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Een nieuw jaar! Wat zal 2023 
brengen? Hopelijk gezondheid, 
voorspoed en vrolijkheid. Ik wens 
het iedereen toe. Voor sommigen 
kent het nieuwe jaar ook een nieuwe 
start. Een nieuwe baan, een nieuw 
dieet. Voor mijn kantoorgenoot een 
nieuwe rol, die van ouder. Zij is net 
moeder geworden. Hoera! Wat 
betekent dat juridisch, een kind 
krijgen?

De wet zegt dat de moeder degene is 
uit wie het kind wordt geboren. Zij is 
dus al�jd een ouder en zij wordt 
automa�sch belast met het ouderlijk 
gezag. Voor de ongehuwde partner 
ligt dat anders.

Ongehuwde partners zullen hun kind 
moeten erkennen, om in juridische 
zin als ouder te worden aangemerkt. 
Dit kan al voor de geboorte bij de 
burgerlijke stand. Door erkenning 
word je niet ook de we�elijke 
vertegenwoordiger van je kind. 
Hiervoor is nodig dat je het mede 
ouderlijk gezag krijgt. Vóór afgelopen 
jaarwisseling moest de ongehuwde 
partner dit apart regelen. Dit werd 
wel eens vergeten en dat bleek dan bij 
de scheiding. De gevolgen waren 
soms pijnlijk, als de moeder in kwes�e
dan niet meer wilde meewerken aan 
het alsnog regelen ervan. Dan moest 
de partner naar de rechter. Sinds dit 
jaar geldt een nieuwe wet. Hierdoor 
wordt het ouderlijk gezag automa-
�sch geregeld bij de erkenning. 
Hoera!

Wat ouders meestal ook voor de 
geboorte regelen, is het bepalen van 
de naam. In principe ben je hierin vrij, 
tenzij de naam ‘bespo�elijk’ is. Denk 
aan scheldwoorden. Ik raad ouders 
overigens aan om de naam een keer 
op te schrijven, voor de geboorte. Wij 
worden wel eens gebeld voor een 
procedure naamswijziging, omdat de 
persoon in kwes�e er klaar mee is om 
door het leven te gaan als bijvoor-
beeld mevrouw A.C.H. Terwiel, 
mevrouw Z. Pil of meneer Aart Appel.

Als de erkenning en het gezag 
geregeld zijn, bij het aangeven van je 
kind of doordat het kind binnen een 
huwelijk/geregistreerd partnerschap 
is geboren, dan ontstaan er plichten. 
De plicht om het kind te verzorgen, op 
te voeden, zijn/haar kosten te dragen, 
het vermogen te beheren en 
hem/haar te vertegenwoordigen. 

Ga je als ouder scheiden, dan ben je 
verplicht het belang van het kind 
centraal te stellen. Dat is voor sommi-
ge ouders moeilijk, maar kinderen 
mogen verwachten dat bij het maken 
van de zorgafspraken het uitgangs-
punt ‘gelijkwaardig ouderschap’ is 
geborgd en dat je het contact met de 
andere ouder s�muleert. Wij verwij-
zen ouders en hun kinderen al�jd 
graag naar S�ch�ng Villa Pinedo 
(www.villapinedo.nl). Een pla�orm 
voor kinderen van gescheiden ouders. 
Zij leren ons daar wat voor hen 
belangrijk is bij een scheiding. 
Leerzaam. Hoera voor Villa Pinedo. 

Bij mijn kantoorgenoot gaat alles 
goed rondom hun baby. Inclusief een 
leuke naam! Ze genieten en hebben 
soms een slapeloze nacht. Wij 
genieten met haar mee. Snel op 
kraamvisite!

HOERA!

Manon Renken,
Advocaat & Mediator


