Erkenning

Toelichting
•• Uw kind is al geboren. Erkenning van een nog niet
geboren kind (erkenning ongeboren vrucht) kan niet met
dit formulier. Hiervoor gebruikt u het formulier ‘Erkenning
ongeboren vrucht’, dat vindt u op utrecht.nl/geboorte.
•• Door erkenning kan, naast de moeder uit wie het kind
geboren is, een ander het ouderschap verkrijgen over een
kind. Met dit formulier geeft de moeder uit wie het kind
geboren is toestemming tot erkenning van het ongeboren
kind door die ander.
•• Voor meer informatie over juridisch ouderschap en
naamskeuze kijkt u op utrecht.nl/geboorte. Hierop staan
ook de voorwaarden vermeld.
•• Bij de erkenning van het eerste kind uit een relatie
moeten de moeder uit wie het kind geboren is en de
erkenner persoonlijk bij ons verschijnen, tenzij het kind
de achternaam van de moeder krijgt. In dat geval, en in
het geval dat het een volgend kind uit dezelfde relatie
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is, kan de erkenner alleen bij ons verschijnen. Voor de
toestemming van moeder kan dan gebruik gemaakt
worden van dit formulier.
Erkenning geldt vanaf het moment dat deze wordt
gedaan.
Is uw kind niet in Utrecht geboren? Bezoek ons dan
tijdens de openingstijden van diens geboortegemeente in
verband met eventuele navraag van gegevens.
Vul dit formulier volledig en duidelijk in. De gemeente
neemt alleen een volledig ingevuld en ondertekend
formulier in behandeling.
Kijk voor openingstijden en voor het maken van een
afspaak op utrecht.nl/bz of bel het klantcontactcentrum
030 - 286 00 00.
Als u dit icoontje tegenkomt moet u een bewijsstuk
meenemen.

Kind

Naam

Voorletters

Geboortedatum

Geboortegemeente
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Moeder uit wie het kind geboren is

Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum

Geboortegemeente

Adres
Woonplaats
Burgerlijke staat

Nationaliteit

(Kopie) geldig identiteitsbewijs

z.o.z.

Als u dit icoontje tegenkomt moet u een bewijsstuk meenemen.
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Erkenner

Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum

Geboortegemeente

Adres
Woonplaats
Burgerlijke staat

Nationaliteit

Geldig identiteitsbewijs

Verklaring
•• De moeder uit wie het kind is geboren geeft hierbij

•• Indien dit het eerste kind is van de moeder uit wie het

toestemming tot erkenning, door bovengenoemde

kind geboren is en de erkenner samen, stemt de moeder

erkenner, van haar bovengenoemde kind.

uit wie het kind geboren is er tevens mee in dat het
bovengenoemde kind haar achternaam krijgt.

Handtekening
Handtekening moeder uit wie het kind is geboren
Plaats

Datum

Handtekening

Adres

Privacy

Gemeente Utrecht
Publiekszaken
Burgerzaken
Bezoekadres zie utrecht.nl/bz
Telefoon 14 030

Op de verwerking en uitwisseling van uw gegevens is de
Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
Zie rijksoverheid.nl/persoonsgegevens.

