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Als al een voogd het gezag heeft over het
kind, zoals bijvoorbeeld wanneer alleen de
moeder van het kind gezag heeft en de
rechter heeft haar gezag over het kind
beëindigd. Dan is er niemand die gezag heeft,
waardoor een voogd wordt uitgekozen. Een
ouder kan nooit voogd van zijn kind zijn, maar
een opa of tante bijvoorbeeld wel. Als de
vader zijn kind daarna wil erkennen, dan krijgt
hij geen automatisch gezag. 

VOOGD HEEFT GEZAG 

Bijvoorbeeld: Als een minderjarige moeder een kind krijgt, waardoor de
moeder vanwege haar minderjarigheid geen gezag kan krijgen volgens de
wet. Dit betekent dat de vader ook geen automatisch gezag zal krijgen als
hij het kind wil erkennen. 
Als de moeder bij de geboorte van het kind bijna meerderjarig is, dus rond
de 18 jaar is, zal zij het gezag over het kind krijgen op het moment dat zij
18 jaar wordt. Ook de erkenner krijgt dan automatisch gezag. 

 

HET IS NIET MOGELIJK OM GEZAG OVER HET
KIND TE KRIJGEN



Bijvoorbeeld: Als een alleenstaande moeder aan de
rechter heeft gevraagd of zij samen met iemand
anders dan de biologische vader van het kind het
gezag mag hebben. Als de rechter aangeeft dat dat
mag, dan zal degene die het kind daarna wil
erkennen geen automatisch gezag krijgen. 

EEN OUDER HEEFT SAMEN MET
EEN NIET-OUDER GEZAG OVER
HET KIND 

Bijvoorbeeld: Als twee met elkaar getrouwde vrouwen
samen het gezag hebben over het kind, waarbij de
duomoeder (= niet de biologische moeder van het
kind) niet de juridische moeder van het kind is. Als
het gezag van de duomoeder door de rechter wordt
beëindigd, zal zij bij een latere erkenning van het kind
geen automatisch gezag krijgen. 

DE ERKENNER HEEFT EERDER
GEZAG OVER HET KIND GEHAD

Als de erkenner geen toestemming heeft gekregen van de juridische ouder
en hiervoor toestemming heeft gevraagd aan een rechter, dan zal hij geen
automatisch gezag krijgen over het kind. Als de erkenner ook gezag wil
hebben, dan moet hij dit apart bij de rechter gaan aanvragen. 

RECHTER HEEFT VERVANGENDE
TOESTEMMING GEGEVEN VOOR DE ERKENNING



Bijvoorbeeld: In situaties waarbij een draagmoeder en twee wensouders een
rol spelen, is het belangrijk dat de erkenner geen automatisch gezag krijgt
over het kind. Als dat wel zo is, dan zullen de draagmoeder en de erkenner
samen het gezag hebben over het kind. Dat is bij draagmoederzaken
natuurlijk niet de bedoeling, want dan kan de andere wensouder geen gezag
krijgen en ook geen mogelijkheid hebben om het kind te adopteren. Adoptie
en gezag voor de andere wensouder zijn dan alleen mogelijk als de rechter
dit verandert. Wanneer de draagmoeder en de erkenner aangeven dat zij
samen geen gezag willen, zal dit allemaal voorkomen worden en kan de
andere wensouder het kind adopteren en gezag krijgen over het kind,
zonder dat de rechter dit eerst moet veranderen. 
* De draagmoeder mag in deze situatie niet getrouwd zijn en ook geen
geregistreerd partnerschap hebben.

DE MOEDER VAN HET KIND EN DE ERKENNER
KIEZEN ERVOOR OM HET AUTOMATISCH
GEZAG, NA DE ERKENNING VANAG 1 JANUARI
2023, NIET DOOR TE LATEN GAAN


