
 

   

    Postbus 2000 

3760 CA Soest 

Bezoekersadres: Raadhuisplein 1 
Postbus2000@soest.nl 

035-609 34 11 

 

  
Toestemming van de moeder tot erkenning 

van haar kind tot de leeftijd van 16 jaar of 
ongeboren vrucht 

 
 
Gegevens moeder 

 
Achternaam moeder:      ________________________________________________________ 

 
Voornamen moeder:       ________________________________________________________ 
 
Plaats van geboorte:       ________________________________________________________ 
 
Dag van geboorte:          ________________________________________________________ 

 
Nationaliteit:                  ________________________________________________________ 

 
Adres:                           ________________________________________________________  
 
Woonplaats:                   ________________________________________________________ 
 
 
Geeft toestemming tot erkenning aan: 

 
Achternaam erkenner:     ________________________________________________________ 

 
Voornamen erkenner:      ________________________________________________________ 
 

Plaats van geboorte:        ________________________________________________________ 
 
Dag van geboorte:           ________________________________________________________ 
 
Nationaliteit:                   ________________________________________________________ 
 
Adres:                            ________________________________________________________ 

 
Woonplaats:                   ________________________________________________________ 
 
 
Is het kind al geboren?    
 

  Nee, ga door naar datering en ondertekening 
 

  Ja, vul onderstaande gegevens in  
 
 
Achternaam kind:            ________________________________________________________ 

 
Voornamen kind:             ________________________________________________________ 
 
Plaats van geboorte:        ________________________________________________________ 
 
Dag van geboorte:           ________________________________________________________ 

mailto:Postbus2000@soest.nl


 

   

 
Adres:                            ________________________________________________________ 

 
Woonplaats:                   ________________________________________________________ 
 

 
 
Datum en ondertekening: 

 
 

Plaats en datum:             ________________________________________________________ 
 
 
 
Handtekening moeder:               _____________________ 
 
 

 
Handtekening kind bij leeftijd  

van 12 tot en met 15 jaar:          _____________________ 
 
 
Wat u verder moet weten: 

 
• Voor meer informatie over juridisch ouderschap en naamskeuze kijkt u op de website 

www.rijksoverheid.nl of de gemeentelijke website. Hierop staan ook de voorwaarden 
vermeld. 

• Betreft de erkenning het eerste kind uit deze relatie en wordt gekozen voor de achternaam 

van de erkenner of moeder? Dan moeten de moeder en de erkenner persoonlijk bij de 
ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen voor de erkenningsakte met naamskeuze.  

• Krijgt het kind de achternaam van de moeder? Dan kan de erkenner alleen verschijnen met 
dit toestemmingsformulier van de moeder.  

• Voor elk volgend kind uit dezelfde relatie geldt, dat het dezelfde achternaam krijgt als het 
eerste kind. Ook in dit geval kan de erkenner alleen verschijnen met dit 
toestemmingsformulier van de moeder.  

• Erkenning geldt vanaf het moment dat deze wordt gedaan.  

• Vul dit formulier volledig en duidelijk in. De gemeente neemt alleen een volledig door de 
moeder en indien van toepassing het kind, ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier 
in behandeling.  

• Identificatiebewijs verplicht van erkenner, moeder en kind indien van toepassing.  
• U maakt (digitaal) een afspraak voor de erkenning (ongeboren vrucht). Zie hiervoor de 

gemeentelijke website.  

• Kind van 12, 13, 14 of 15 jaar moet samen met de moeder toestemming geven.  
• Kind vanaf 16 jaar moet zelf toestemming geven. 

http://www.rijksoverheid.nl/
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