Besluit van ... 2022 tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband de aanduiding
van het ouderschap van de persoon uit wie het kind is geboren in de akten van de burgerlijke
stand en de latere vermeldingen daarbij

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Op de voordracht van de Minister voor Rechtsbescherming van ... 2022, Directie Wetgeving en
Juridische Zaken, nummer .....;
Gelet op de artikelen 18, 19j en 20d van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord op (advies van ... 2022, nr. W.........);
Gezien het nader rapport van de Minister voor Rechtsbescherming van .. 2022, nr. ....;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Het Besluit Burgerlijke Stand 1994 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het tweede lid, onderdeel b, wordt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van dat
onderdeel door een punt, een zin toegevoegd, luidende “Deze ouder kan in de akte op verzoek
worden aangeduid als ouder uit wie het kind is geboren;”
2. In het derde lid, onderdeel b, wordt na “en van de moeder” ingevoegd “of, indien verzocht
overeenkomstig het voorgaande lid, onder b, de ouder”.
B
Artikel 49 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het eerste lid, onderdeel b, wordt onder vervanging van de puntkomma aan het slot van dat
onderdeel door een punt, een zin toegevoegd, luidende “Deze ouder kan in de akte op verzoek
worden aangeduid als ouder uit wie het kind is geboren;”
2. Aan het tweede lid, onderdeel b, wordt onder vervanging van de puntkomma aan het slot van dat
onderdeel door een punt, een zin toegevoegd, luidende “Deze ouder kan in de akte op verzoek
worden aangeduid als ouder uit wie het kind is geboren;”

C
Aan artikel 50, eerste lid, onderdeel a, wordt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van
dat onderdeel door een punt, een zin toegevoegd, luidende “Degene die zwanger is, kan in de akte
op verzoek worden aangeduid als de persoon die zwanger is;”
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van xx.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal
worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming,

NOTA VAN TOELICHTING
Algemeen
De persoon uit wie het kind is geboren wordt op grond van het afstammingsrecht van rechtswege
juridisch ouder van dit kind door het geven van geboorte (artikel 1: 198 lid 1, onder a Burgerlijk
Wetboek). Op grond van het afstammingsrecht wordt deze persoon aangeduid als “moeder”. Dit
geldt ook als deze persoon juridisch man is.
Volgens Transgender Netwerk Nederland (TNN), de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit
(NNID) en COC Nederland doet een sekseneutrale aanduiding in dit geval beter recht aan de
verbondenheid tussen ouder en kind. Een sekseneutrale aanduiding is volgens deze organisaties een
betere en meer respectvolle weergave van de feitelijke situatie van het kind. De wijzigingen in dit
besluit voorzien hierin. Hiermee doe ik een toezegging gestand die mijn ambtsvoorganger heeft
gedaan in de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van de leden van de fracties van BIJ1, de
PvdA, Volt, D66, de SP en GroenLinks (Kamerstukken II, 2021/22, 35 825, nr. 7, p. 28).
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 43
In artikel 43 is geregeld welke gegevens zijn opgenomen in de akte van geboorte. Dit betreft onder
meer de gegevens van de – op grond van het afstammingsrecht – moeder uit wie het kind is
geboren. Deze ouder kan in de geboorteakte op zijn verzoek worden aangeduid als “ouder uit wie
het kind is geboren”.
Doet deze ouder zelf geboorteaangifte dan kan hij dit verzoek in persoon doen ten overstaan van de
ambtenaar van de burgerlijke stand. In het geval de andere ouder of iemand anders de
geboorteaangifte doet, kan bij de aangifte een schriftelijke en ondertekende verklaring van de ouder
uit wie het kind is geboren worden overgelegd, waaruit blijkt dat deze ouder op voornoemde wijze
wenst te worden aangeduid op de geboorteakte.
Artikelen 49 en 50
In artikel 49 is geregeld welke gegevens zijn opgenomen in de akte van erkenning (artikel 49, eerste
lid) en de akte van ontkenning van het vaderschap of moederschap door de – op grond van het
afstammingsrecht – moeder uit wie het kind is geboren (artikel 49, tweede lid). Deze ouder kan in
deze akten op zijn verzoek worden aangeduid als “ouder uit wie het kind is geboren”. Artikel 50

betreft de erkenning van het nog ongeboren kind. De persoon die zwanger is, kan op verzoek op
deze wijze worden aangeduid in de akte van geboorte.
Artikel II
De besluit treedt in werking met ingang van … De wijziging is van belang voor akten die na deze
datum worden opgemaakt.

De Minister voor Rechtsbescherming,

