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De autonomie van het kind in het afstammingsrecht 
 
Machteld Vonk 
 
1. Inleiding 
Het afstammingsrecht regelt welke ouders bij welke kinderen horen. Het creëert een netwerk 
van familierelaties waarvan iedereen in beginsel deel uitmaakt. Het Nederlandse 
afstammingsrecht is dwingend recht waar niet door partijen van kan worden afgeweken. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat een kind bij geboorte in ieder geval een moeder heeft, namelijk de 
vrouw uit wie het kind is geboren. Deze vrouw is de juridische moeder en kan haar 
moederschap niet ontkennen. Ze kan ook niet, zoals onder het Franse recht wel kan, anoniem 
bevallen, waardoor het kind vanuit juridisch perspectief ‘moederloos’ ter wereld komt.1 Het 
systeem is natuurlijk niet helemaal waterdicht, doordat een moeder haar kind te vondeling kan 
leggen. Zijn er op dat moment geen gegevens van het kind of is de moeder onbekend, dan 
heeft het kind in een dergelijk geval geen juridische moeder. Maar het gaat hierbij om 
uitzonderingen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft in 1979 in 
Marckx v. België bepaald dat het scheiden van kind en moeder in juridische zin, in strijd is 
met het recht op family life van het kind.2 Het moederschap is in Marckx en in het 
Nederlandse afstammingsrecht gebaseerd op een biologisch feit, namelijk de geboorte.  

Het is echter wel goed om te weten dat toen het EHRM dit arrest in juni 1979 wees, de 
eerste IVF-baby nog net geen jaar oud was. Het scenario waarbij de geboortemoeder niet 
tevens de leverancier van de eicel was, zal bij het EHRM op dat moment waarschijnlijk nog 
geen invloed hebben gehad op hun gedachten over het moederschap. Echter, sinds de opkomst 
van voortplantingstechnieken enerzijds en de acceptatie van alternatieve gezinsvormen, zoals 
als het gezin met ouders van hetzelfde geslacht anderzijds, zijn er nieuwe vragen gerezen in 
het afstammingsrecht. Vragen als: welke rol spelen de belangen en rechten van het kind in het 
afstammingrecht? In hoeverre is het kind als minderjarige maar ook als meerderjarige 
autonoom met betrekking tot de vraag wie zijn of haar ouders zijn? Zou deze autonomie ertoe 
moeten leiden dat het kind de juridische werkelijkheid in overeenstemming moet kunnen 
brengen met de biologische/genetisch werkelijkheid, wat in het Nederlandse 
afstammingsrecht voor een groot deel mogelijk is of zou deze autonomie ook zo ver moeten 
kunnen reiken dat het kind de mogelijkheid moet hebben de juridische werkelijkheid in 
overeenstemming te brengen met de sociale werkelijkheid? Mag het kind ook afzien van 
ouders?  

Dit artikel is een verkenning van de mogelijkheden die het kind heeft om binnen het 
afstammingsrecht autonoom te zijn. De vraag naar de autonomie van het kind in het 
afstammingsrecht bevat een aantal deelvragen: ten eerste Kan het kind de juridische 
werkelijkheid in overeenstemming brengen met de biologische werkelijkheid? Deze 
vraag bevat zowel het element kennis van de biologische werkelijkheid als het in 
overeenstemming brengen van het recht met deze werkelijkheid. Ten tweede Kan het kind 
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Family Law (UCERF). 
1 Dat het Nederlandse recht moeite heeft met de anonieme bevalling en het moederloos zijn dat daaruit 
voortkomt, blijkt bijvoorbeeld uit een beschikking van de Rechtbank Den Haag van 14 september 2009, LJN: 
BK1197. Deze beschikking komt verderop in deze bijdrage aan de orde. 
2 ‘There is thus a risk that the establishment of affiliation will be time-consuming and that, in the interim, the 
child will remain separated in law from his mother. This system resulted in a lack of respect for the family life of 
Alexandra Marckx who, in the eyes of the law, was motherless from 16 to 29 October 1973. Despite the brevity 
of this period, there was thus also a violation of Article 8 (art. 8) with respect to the second applicant.’ EHRM 13 
juni 1979, Marckx t. Belgium, EHRM, appl. no. 6833/74. 
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de juridische werkelijkheid in overeenstemming brengen met de sociale werkelijkheid? 
Bij de vraag naar de autonomie van het kind wordt uitgegaan van de huidige fundamenten van 
het afstammingsrecht, namelijk enerzijds de biologische afstamming en anderzijds de fictieve 
biologische afstamming. Bij de fictieve biologische afstamming heeft een niet-biologische 
ouder ingestemd met het ouderschap en daarmee als het ware de plaats van de biologische 
ouder ingenomen. Dit kan via erkenning, via instemming met een daad die de verwekking tot 
gevolg kan hebben gehad of door binnen huwelijk het vaderschap te aanvaarden al wetende 
dat het kind door een ander is verwekt. In dit artikel wordt de vraag naar de functionaliteit van 
deze fundamenten voor het afstammingsrecht buiten beschouwing gelaten. Waar relevant 
wordt wel ingegaan op het op 14 december 2009 gepubliceerde concept wetsvoorstel 
Lesbisch Ouderschap.3  

 
 

2. Autonomie 
Alvorens nader op de gestelde vragen in te gaan, is het goed aandacht te besteden aan de 
verschillende visies op het kind. Aan de ene kant van het spectrum vinden we de visie op het 
kind als autonoom persoon met evenveel rechten als de volwassenen en de mogelijkheid deze 
rechten ook te effectueren. Aan de andere kant van het spectrum vinden we de visie op het 
kind als onderdeel van een relationeel geheel (het gezin): het belang van het kind is daarbij 
gelegen in de banden die het met anderen om zich heen ontwikkelt. Takes heeft in haar 
proefschrift een groot deel van de literatuur over de autonomie van het kind bestudeerd.4 Op 
basis van dit materiaal heeft zij geconcludeerd dat er grofweg drie perspectieven op het kind 
zijn te onderscheiden: het bevrijdingsperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het 
zorgperspectief.  

