Verslag internetconsultatie wetsvoorstel tot Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de
moeder anders dan door adoptie
Op 14 december 2009 is het voorstel tot Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in
verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan
door adoptie op internet gepubliceerd ter consultatie. De consultatieperiode sloot op 1 maart
2010. Er is een reactie gevraagd op het voorstel en het voorontwerp. Tevens is de deelnemers
de vraag voorgelegd of hun voorkeur uit ging naar - kort gezegd - de “gerechtelijke
vaststelling van het moederschap respectievelijk vaderschap” of naar de “gerechtelijke
vaststelling van het ouderschap”.
Er zijn in het totaal 22 reacties ontvangen via de website www.internetconsultatie.nl . Deze
reacties waren voornamelijk afkomstig van de doelgroep en hun belangenorganisaties:
lesbische partners respectievelijk het COC Nederland en de Stichting Meer dan gewenst
(Dutch Foundation for LGBT Families). Ook zijn er zeer welkome reacties ontvangen van de
Universiteit Leiden (C. van Waaldijk) en het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de
Universiteit Utrecht (M. Vonk).
Over het algemeen is positief op het voorstel gereageerd. Met betrekking tot verschillende
aspecten van het voorstel zijn opmerkingen gemaakt of aanbevelingen gedaan. De reacties
hebben, tezamen met de adviezen die per post zijn ontvangen, geleid tot aanpassingen van de
memorie van toelichting bij het voorstel. Ook is het wetsvoorstel op een enkel punt aangepast.
In de memorie van toelichting is naar aanleiding van de consultatie onder meer een paragraaf
opgenomen over de verschillende begrippen inzake ouderschap (par. 4 MvT), over artikel 7
IVRK en ouderschap (par. 7 MvT) en over het recht van het kind op afstammingsinformatie
(par. 8 MvT). Ook is in de artikelsgewijze toelichting van de memorie van toelichting nader
stil gestaan bij de situatie waarin er concurrende belangen zijn van de duomoeder en de
biologische vader ten aanzien van het ouderschap (onder artikel I onderdeel J). Op deze
manier is er meer inzicht gegeven in de in het voorstel gemaakte keuzes.

