Samenwonen en kinderen?
Een man en een vrouw wonen samen. De vrouw is zwanger. De man
en de vrouw zijn niet gehuwd en hebben ook geen geregistreerd
partnerschap. Waar moeten zij aan denken?
Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap krijgen beide ouders
direct het ouderlijk gezag over de kinderen. Indien u samenwoont met of
zonder een samenlevingscontract, krijgt alleen de moeder automatisch
het ouderlijk gezag over het kind. Het kind zal nu de achternaam van de
moeder dragen. In beginsel is hier niets mis mee, maar moeder zal ook
de enige wettelijke vertegenwoordiger zijn en wanneer vader komt te
overlijden, zullen de kinderen niets van hem erven.
Om dit recht te zetten, moet de man het kind eerst erkennen. Dit gebeurt
bij de burgerlijke stand van de Gemeente en dit kan zowel voor als na
de geboorte. De instemming van de moeder is hier vereist. Wanneer het
kind vóór de geboorte al erkend wordt, kan de keuze voor de achternaam
vastgelegd worden en kan de vader na de geboorte zijn kind komen
aangeven bij de Gemeente. De erkenning van het kind ná de geboorte kan
voor veel problemen zorgen indien de moeder tijdens de geboorte komt
te overlijden.

De erkenning van het kind zorgt er alleen voor dat het kind wettig het kind
van de vader is. Om vervolgens, net als de moeder, het ouderlijk gezag te
verkrijgen, moet de vader samen met de moeder het gezamenlijk gezag
laten registreren. Dit gebeurt met een verzoekschrift aan de Rechtbank.
Dit klinkt erg ingewikkeld, maar dit is het niet. Op www.rechtspraak.nl
staat een formulier ‘gezamenlijk ouderlijk gezag’. U moet dit formulier,
samen met de gevraagde bijlagen opsturen naar de griffie van de
rechtbank die bij uw woonplaats hoort. Als dit verzoek verwerkt is, dan
zal het gezagsregister bijgewerkt worden en komt daar het gezamenlijke
gezag vast te liggen.
Als beide ouders het ouderlijke gezag hebben betekent dit dat beiden het
kind moeten verzorgen en opvoeden en dat beiden verantwoordelijk zijn
voor het welzijn van het kind. Het erkennen en ouderlijk gezag aanvragen
kan ook als iemand niet de biologische vader is.
Wat u hierna nog kan doen is het vastleggen van de voogdij. Dit is met
name van belang mocht u beiden komen te overlijden. Een voogd kan
aangewezen worden in een testament. In de meeste gevallen gaat het om
familieleden of goede vrienden. Wanneer u niets regelt, zal de rechter een
voogd aanwijzen.
Bij een heugelijk feit als
de verwachting van een
kindje wilt u natuurlijk
niet aan dit soort dingen
denken, maar zoals u
hierboven heeft kunnen
lezen is het belangrijk dit
wel te doen. Als alles dan
geregeld is, kunt u rustig
verder genieten!
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Voor het bepalen
van uw koers!
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