Schriftelijke toestemming
moeder tot erkenning

Gemeente Rotterdam
Burgerzaken
postbus 70013
3000 KR Rotterdam
Telefoon: 14 010 (lokaal tarief)
E-mail: infopzr@rotterdam.nl
Over dit formulier
Dit formulier kunt u (ook) online invullen, (tussendoor) opslaan en
per mail opsturen. Velden met een * zijn verplicht.
Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u
hierover op Rotterdam.nl/privacy.

Ondergetekende,
* Achternaam moeder

Voorna(a)m(en) moeder

* Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Postcode (1234 AB)

Huisnummer

Woonplaats

Geeft hierbij toestemming aan
Achternaam erkenner

Voorna(a)m(en) erkenner

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

074 PZR 04 19

Postcode
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Huisnummer

Woonplaats

Kind nog niet geboren
Tot het erkennen van elk kind dat zij uit haar huidige zwangerschap ter wereld brengt.
>> Ga verder bij ‘Ondertekening’
Kind is geboren
Tot het erkennen van:
Achternaam kind

Voorna(a)m(en) kind

Geboortedatum

Geboorteplaats

Ondertekening
Datum

Plaats

Handtekening

Versturen
Een scan/duidelijke foto van het ingevulde formulier met handtekening kunt u per email
versturen naar infozpr@rotterdam.nl of per post verzenden naar:
Gemeente Rotterdam
Burgerzaken
postbus 70013
3000 KR Rotterdam
Telefoon: 14 010 (lokaal tarief)

Meenemen
Bij de aangifte moet u ook een geldig identiteitsbewijs van de moeder meenemen.

Gevolgen erkenning
Erkennen heeft gevolgen voor de nationaliteit en naam van het kind, erfrecht en het ontstaan van een wederzijdse onderhoudsplicht. De erkenning is, behoudens
uitzonderingen, niet te herroepen.

Ouderlijk gezag
Bij meerderjarigheid van de moeder krijgt zij van rechtswege het ouderlijk gezag.
De vader krijgt niet automatisch het ouderlijk gezag. De moeder en de erkenner kunnen
na erkenning het gezamenlijke gezag over het kind krijgen door een aantekening te laten
plaatsen in het gezagsregister. Dit register wordt bijgehouden door de rechtbank. U kunt
gezamenlijk het gezag online regelen via: Rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/
Gezag. Het is ook mogelijk om het gezag schriftelijk te regelen. Neemt u voor meer informatie contact op met het Rechtspraak Servicecentrum: 088 - 361 61 61.

Eerste kind?
Gebruik dit formulier niet als u uw eerste kind erkent en wilt dat hij/zij de achternaam van
de erkenner krijgt. Daarvoor moeten u en uw partner samen langskomen bij een Stadswinkel. Maak van tevoren een afspraak en neem allebei een geldig identiteitsbewijs mee
(een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
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