In het bevrijdingsperspectief staat de autonomie van het kind centraal.5 Het kind is 
geen hulpeloos wezen maar heeft een te respecteren eigen wil. Op grond daarvan moeten aan 
kinderen gelijke rechten toekomen en mogen ze niet op grond van hun leeftijd worden 
gediscrimineerd. Kinderen moeten als autonome personen behandeld worden, ‘dat wil zeggen 
als personen van wie we de mogelijkheden tot zelfbepaling en zelfontplooiing respecteren en 
die de vrijheid hebben om zelf te beslissen. Autonomie is in dit perspectief primair een 
juridische en politiek begrip, gericht tegen de paternalistische macht van volwassenen en op 
de vrije zelfbepaling van het kind.’6 Dit perspectief zou tot gevolg moeten hebben dat het kind 
dezelfde positie in het recht heeft als een volwassene en zijn of haar rechten ook moet kunnen 
afdwingen. Essentieel hiervoor is dat het kind een zelfstandige rechtsingang heeft, of beter 
gezegd dezelfde rechtsingang als een volwassene. 

Het tweede perspectief dat ze beschrijft is het ontwikkelingsperspectief. In dit 
perspectief wordt het kind gezien als een zich langzaam tot een autonoom persoon 
ontwikkelend individu.7 “Niet de actuele autonomie, maar de potentiële autonomie van het 
kind staat centraal.”8 Er moet rekening gehouden worden met de ontwikkelingsfase waarin het 
kind zich bevindt om te bepalen of een kind in staat is om autonoom te beslissen. Takes merkt 

                                                 
3 Zie http://www.internetconsultatie.nl/ouderschapduomoeder voor de tekst van het concept wetsvoorstel. De 
consultatie is op 1 maart 2010 gesloten. Het is nu wachten op het eigenlijke wetsvoorstel. 
4 F. Takes, Het recht te weten, ‘het belang van het kind’ in het debat over gametendonatie, proefschrift Radboud 
Universiteit Nijmegen,  2006, p. 125-126. 
5 In haar proefschrift bespreekt Takes bij dit perspectief in ieder geval de volgende auteurs: R. Farson, J. Holt en 
H. Cohen. 
6 Takes, o.c. p. 125-126. 
7 Takes bespreekt in haar proefschrift bij dit perspectief ondermeer M. Freeman, J. Feinberg, J. Griffin en H. 
LaFollette. 
8 Takes, o.c. p. 136. 
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hierbij op dat men in dit perspectief het risico loopt autonomie met zelfstandigheid te 
verwarren, alsof je geleidelijk aan autonoom kan worden.  

 
Maar je bent niet een beetje autonoom, je bent het wel of je bent het niet. Het feit dat men in het 
ontwikkelingsperspectief een bepaald oordeelsvermogen als voorwaarde verbindt aan autonomie 
verandert dat niet.

9  
 

Hierbij past een recht dat het kind langzaam zelfstandig laat worden en in samenhang met het 
groeiende beoordelingsvermogen van het kind een groeiend aandeel in het recht laat hebben. 

In het derde perspectief, het zorgperspectief, ligt het minste nadruk op de autonomie 
van het kind. In dit perspectief staat de behoeften van het kind centraal en niet de rechten.10 
Het kind is een kwetsbaar wezen ‘dat is ingebed in relationele verbanden en dat groeit naar 
volwassenheid. Dit kind behoeft bescherming maar niet in de vorm van opeisbare rechten.”11 
Als men namelijk uitgaat van “opeisbare rechten die individuele burgers tegenover elkaar 
hebben leidt tot een fragmentatie van de verbanden waarin kinderen opgroeien. Het ontkent 
de behoefte die zij hebben aan liefde en affectie.’12 Kinderen worden in dit perspectief 
duidelijk niet als autonome maar voornamelijk als beschermenswaardige wezens beschouwd. 
In dit perspectief is het ook het kind als onderdeel van het gezin dat deelneemt aan het recht 
en niet als individu. Hierbij past geen eigen rechtsingang voor het kind en wordt uitgegaan 
van de gedachte dat de belangen van het kind worden gewaarborgd door de personen om het 
kind heen die verantwoordelijk zijn voor zijn welzijn.  

Het bevrijdingsperspectief bevindt zich aan het ene kant van het spectrum, het 
zorgperspectief aan de andere zijde en het ontwikkelingsperspectief ergens in het midden. Uit 
deze drie perspectieven spreekt een verschillende visie op de autonomie van het kind. Hoe 
men het afstammingsrecht met betrekking tot het kind beoordeelt zal afhangen van het 
perspectief dat men inneemt. Alle drie de perspectieven zijn gericht op het kind als 
minderjarige, maar in het afstammingsrecht heeft men ook te maken met het kind als 
meerderjarige. De vraag die daarbij rijst is hoe de visie die met betrekking tot het 
minderjarige kind wordt ingenomen de autonomie van het meerderjarige kind kan 
beïnvloeden. Deze vraag komt met name bij de sectie over afstammingskennis aan de orde. 

Het is goed om hier te melden dat onder autonomie wordt verstaan de mogelijkheid om 
zelfstanding en onafhankelijk te zijn. Dit impliceert dat het kind dezelfde rechten heeft als de 
volwassenen om hem heen en dat hij deze rechten ook kan effectueren doordat hij 
bijvoorbeeld toegang heeft tot het recht. Wanneer het kind een rechtsvraag aan de rechter 
voorlegt, komt vervolgens de vraag aan de orde hoe de rechter deze vraag beoordeelt en of het 
kind daarbij een andere positie heeft dan de meerderjarige die in het rechtsgeding is 
betrokken. Dit kan enerzijds te maken hebben met de verantwoordelijkheid van de ouder ten 
opzichte van het kind met betrekking tot beslissingen die de ouder in het verleden heeft 
genomen en anderzijds met de belangen van de beide partijen. Daarbij speelt de vraag of het 
kind juist extra bescherming behoeft omdat het minderjarig is, en daardoor een andere positie 
moet hebben dan de betrokken volwassenen. Of is het eerder zo dat verregaande autonomie 
daarentegen impliceert dat het kind en de betrokken volwassenen voor de rechter volstrekt 
gelijk moeten worden behandeld, hetgeen kan betekenen dat het kind geen extra bescherming 
krijgt? 

