
Ouderschapsverklaring aanvragen
Sinds 2004 worden de gegevens van sperma-, eicel- en embryodonoren landelijk geregistreerd. Stichting 
donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb), bewaart en beheert deze gegevens ten minste tachtig jaar. 
Op verzoek verstrekt Sdkb deze gegevens aan het donorkind, de ouders of de huisarts. Vrouwen met een 
vrouwelijke partner kunnen bij ons terecht voor het aanvragen van een ouderschapsverklaring voor het juridisch 
ouderschap bij de geboorteaangifte of de meemoederadoptieprocedure. Het aanvragen van een 
ouderschapsverklaring kan alleen door de vrouw die zwanger of bevallen is van het kind. De aanvraag is kosteloos.

Juridisch ouderschap
Er zijn meerdere mogelijkheden om juridisch ouderschap voor een vrouwelijke partner vast te leggen. Voor twee van deze mogelijk-
heden heeft u een ouderschapsverklaring van ons nodig. De eerste mogelijkheid is juridisch ouderschap bij de geboorteaangifte en de 
tweede is adoptie.

Juridisch ouderschap bij de geboorteaangifte 
Het juridisch ouderschap wordt vastgesteld door de gemeente als u getrouwd bent of een geregistreerd 
partnerschap heeft met de vrouw die zwanger of bevallen is van uw kind. U moet in het bezit zijn van de 
ouderschapsverklaring voor het juridisch ouderschap (aan te vragen door de vrouw die zwanger is). Deze 
ouderschapsverklaring laat u bij aangifte van de geboorte van uw kind zien aan de gemeente.

Adoptie
Adoptie is mogelijk met én zonder een ouderschapsverklaring. 
• Met een ouderschapsverklaring: u moet een verzoek indienen bij de rechtbank. Als u een relatie heeft 

met  de vrouw die zwanger of bevallen is van uw kind én u heeft de ouderschapsverklaring voor de 
meemoederadoptieprocedure, zal de rechtbank (in principe) een verzoek tot adoptie toekennen.

• Zonder ouderschapsverklaring: hiervoor moet u ook een verzoek indienen bij de rechtbank. 
Deze procedure duurt langer en er gelden extra voorwaarden.

Erkennen
U kunt zonder een ouderschapsverklaring juridisch ouderschap verkrijgen door uw kind te erkennen.
• U kunt uw kind erkennen ook wanneer de donor bekend is.
• Dit is mogelijk zowel met als zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap.
• Erkenning wordt geregeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand bij de gemeente. De vrouw die 

zwanger of bevallen is, moet hiervoor toestemming geven. 
• Erkennen is niet mogelijk als een kind al twee juridische ouders heeft.

Ouderschapsverklaring aanvragen?
De ouderschapsverklaring kan 3 maanden voor de geboorte, door de vrouw die zwanger is, 
worden opgevraagd via www.donorgegevens.nl. Dit gaat via een aanvraagformulier na inloggen met DigiD.

Goed om te weten
• Brieven van Sdkb worden via aangetekende post verzonden.
• Sdkb heeft enkel donorgegevens waarbij de behandeling in een Nederlandse kliniek heeft plaatsgevonden.
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