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Meer informatie op utrecht.nl/erkenning

Erkenning kind 
(met toestemming moeder)

1. Ik, de moeder (uit wie het kind is/zal worden geboren),
Achternaam
Voornamen
Plaats en dag van geboorte
Nationaliteit

2. geef toestemming aan de erkenner (duo-moeder of vader)
Achternaam
Voornamen
Plaats en dag van geboorte
Nationaliteit

3. tot het erkennen van (aankruisen):
  elk kind waarvan ik op dit moment zwanger ben
  het al eerder geboren kind:

 Achternaam     Voornamen
 Geboortedatum     Geboortegemeente

4. De achternaam van dit/deze kind(eren) (aankruisen):
   wordt verplicht dezelfde achternaam als die van (een) eerder geboren kind(eren) van ons samen,  

namelijk      (invullen). 
  de achternaam van ons eerste kind wordt de achternaam van de moeder 
   de achternaam van ons eerste kind wordt de achternaam van de erkenner (dan kan de erkenning niet  

geregeld worden via dit formulier, hiervoor moet u samen naar Burgerzaken komen). Maak een afspraak  
op www.utrecht.nl/afspraak.

Hebt u eerder samen een levenloos geboren kind gekregen? Neem dan contact op met Burgerzaken  
(via 14030) om na te gaan of u met dit formulier toestemming tot erkenning kunt geven of dat u samen  
naar Burgerzaken moet komen.

5. Over het gezag van dit/deze kind(eren) (aankruisen):
  Na deze erkenning willen moeder en erkenner dat zij allebei het gezag hebben
   Na deze erkenning willen moeder en erkenner dat alleen moeder het gezag heeft (dan kan de erkenning 

niet geregeld worden via dit formulier, hiervoor moet u samen naar Burgerzaken komen). Maak een  
afspraak op www.utrecht.nl/afspraak.

z.o.z.

http://utrecht.nl/erkenning
http://www.utrecht.nl/afspraak
http://www.utrecht.nl/afspraak


De gevolgen van de erkenning zijn mij bekend:
 - Het kind krijgt een familierechtelijke relatie met de erkenner. 
 - Het kind en de erkenner worden erfgenamen van elkaar. 
 - U bent verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind totdat het 21 jaar is.  

U betaalt dan bijvoorbeeld ook voor studie en eten. 
 - De achternaam die u bij punt 4 hebt gekozen, kunt u niet meer aanpassen. 
 - De keuze over het gezag bij punt 5 kunt u alleen via het gezagsregister of de rechtbank aanpassen.  

Voor meer informatie hierover zie www.rechtspraak.nl.
 - Het kind krijgt mogelijk de nationaliteit van de erkenner (dit is afhankelijk van het recht van het land  

waarvan de erkenner de nationaliteit heeft). 
 - De erkenning kan alleen in bijzondere gevallen ongedaan gemaakt worden. Dit kan alleen via de rechtbank.

(plaats en datum)

(handtekening moeder) 

Meenemen: (kopie) paspoort of identiteitskaart van moeder en paspoort of identiteitskaart erkenner.

                                             ,      /      / 
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