 
 

                                                 
9 Takes, o.c. p. 137. 
10 Bij dit perspectief bespreekt Takes in haar proefschrift ondermeer C. Van Nijnaten, O. O’ Neil, en F. Schrag 
11 Takes, o.c. p. 150. 
12 Takes, o.c. p. 149. 
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3. Het kind en de biologische werkelijkheid  
 
3.1. Kennis van de biologische werkelijkheid  
De eerste vraag die van belang is als men kijkt naar de mogelijkheden die het kind heeft om 
zijn afstamming in overeenstemming te brengen met de biologische werkelijkheid is het feit 
dat dit betekent dat het kind moet kunnen achterhalen wie zijn of haar biologische ouders zijn. 
Kan het kind dit niet achterhalen dan kan het kind niet (autonoom) beslissen of het de 
juridische werkelijkheid in overeenstemming wil laten zijn met de biologische.  

Over het recht op afstammingskennis is de afgelopen jaren veel geschreven.13 
Inmiddels is er voor kinderen die via kunstmatige inseminatie met donormateriaal worden 
verwekt met tussenkomst van een arts of behandelaar de mogelijkheid om via het 
Donorregister te weten te komen van wie de eicel of de zaadcel van waaruit zij zijn ontstaan 
afkomstig is. Een dergelijk regeling bestaat er voor kinderen die niet op die manier zijn 
verwekt niet, al blijkt wel uit jurisprudentie van de Hoge Raad dat kinderen in beginsel het 
recht hebben om te weten van wie ze afstammen. Er valt over verschillende aspecten van dit 
vraagstuk veel te zeggen en dat is in de afgelopen jaren ook gedaan.  

De vraag die hier in eerste instantie aan de orde is, is de vraag of de mogelijkheid van 
het kind om later zelf te kunnen beslissen of het wil weten van wie het afstamt, inhoudt dat de 
‘ouders’ van het kind ervoor moeten zorgen dat het kind later ook daadwerkelijk over deze 
gegevens kan beschikken. Maakt het daarbij uit of het kind op het moment dat het daarover 
kan beschikken minderjarig of meerderjarig is? 

Om met een voorbeeld te beginnen: op 4 oktober 2008 stond in de NRC een artikel 
over een aantal stellen dat gebruik had gemaakt van een draagmoeder via een in Californie 
gevestigd bedrijf: Growing Generations.14 Dit bedrijf bemiddelt bij en begeleidt 
(commercieel) draagmoederschap. Een van de stellen (twee vaders) had gebruik gemaakt van 
een anonieme eiceldonor. Ze hadden gezocht naar een bekende die een eicel wilde donoren 
maar hadden die niet kunnen vinden. Bovendien wilden ze het kind niet met een of twee 
moeders delen. In Amerika is het toegestaan om met behulp van anoniem donormateriaal 
kinderen te verwekken, in Nederland is dit echter sinds 2004 niet meer toegestaan.  

De vraag die vanuit de autonomie van het kind hier rijst is wat zo’n beslissing van 
ouders betekent voor het kind? Autonomie betekent dat je zelf kan beslissen of je iets wel of 
niet doet, in dit geval of je al dan niet afstammingsgegevens achterhaalt. Hier zijn deze 
gegevens, mede door een door de ouders genomen beslissing, niet te achterhalen. Het kind 
kan dus nog wel beslissen ze te willen achterhalen, maar deze mogelijkheid bestaat niet. Kan 
het zo zijn dat er gezien vanuit de positie van het autonome meerderjarige kind een 
verplichting bestaat voor partijen in een procreatief arrangement om te waarborgen dat 
afstammingsgegevens voor het kind later beschikbaar zijn? Afhankelijk van het perspectief 
dat wordt gekozen zou dit ook al zo kunnen zijn voor het minderjarige kind. 

In zijn boek Relationship Rights of Children bekijkt Dwyer15 de ouder-kind relatie 
door de bril van de ‘oorspronkelijke positie’ uit de theorie van Rawls.16 Het is een interessant 

                                                 
13 Zie voor een uitgebreide rechtsvergelijkende studie naar het recht op afstammingskennis: R. Blauwhoff, 

Foundational facts, relative truths: a comparative law study on children’s rights to know their origins, 
Antwerp- Intersentia, 2009. Zie ook S. Besson, Enforcing the child’s right to know her origins: contrasting 
approaches under the Convention on the Rights of the Child and the European convention on Human Rights, 
International Journal of Law Policy and the Family, vol. 21, 2007,  p. 137-159; en J. van  Raak-Kuiper, 
Koekoekskinderen en het recht op afstammingsinformatie, proefschrift Universiteit Tilburg, 2007. 

14 NRC Handelsblad, 4 Oktober 2008, ‘Moeder: onbekend’ 
15 J.G. Dwyer, The relationship rights of children, Cambridge University Press: Cambridge, 2006. 
16 J. Rawls, A Theory of Justice, voor het eerst uitgegeven in 1971, Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press. Voor een Nederlands boek over de theorieën van John Rawls zie P.B. Lehning, Rawls, in de 
serie Kopstukken Filosofie, Lemniscaat, 2006. 



 5

experiment dat een ander licht werpt op de vormgeving van ouder-kind-relaties en de 
autonomie van het kind. Wat in de context van de afstammingsgegevens en de beslissingen 
die ouders omtrent deze gegevens nemen vóór de geboorte van het kind interessant is, is de 
volgende observatie:  
 

We should conclude therefore, that parties in Rawl’s orginal position, motivated by a sense of the 
inviolateness and inherent value of each person as an actual or potential autonomous moral agent, 
would choose to guarantee for themselves, during their childhood, treatment that is respectful in the 
sense of doing for them what they would likely do for themselves if able.17 

 
Als ouder, en als staat, zou je jezelf de vraag moeten stellen of je het zelf acceptabel zou 
vinden als je in een situatie terecht zou komen waar je niet kon achterhalen wie je biologische 
ouders zijn, omdat je intentionele ouders er voor hebben gekozen een anonieme eiceldonor en 
een anonieme zaadceldonor te gebruiken. Door deze keuze van je ouders is je 
afstammingsgeschiedenis voor jou ontoegankelijk is geworden. Hierbij speelt de procreatieve 
verantwoordelijkheid18 van ouders een rol. Procreatieve verantwoordelijk is gebaseerd op de 
idee dat de volwassenen die betrokken zijn bij de conceptie van een kind, daarmee 
verantwoordelijkheid ten opzichte van het kind op zich nemen. Deze verantwoordelijkheid 
kan worden onderscheiden in verantwoordelijkheid die aan de conceptie voorafgaat en 
verantwoordelijkheid na de conceptie. Verantwoordelijkheid die aan de conceptie voorafgaat, 
brengt met zich mee dat, waar paren een derde ‘procreatieve partij’ inschakelen, een donor of 
een draagmoeder, de consequenties hiervan voor het kind en de partijen zelf goed moeten 
worden doordacht. Bovendien moet worden nagedacht over de vraag hoe kan worden 
gewaarborgd dat het toekomstige kind de mogelijkheid heeft zijn afstammingsgeschiedenis te 
achterhalen.  

