevruchting nodig.
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