DUO-MOEDER ADOPTIE;
verschil bij huwelijk, samenleving en geregistreerd partnerschap(Informatiebrief)

Adoptie maakt dat er een familierechtelijke betrekking ontstaat tussen de duo-moeder en het kindje dat
wordt geboren uit de biologische/ geboorte moeder. Het verzoek tot partneradoptie door de duo-moeder
moet met behulp van een advocaat worden ingediend bij de Rechtbank. Het verzoek kan tijdens de
zwangerschap, rond week 20, worden ingediend. Het wordt dan al voor de geboorte in behandeling
genomen, maar de zaak wordt aangehouden totdat de geboorteakte wordt overgelegd. De adoptie kan dus
pas na de geboorte worden uitgesproken. Als het verzoek vóór de geboorte is ingediend, werkt de
adoptiebeschikking terug tot de geboorte.
Soms is het nodig om naast de adoptie te verzoeken om
-

gezamenlijk gezag en
achternaam vaststelling.

Bij een huwelijk of een Geregistreerd Partnerschap hoeft dat niet.
Adoptie terwijl moeders samenleven of alleen een relatie hebben:
Naast de adoptie wordt dan ook gevraagd aan de rechter om
-

te bepalen dat de duomoeder naast de geboorte moeder het gezag krijgt over het kindje.
daarbij kan worden gevraagd aan de rechtbank om de achternaam van de duomoeder te geven
aan het kind. Dit geldt dan dus pas vanaf de adoptie (en het kind heeft dan de eerste periode dus
de achternaam van de geboorte moeder).

Adoptie waarbij moeders getrouwd zijn:
Als het kind wordt geboren binnen het huwelijk, krijgt de duomoeder op grond van artikel 1:253sa BW
van rechtswege het gezag (naast het gezag van de geboortemoeder). Er hoeft dus niet nog extra in de
adoptieprocedure gevraagd te worden om het gezag (hetgeen wel moet gebeuren bij de samenwonende
moeders). Er ontstaat dus nooit een gezagsvacuüm. Zelfs als de geboorte moeder wegvalt voordat de
adoptie rond komt, dan heeft het kindje de duomoeder als degene die opvoedbeslissingen kan nemen
(gezag kan uitvoeren).
Na de huwelijkssluiting en voor de geboorte kunnen moeders met behulp van de Akte van Naamkeuze (af
te leggen bij de gemeente) bepalen dat het kind de achternaam krijgt van de duomoeder. Het kind draagt
dan nooit de achternaam van de geboorte moeder maar vanaf de geboorte de achternaam van de
duomoeder. Bij het laten opmaken van de Akte van Naamkeuze is het van belang dat er niet per ongeluk

een Akte van Erkenning wordt opgemaakt. Neem dus altijd de verklaring mee die op de site staat! Als er
(per ongeluk) wordt erkend dan is adoptie niet meer mogelijk omdat er dan al 2 juridische ouders zijn.
Adoptie waarbij moeders met elkaar een geregistreerd partnerschap(GP) zijn aangegaan:
Als het kind wordt geboren binnen het GP, krijgt de duomoeder op grond van artikel 1:253sa BW van
rechtswege het gezag (naast het gezag van de geboortemoeder). Er hoeft dus niet in de adoptieprocedure
nog extra gevraagd te worden om het gezag (hetgeen wel moet gebeuren bij de samenwonende moeders).
Er ontstaat dus nooit een gezagsvacuüm. Zelfs als de geboorte moeder wegvalt voordat de adoptie rond
komt, dan heeft het kindje de duomoeder als degene die opvoedbeslissingen kan nemen (gezag kan
uitvoeren).
Na het aangaan van het GP en voor de geboorte kunnen moeders met behulp van de Akte van Naamkeuze
(af te leggen bij de gemeente) bepalen dat het kind de achternaam krijgt van de duomoeder. Het kind
draagt dan nooit de achternaam van de geboorte moeder maar vanaf de geboorte de achternaam van de
duomoeder. Bij het laten opmaken van de Akte van Naamkeuze is het van belang dat er niet per ongeluk
een Akte van Erkenning wordt opgemaakt. Neem dus altijd de verklaring mee die op de site staat! Als er
(per ongeluk) wordt erkend dan is adoptie niet meer mogelijk omdat er dan al 2 juridische ouders zijn.
Voornemen te trouwen (GP aangaan) voor de geboorte:
Het is niet nodig dat het huwelijk of het GP aanwezig is op het moment dat de adoptiezaak wordt gestart.
In het adoptieverzoek kan worden aangegeven dat de moeders van plan zijn op te trouwen (of om een GP
aan te gaan). Een uittreksel uit het huwelijksregister moet na de trouwdag in de procedure worden
gebracht.
Onverwacht toch geen huwelijk of GP tijdens de geboorte:
Stel dat het kind toch onverwacht veel te vroeg komt (of door omstandigheden niet wordt gekomen tot
een huwelijk/ GP) en er dus nog geen huwelijk dan wel GP is ten tijde van de geboorte, dan wordt het
adoptieverzoek aangevuld met
-

het verzoek om alsnog het gezag ook aan de duomoeder toe te kennen eventueel
met de vaststelling van de achternaam (te weten die van de duomoeder).

Achternaam:
Als er niets door de moeders wordt bepaald dan krijgt het kind bij de geboorte de achternaam van de
geboorte moeder.

Achternaam duomoeder
Als de moeders getrouwd zijn of een GP zijn aangegaan dan kunnen zij voorafgaand aan de geboorte de
Akte van Naamkeuze afleggen bij de gemeente (zie hiervoor). Zij laten dan vastleggen dat het kind de
achternaam krijgt van de duomoeder.
Stel dat dit vergeten wordt of de moeders bedenken zich dan kan aan de rechter worden gevraagd de
achternaam te bepalen in de adoptie-beschikking. Dan blijft het kind in het geboorteregister wel altijd
staan onder de eerste naam (met latere vermelding van de andere naam).
Achternaam andere kinderen
Binnen een huwelijk of een GP kunnen de kinderen van dezelfde moeders maar 1 achternaam hebben. De
achternaam van het eerste kind bepaald de achternaam van de andere kinderen. Dit kan alleen anders zijn
als voor de geboorte het kind door de donor is erkend.
Dubbele achternaam niet mogelijk
In Nederland is het niet mogelijk om de twee achternamen van de moeders te geven aan een kind (zoals
het Spaanse systeem). Soms lijkt een achternaam voldoende op een voornaam om deze als extra
voornaam toe te voegen (dan lijkt het toch of het kind de twee achternamen heeft gekregen).
Als moeders elkaars achternaam aannemen dan is dit alleen in het kader van de aanspreektitel. Bij het
aanvragen van paspoorten en vliegtickets blijft de oorspronkelijke naam nodig.

Voor verdere vragen:

info@grijmansfamilierecht.nl of tel: 0202409114