Illustratief hiervoor is een recente zaak met betrekking tot het kind van een Nederlandse 
draagmoeder die in Frankrijk bevalt vanwege de mogelijkheid aldaar anoniem te bevallen. 
Het gaat hier om een mannenpaar dat een Nederlandse vrouw bereid heeft gevonden een kind 
voor hen te dragen. De vrouw bevalt in Frankrijk omdat ze daar anoniem kan bevallen; alleen 
de naam van de vader wordt op de geboorteakte vermeld. Vervolgens weigert de Nederlandse 
ambtenaar van de burgerlijke stand de akte in te schrijven, omdat de akte volgens hem in 
strijd is met de Nederlandse openbare orde. De rechtbank Den Haag19 concludeert op grond 
van de artikelen 7 en 8 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
(IVRK) en de dwingendrechtelijke bepaling artikel 198 van Boek in van het Burgerlijk 
Wetboek (BW) dat het niet vermelden van de moeder op de geboorteakte terwijl wel bekend 
is wie de moeder is, in strijd is met de Nederlandse openbare orde. De rechtbank zegt hierover 
het volgende: 
 

Een kind moet, indien mogelijk, aan de hand van de geboorteakte in staat worden gesteld zijn afstamming 
van moederszijde te kennen. In de Franse geboorteakte zijn geen gegevens van de moeder opgenomen. In dit 
specifieke geval zijn de gegevens van de moeder echter wel bekend. De rechtbank is van oordeel dat het 
inschrijven van de Franse geboorteakte, waarop geen gegevens van de moeder zijn opgenomen, maakt dat 
de afstamming van een persoon wordt achtergehouden. De rechtbank is van oordeel dat de minderjarige de 
keuze moet worden gelaten om op latere leeftijd zijn identiteit in te vullen zoals hij dat wil. Hij dient 
daartoe, voor zover mogelijk, toegang te hebben tot zijn volledige afstammingsgegevens. Inschrijving van de 
Franse geboorteakte komt daarmee in strijd met de Nederlandse openbare orde. 

 

                                                 
17 Dwyer, p. 153. 
18 M.J. Vonk, Children and their parents: A comparative study of the legal position of children with regard to 
their intentional and biological parents in English and Dutch Law, Intersentia: Antwerp – Oxford, 2007.   
19 Rechtbank Den Haag 24 september 2009, LJN: BK1197. 
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Houdt het beginsel dat aan de minderjarige de keus moet worden gelaten om op latere leeftijd 
zijn identiteit in te vullen zoals hij dat wil in dat een meerderjarige een gelijk recht heeft op 
het achterhalen van afstammingsgegevens als een minderjarige? Als men naar de rechtspraak 
van het EHRM kijkt zou je hieraan kunnen gaan twijfelen. In de zaak Odievre t. Frankrijk20 
zegt het Europees Hof over de verhouding tussen het recht van het volwassen kind op 
afstammingsgegevens en het recht van de anoniem bevallen moeder die gegevens niet prijs te 
hoeven geven dat: ‘the two private interests with which the Court is confronted in the present 
case are not easily reconciled; moreover, they do not concern an adult and a child, but two 
adults, each endowed with her own free will.’ Het volwassen kind heeft toegang tot het recht 
maar haar belang als volwassen kind in deze zaak weegt niet zwaarder dan het belang van de 
moeder, beiden worden gezien als beschikkende over free will. Dat mag inderdaad zo zijn op 
het moment dat het volwassen kind een verzoek tot het verkrijgen van afstammingsgegevens 
indient, maar dat was niet zo op het moment dat het kind werd verwekt of afgestaan. De vraag 
rijst hier of het redelijk is moeder en kind gelijk te stellen. De moeder heeft in het verleden, 
toen het kind nog onmondig was, een beslissing genomen, waardoor het kind nu niet over 
bepaalde, voor haar belangrijke, kennis kan beschikken.  

In de zaak Jäggi t. Zwitserland21 heeft het EHRM wel aangegeven dat het belang bij het 
verkrijgen van kennis omtrent de afstamming niet vermindert naar mate men ouder wordt: 
 

Although it is true that, as the Federal Court observed in its judgment, the applicant, now aged 67, has been 
able to develop his personality even in the absence of certainty as to the identity of his biological father, it 
must be admitted that an individual's interest in discovering his parentage does not disappear with age, 
quite the reverse. Moreover, the applicant has shown a genuine interest in ascertaining his father's identity, 
since he has tried throughout his life to obtain conclusive information on the subject. 
 

Nog een laatste recente zaak over afstammingsgegevens die hier wordt besproken, betref een 
geval waarin de ouders van het kind veel moeite doen om voor het kind helder te krijgen van 
wie het afstamt, maar daarin niet direct medewerking krijgen van de rechtbank Groningen.22 
Het gaat om twee vrouwen die met een eigen donor naar het ziekenhuis zijn gegaan voor 
inseminatie. Bij de geboorte bleek dat het kind niet van de bekende donor af kon stammen 
omdat het een andere huidskleur had dan de donor en de moeder. Het ziekenhuis weet niet 
wie de biologische vader zou kunnen zijn, maar weet wel te achterhalen dat rond de tijd van 
de inseminatie een vrouw met een Antilliaanse man het ziekenhuis heeft bezocht. Het 
ziekenhuis wil de identiteit van deze vrouw niet prijsgeven, maar een van de artsen heeft bij 
de vrouw wel navraag gedaan naar de identiteit van de Antilliaanse man. De vrouw zegt zijn 
identiteit niet zonder zijn toestemming prijs te willen geven en zegt hem niet te kunnen 
bereiken. De moeders vragen de rechtbank dat de laatst bekende NAW-gegevens23 van de 
vermoedelijke vader aan hun bekend worden gemaakt of dat de NAW-gegevens van de 
vrouwe aan hun bekend worden gemaakt. Ter zitting wordt overeengekomen dat de gegevens 
van de vrouw in ieder geval bij de Stichting Donorgegevens ter bewaring worden gegeven. 
Met betrekking tot het vrijgeven van deze informatie aan het kind (dat inmiddels 7 jaar oud is) 
concludeert de rechtbank dat er geen spoedeisend belang is. Andere kinderen die met 
donormateriaal zijn verwekt hebben ook pas vanaf hun 16e de mogelijkheid om deze 
gegevens via de Stichting te achterhalen. Dat het niet de bedoeling was van de moeders om 
voor hun kind de donor onbekend te laten zijn, lijkt in het geheel niet ter zake te doen.  
 

                                                 
20 EHRM 13 februari 2003,Odievre t. Frankrijk, , appl. nr. 42326/98. 
21 EHRM 13 juli 2006, Jäggi t. Zwitserland,  appl. nr. 58757/00. 
22 Rechtbank Groningen 22 januari 2010, LJN: BL0233. 
23 NAW-gegevens zijn gegevens betreffende de Naam, het Adres en de Woonplaats van de betreffende persoon. 
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Concluderend kan gesteld worden dat het Nederlandse recht (met daarin meegenomen de 
rechtspraak van het EHRM) niet onomwonden stelt dat ouders een plicht hebben te zorgen dat 
gegevens met betrekking tot de genetische/biologische afstamming van het kind worden 
bewaard om zo de autonome keuze van het kind om later al dan niet kennis te nemen van deze 
gegevens te waarborgen. Ook in het recente conceptwetsvoorstel Lesbisch Ouderschap wordt 
geen aandacht besteed aan de mogelijkheden voor het kind om zelfstandig zijn 
afstammingsgegevens te achterhalen. Waar het kind met behulp van zelfinseminatie is 
verwekt, blijft het daarin afhankelijk van zijn ouders.24 
 
3.2 De juridische werkelijkheid in overeenstemming brengen met biologische werkelijkheid: 
aantasting niet-biologisch juridisch ouderschap 
Heeft het kind kennis van zijn biologische afstamming en is duidelijk dat de juridische 
afstamming niet met de biologische afstamming overeenkomt of dat het kind maar één ouder 
heeft en het ouderschap van de andere biologische ouder vast wil stellen, welke 
mogelijkheden heeft het kind dan daartoe?  Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen 
het geval waar het kind eerst het juridisch ouderschap van een niet-biologische ouder aan 
moet tasten voordat het juridisch ouderschap van de biologische ouder tot stand kan worden 
gebracht, en het geval waar het alleen gaat om het tot stand brengen van het juridische 
ouderschap van de biologische ouder.  

Heeft het kind al twee juridische ouders dan zal het kind eerst het ouderschap van de 
niet-biologische ouder moeten aantasten, omdat een kind immers maar twee juridische ouders 
kan hebben. Bij de mogelijkheden tot aantasting van het juridisch ouderschap is het van 
belang te achterhalen hoe het ouderschap tot stand is gekomen: van rechtswege (door 
geboorte binnen huwelijk), door erkenning of door gerechtelijke vaststelling van het 
ouderschap.25 In de eerste twee gevallen kan het kind in beginsel het ouderschap van de niet-
biologische ouder ontkennen mits dit binnen de daarvoor gestelde termijnen gebeurt.26 Is de 
niet-biologische ouder echter door gerechtelijke vaststelling vaderschap de juridische ouder 
van het kind geworden, omdat deze als levensgezel heeft ingestemd met een daad die de 
verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad, dan kan het kind het vaderschap van 
deze niet-biologische ouder niet teniet doen.27   

Overschrijdt het kind de geldende termijnen (op dat moment is het kind altijd 
meerderjarig) dan is het niet evident dat het niet-biologisch juridisch ouderschap alsnog kan 
worden aangetast. Over het algemeen wordt aan termijnen vrij strikt de hand gehouden, en is 
het uitgangspunt dat ‘het stellen van termijnen in beginsel geen ongerechtvaardigde 
inmenging in het family life van betrokkenen is in de zin van artikel 8 EVRM, nu de in de wet 

                                                 
24 Zie hierover M.J. Vonk, ‘Duo-moeder en hun kinderen’ In Actuele ontwikkelingen in het familierecht UCERF 
reeks 2, Ars Aequi, 2008, en C. Forder, Erkenning door de vrouwelijke partner van de moeder, Kamerstukken II  
2008-2009 bijlage bij 30551, nr. 24. 
25 Voor erkenning zie de artikelen 1:203 – 1:206 BW en voor gerechtelijke vaststelling vaderschap zie de 
artikelen 1: 207 – 1: 208 BW. 
26 Ontkenning huwelijksvaderschap is geregeld in artikel 1:200 BW. Voor het kind is de termijn 3 jaren nadat het 
kind bekend is geworden met het feit dat de juridische vader vermoedelijk niet de biologische vader is of indien 
het kind tijdens zijn minderjarigheid met dit feit bekend wordt, kan het verzoek tot uiterlijk 3 jaren nadat het 
kind meerderjarig is geworden worden ingediend (art 1:200 BW lid 6). Vernietiging van erkenning is geregeld in 
art. 1:205 BW. Voor het kind geldt een termijn van 3 nadat het kind bekend is geworden met het feit dat de 
juridische vader vermoedelijk niet de biologische vader is of indien het kind tijdens zijn minderjarigheid met dit 
feit bekend wordt, kan het verzoek tot uiterlijk 3 jaren nadat het kind meerderjarig is geworden worden 
ingediend (1:205 BW lid 4). Het kind kan een gedane erkenning niet vernietigen als het zelf toestemming tot 
erkenning door de betreffende persoon heeft gegeven. 
27 Art. 1:207 BW voorziet niet in ontkenning van niet-biologisch juridisch ouderschap na gerechtelijke 
vaststelling vaderschap. Zie hierover onder andere C. Evers, De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en 
de zwakke positie van de vader, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2004, nr. 1. 
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gegeven termijnen noodzakelijk zijn in een democratische samenleving teneinde de 
rechtszekerheid te waarborgen en voorts ter bescherming van de belangen van het kind.’28 Er 
zijn wel situaties denkbaar zoals uit de jurisprudentie blijkt waarin handhaving van termijnen 
in strijd kan zijn met art 8 EVRM.29 Zo heeft het Hof Amsterdam in ieder geval in een drietal 
zaken aangenomen dat het vasthouden aan de termijn in art 1:200 lid 6 onder omstandigheden 
kan leiden tot een ongerechtvaardigde inmenging in het gezinsleven, in strijd met art. 8 
EVRM. In de eerste zaak wist de verzoekster al geruime tijd dat haar juridische vader niet 
haar biologische vader was, maar heeft naar het moment toe moeten leven om klaar te zijn het 
vaderschap te ontkennen zodat vervolgens haar biologische vader haar juridische vader kon 
worden. Dat zij hiermee heeft gewacht tot haar juridische vader was overleden, is volgens het 
Hof begrijpelijk. Het Hof overweegt dat de dochter in dit geval geen bescherming behoeft 
maar er juist belang bij heeft officieel de dochter van haar biologische vader te worden. 
Bovendien wordt door toekenning van het verzoek de rechtszekerheid niet geschaad. In de 
tweede zaak hebben de verzoekers altijd in de veronderstelling geleefd dat hun biologische 
vader ook hun juridische vader was. Pas na zijn overlijden werd hun bekend dat ze een andere 
man hun juridische vader was. Ook hier behoeft het belang van de verzoekers geen 
bescherming, maar zal het toewijzen van het verzoek juist in hun belang zijn. De meest 
recente beschikking is van 22 december 2009.30 Ook in deze zaak is sprake van een 
overschrijding van de termijn (dit maal van vernietiging erkenning) en wil het meerderjarige 
kind familierechtelijke betrekkingen vestigen met zijn biologische vader. Ook hier 
concludeert het Hof dat de belangen van het kind niet worden beschermd maar worden 
geschaad door vast te houden aan de termijn. Bovendien wordt ook hier de rechtszekerheid 
niet geschaad.  

In alle besproken zaken was de biologische vader bereid het juridisch ouderschap op 
zich te nemen, dat feit zal waarschijnlijk hebben meegespeeld bij het accepteren van de 
termijnoverschrijding door het Hof. In de volgende beschikking van het Hof Den Haag uit 
2006 was dit ook het geval, maar toch beschikte het Hof Den Haag anders. Het ging om een 
zaak waarin de termijn tot vernietiging van een erkenning verzocht door een meerderjarige 
kind ook was overschreden.31 De meerderjarige vrouw in deze zaak vermoedde al vóór haar 
meerderjarigheid dat haar juridische vader niet haar biologische vader was, maar verkreeg 
hierover pas in 2005 zekerheid toen uit een DNA-test bleek dat een andere man haar 
biologische vader was (verzoekster is in 1993 meerderjarig geworden). Zij wil dat de 
biologische vader haar juridische vader wordt (hij wil dit ook) zodat daarmee ook 
familierechtelijke betrekkingen met haar broers tot stand komen. Het Hof overweegt dat het in 
stand laten van de huidige juridische situatie in het belang is van het kind en de samenleving. 
Het feit dat de vrouw pas kort geleden haar vermoeden bevestigd zag dat haar juridische vader 
niet haar biologische vader is, staat er naar het oordeel van het Hof niet aan in de weg dat de 
termijn van drie jaar gaat lopen vanaf het bereiken van de meerderjarigheid. Indien het 
moment waarop om ontkenning kan worden verzocht geheel aan het kind zou worden 
overgelaten, zou dit, aldus het Hof, ’de gelegenheid tot kansberekening, bijvoorbeeld op het 
gebied van erfrecht, in de hand kunnen werken.’ Er is geen recente beschikking van de Hoge 

                                                 
28 EHRM,  28 november 1984, Rasmussen t. Denemarken NJ 1986, 4, zoals aangehaald in HR 17 september 
1993, NJ 1994, 372. 
29 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 16 oktober 2003, en uitgebreid over deze beschikking J. Menge, Wettelijke 
termijnen voor ontkenning vaderschap niet altijd nodig, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2004, p. 183 e.v. 
De auteur stelt voor om aan art. 1:200 lid 6 een extra zin toe te voegen namelijk : 'Voor het kind geldt geen 
termijn voor indiening van het verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning, indien tussen het kind en 
zijn/haar biologische vader een nauwe persoonlijke betrekking bestaat en de biologische vader het kind wenst te 
erkennen.' 
30 Hof Amsterdam 22 december 2009, LJN: BL3770. 
31 Hof Den Haag 30 augustus 2006, LJN: AY7454. 



 9

Raad die duidelijkheid schept in deze materie. Het lijkt me dat er zeker omstandigheden zijn 
waarin de termijnoverschrijding niet aan toewijzing van het verzoek tot aantasting van het 
vaderschap in de weg zou moeten staan en dat hoeft niet alleen zo te zijn als er een andere 
ouder bereid is om juridisch ouder te worden. 

Wordt een verzoek tot aantasting van het vaderschap tijdens de minderjarigheid 
ingediend, dan wordt het kind vertegenwoordigd door een bijzonder curator.32 De bijzonder 
curator moet zelfstandig toetsen of het belang van het kind is gediend met het al dan niet 
ontkennen van het vaderschap van de juridische vader en de wil van het kind is niet de enige 
factor die hierbij een rol speelt.33 Zo’n verzoek tot aantasting vaderschap tijdens de 
minderjarigheid, wordt niet noodzakelijkerwijs op instigatie van het kind zelf ingediend, maar 
kan ook op instigatie van  een wettelijke vertegenwoordiger van het kind worden ingediend. 
Zo kan de moeder van het nog zeer jonge kind, in de naam van het kind, een verzoek tot 
aantasting vaderschap indienen.  De Hoge Raad heeft bepaald dat het voor de 
vertegenwoordiging van het kind door een bijzonder curator niet noodzakelijkerwijs is vereist 
is dat het kind een zekere rijpheid heeft,  en dus zelf zijn eigen belangen in kan schatten. Er 
kunnen zich echter ‘omstandigheden voordoen waarin het belang van een zeer jeugdig kind 
meebrengt dat over de ontkenning van het vaderschap niet wordt beslist voordat het kind zich 
een weloverwogen oordeel kan vormen.’34 Het is logisch dat bij een verzoek om aantasting 
vaderschap dat is ingediend op instigatie van een van de wettelijke vertegenwoordigers van 
het kind, terwijl het kind nog niet zijn eigen belang in kan schatten, door de bijzondere curator 
zelfstandig wordt getoetst of toekenning van het verzoek in het belang van het kind is. Het is 
echter wel de vraag of dit ook zo is wanneer het verzoek op instigatie van een kind wordt 
ingediend dat wel in staat zijn eigen belangen in te schatten.  
 
3.3 De juridische werkelijkheid in overeenstemming brengen met biologische werkelijkheid: 
vaststellen biologisch ouderschap 
Weet het kind wie zijn biologische ouder is, dan kan het kind een verzoek indienen tot het 
vaststellen van het vaderschap. Indien de biologische ouder ook wil dat hij de juridische ouder 
wordt van het kind, dan kan deze het kind erkennen.35 Daar heeft hij in beginsel tot het kind 
16 jaar is de toestemming van de moeder voor nodig, en wanneer het kind de leeftijd van 12 
jaren heeft bereikt, (ook) de toestemming van het kind.36 Ook het meerderjarige kind kan 
worden erkend, mits hij hier zelf toestemming toe geeft. Geeft het meerderjarige kind 
toestemming aan een niet-biologische ouder, dan kan hij dit ouderschap later zelf niet meer 
aantasten.37 

Wil de biologische vader niet meewerken aan het vaststellen van zijn ouderschap dan 
kan het kind gerechtelijk vaststelling verzoeken. Er zijn twee groepen vaders van wie het 
vaderschap gerechtelijk kan worden vastgesteld: verwekkers en instemmende mannelijke 
levensgezellen. Het vaderschap van spermadonoren (biologische vaders die het kind niet op 
natuurlijke wijze hebben verwekt) kan niet vastgesteld worden. 

                                                 
32 Art 1:212 BW. 
33 HR 31 oktober 2003, NJ 2004, 315. 
34 HR 31 oktober 2003, NJ 2004, 315. 
35 Tenzij de biologische vader een man is de krachtens art. 1:41 niet met de moeder zou mogen trouwen (art. 
1:204 lid 1 onder a).  
36 Art. 1:204 lid 1 onder b en c. 
37 Art. 1:205 lid 1 a. Uit de opbouw van artikel 1:205 lijkt het meerderjarige kind ook geen mogelijkheid te 
hebben  tot vernietiging van de erkenning waar hij als meerderjarige in heeft toegestemd indien hij door 
bedreiging, dwaling, bedrog tot het verlenen van toestemming tot erkenning is bewogen. Een vrouw die haar 
toestemming tot erkenning aan een ander dan de biologische vader heeft gegeven, kan wel later verzoeken de 
erkenning te vernietigen op deze gronden. 
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 Hier zijn een aantal opmerkingen over te maken. Ten eerste, naast het vaderschap van 
de verwekker kan ook het vaderschap van de mannelijke instemmende levensgezel 
gerechtelijk worden vastgesteld. Het kan voorkomen dat de levensgezel van de moeder 
instemt met de verwekking van een kind door een derde. Een voorbeeld uit de rechtspraak is 
de man die zijn vrouwelijke partner aanzet tot prostitutie, waarbij zij vervolgens zwanger 
raakt.38 Het kind heeft in dat geval de keuze tussen het vaststellen van het vaderschap van de 
instemmende levensgezel en de verwekker. Beiden komen voor het juridisch vaderschap in 
aanmerking. Wordt het vaderschap van de instemmende levensgezel vastgesteld, dan kan dit 
later niet meer worden aangetast, ook als deze man niet de biologische vader is. Ten tweede 
kan het vaderschap van de donor niet worden vastgesteld. Hier heeft het kind geen 
mogelijkheid om de juridische werkelijkheid in overeenstemming te brengen met de 
biologische werkelijkheid. Er zijn argumenten te bedenken vanuit de ouders en de donor, 
waarom dit zo zou moeten zijn. De meeste donoren willen niet verantwoordelijk zijn voor de 
kinderen die ze verwekken, dat is niet het doel van spermadonatie. Er zouden weinig mensen 
meer bereid zijn om als donor op te treden als het kind later het vaderschap van deze man zou 
kunnen laten vaststellen. Vanuit het kind gezien ligt het misschien wel heel anders. Zeker 
waar de donor een bekende donor is die ook daadwerkelijk een rol speelt in het leven van het 
kind, is het maar de vraag of deze regeling de autonomietoets wel doorstaat.39  
 
 
4. De juridische werkelijkheid in overeenstemming brengen met de sociale werkelijkheid  
Kan het kind de juridische werkelijkheid in overeenstemming brengen met de sociale 
werkelijkheid? Onder deze vraag gaan tal van verschillende mogelijkheden schuil. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om de situatie dat een kind al jaren met zijn moeder en stiefvader 
samenleeft en feitelijk geen contact meer heeft met zijn juridische vader die tevens zijn 
biologische vader is. Kan het kind in zo’n situatie ervoor zorgen dat de man die hij in het 
dagelijks leven als ‘vader’ ziet ook door de ogen van het recht als zijn vader wordt gezien? 
Het eerste probleem waar het kind op stuit is dat biologisch ouderschap niet kan worden 
aangetast. Een biologisch ouder die juridische ouder is van zijn kind, kan dat ouderschap in 
beginsel niet meer kwijtraken.40 Al heeft hij zich enorm misdragen ten opzichte van het kind, 
door het seksueel te misbruiken, het met de dood te bedreigen of zelfs dodelijk te verwonden, 
dan nog heeft het kind geen grond waarop het juridisch ouderschap van deze ouder teniet kan 
worden gedaan.41 Afstand doen van je ouders is niet mogelijk onder het Nederlandse recht. 
Niet voor minderjarige kinderen maar ook niet voor meerderjarige kinderen. Ouder ben je 
voor altijd, ook waar het kind het liefst nooit meer aan dat ouderschap herinnerd zou willen 
worden.  

De enige mogelijkheid die het recht biedt om biologisch juridisch ouderschap teniet te 
doen is de adoptie door een ander, waardoor de familierechtelijke betrekkingen tussen het 
kind en de juridische ouder worden verbroken. Deze mogelijkheid bestaat alleen met 

                                                 
38 HR 7 februari 2003, NJ 2003, 358. 
39 In het conceptwetsvoorstel Lesbisch Ouderschap dat op 14 december 2009 ter consultatie is gegeven kan de 
bekende donor met family life wel vervangende toestemming tot erkenning verzoeken als de moeder die 
toestemming niet wil geven, maar het vaderschap van deze bekende donor kan niet door het kind gerechtelijk 
worden vastgesteld. De belangen van de donor om juridisch vader te worden, worden wel erkend, maar de 
belangen van het kind om van de donor een juridisch vader te maken worden niet erkend.  
40 De enige mogelijkheid is de adoptie van een kind door een ander dan de ouder waardoor de familierechtelijke 
betrekkingen tussen kind en ouder tenietgaan (art. 1:229 lid 2 BW). Dit is anders met gezag. Een ouder kan 
onder bepaalde omstandigheden worden ontzet uit het gezag als hij zich op grove wijze heeft misdragen ten 
opzichte van zijn kind (1:269 BW). 
41 Dit geldt ook voor het juridisch ouderschap van de instemmende levensgezel die niet de biologische ouder is 
van het kind. 



 11

betrekking tot minderjarige kinderen en bovendien kan het kind niet zelf de adoptie 
verzoeken. Het kan daarbij enerzijds gaan om kinderen die zijn afgestaan ter adoptie of 
kinderen die via een jeugdbeschermingtraject langdurig in een pleeggezin verblijven en door 
de pleegouders worden geadopteerd.  Maar het kan ook gaan om kinderen waarvan een van de 
ouders een nieuwe partner heeft gekregen die graag ook door de ogen van het recht als ouder 
van het kind wil worden gezien. In het geval van het eerder genoemde gezin met moeder en 
stiefvader zou dit een mogelijkheid zijn. Wordt het verzoek toegewezen, dan worden de 
banden met de vader doorbroken en komen er familierechtelijke betrekkingen tot stand met de 
stiefvader.  

In het geval er door de adoptie banden met een bestaande juridische ouder worden 
verbroken kan de adoptie in beginsel niet worden uitgesproken als deze ouder bezwaar heeft. 
De wet bevat echter een limitatief opgesomd aantal omstandigheden op grond waarvan de 
rechter aan dit bezwaar voorbij kan gaan:  

a. indien het kind en de ouder niet of nauwelijks in gezinsverband hebben samengeleefd; 
of  

b. indien de ouder het gezag over het kind heeft misbruikt of de verzorging en opvoeding 
van het kind op grove wijze heeft verwaarloosd; of  

c. indien de ouder onherroepelijk is veroordeeld wegens het plegen tegen de minderjarige 
van een van de misdrijven, omschreven in de titels XIII tot en met XV en XVIII tot en 
met XX van het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht.  

In deze gevallen kunnen familierechtelijke betrekkingen met de ouder worden verbroken en 
nieuwe betrekkingen met een ander worden gevestigd. Zou er wat voor te zeggen om het 
(meerderjarige) kind op deze gronden het recht te geven het juridisch ouderschap van een 
ouder teniet te doen zonder dat het vervolgens wordt geadopteerd? Dat zou betekenen dat 
deze kinderen buiten het kader van het afstammingsrecht vallen en dat ze ook de 
familierechtelijke betrekkingen met de familie van die ouder kwijt raken. Anderzijds is het 
voor geadopteerde kinderen ook mogelijk om hun adoptie aan te tasten indien dit in hun 
belang is.42 Als dit gebeurt, herleven de oude familierechtelijke betrekkingen, maar waar niet 
bekend is wie de oorspronkelijke ouders zijn van een kind, valt het kind ook buiten het 
afstammingsrecht.  
 Eerder in deze bijdrage bleek dat bij het aantasten van niet-biologisch juridisch 
ouderschap nadat de termijn hiertoe is overschreden, het feit dat een andere ouder de positie 
van de niet-biologische ouder in wil nemen ertoe bij kan dragen dat het verzoek toch wordt 
toegewezen. Kortom, het lijkt erop dat wanneer er een ouder in de plaats komt van de ouder 
wiens ouderschap teniet wordt gedaan er meer mogelijk is dan wanneer er geen ouder voor in 
de plaats komt. Daar vallen vanuit het (meerderjarige) kind zeker vraagtekens bij te 
plaatsen.43 
 
5. Conclusie: hoe zit het met de autonomie van het kind in het afstammingsrecht? 
Het kind heeft in toenemende mate autonomie in het afstammingsrecht. Dit geldt zowel als 
men naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren kijkt als wanneer men kijkt naar de 
groeiende mogelijkheden die het kind krijgt naarmate het de meerderjarigheid nadert. Er is 
erkenning voor het feit dat het kind belang heeft bij afstammingskennis en dat hij deze kennis 
ook moet kunnen verkrijgen, maar dit betekent niet dat het kind deze mogelijkheid ook altijd 
heeft. Soms kan het deze informatie pas op latere leeftijd verkrijgen maar soms is de kennis 
door omstandigheden of door keuzes die de ouders hebben gemaakt niet beschikbaar.  

                                                 
42 Art. 1:231 BW. 
43 Zie bijvoorbeeld T.M.L. de La Haije,  Een kritische kanttekening bij de vernietigen van de erkenning,  FJR 
2000, nr. 9, p. 193-197. 
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Wil het kind niet-biologisch juridisch ouderschap ontkennen dan ziet het zich geconfronteerd 
met termijnen die vrij strikt worden gehandhaafd. Aan het indienden van een verzoek tot 
gerechtelijke vaststelling van het vaderschap zijn voor het kind geen termijn verbonden , dit 
kan zelf na de dood van de biologische vader of instemmende levensgezel. Echter, 
gerechtelijk vastgesteld vaderschap van een niet-biologische ouder kan door het kind niet 
teniet worden gedaan. Dit geldt overigens ook voor al het biologisch juridisch ouderschap. 
Als we de autonomie van het kind bezien vanuit de toegang tot het recht, dan heeft het kind 
dit slechts via een wettelijk vertegenwoordiger of een bijzonder curator. Het kind kan niet zelf 
een procedure starten. Bovendien is het voor het kind niet altijd mogelijk om de juridische 
werkelijkheid in overeenstemming te brengen met de biologische werkelijkheid. Zo wordt 
bijvoorbeeld de bekende donor tegen juridische ouderschap beschermd. In het Nederlandse 
afstammingsrecht kent het kind geen volledig autonome positie, de positie van het kind lijkt 
eerder in lijn met de visie die het ontwikkelingsperspectief heeft op het kind, groeiende 
mogelijkheden met betrekking tot zelfstandig handelen in het recht. Maar er zit ook een 
element in van het zorgperspectief, waarbij het kind voornamelijk wordt beschouwd in zijn 
relatie tot anderen.  
 


