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Daarnaast heeft ons kantoor zich gespecialiseerd in  
het arbeidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. 

 

Belt u ons gerust voor een afspraak, informatie of een 
second opinion. 

Recht toe Recht aan 
 
 
Geen erkenning: toch rechten en verplichtingen  
 
Hoe vaak hoor je niet dat de vader een kind niet heeft erkend, 
of niet heeft kunnen erkennen? Dat betekent echter niet dat er 
geen mogelijkheden zijn om te kijken naar (het recht op) een 
omgangsregeling en/of een informatieregeling. Aan de andere 
kant geeft het de verplichting, indien daar om wordt verzocht, 
om bij te dragen in de kosten van het kind.  
 
Omgangsregeling  
Het recht op omgang ontstaat bij erkenning. Maar ook zonder 
een kind te hebben erkend, kan er een recht op omgang 
bestaan. Op het moment dat de biologische vader, die het kind 
niet heeft erkend of niet heeft kunnen erkennen, ‘family-life’ 
heeft (gehad) met zijn kind, ontstaat een recht op omgang. 
 
Wanneer is er family-life? Dat hangt af van de feitelijke 
omstandigheden. Vragen als ‘was de zwangerschap gepland, 
is de vader mee geweest naar de controles bij de 
verloskundige, is hij bij de bevalling aanwezig geweest, heeft 
hij het kind verzorgd (zoals luiers verschonen) en heeft hij nog 
contact met het kind gehad’, spelen hierbij een belangrijke rol.  
 
Uit recente jurisprudentie blijkt dat het family-life behoorlijk is 
opgerekt. Met andere woorden, er is al vrij snel sprake van 
family-life. Dat zegt overigens nog niets over de vraag of er ook 
een omgangsregeling wordt vastgesteld.  
 
De rechter wijst het verzoek om een omgangsregeling vast te 
stellen af indien het belang van het kind zich bij toewijzing 
verzet of indien het kind, dat twaalf jaar of ouder is, bezwaar 
maakt. 
 
Informatie 
Hoewel het niet uit de wet blijkt, is er een uitspraak bekend 
waarin een vader die zijn kind niet had erkend toch recht had 
op informatie.  
 
In die uitspraak oordeelde het Hof Leeuwarden dat de relatie 
tussen de vader en het kind was aan te merken als family-life, 
zodat hij ontvankelijk was in zijn verzoek om een 
informatieregeling vast te stellen. Nu niet bleek dat de man het 
recht op informatie zou aangrijpen om de vrouw en het kind te 
hinderen, werd het verzoek toegewezen.  
 
Van belang is dus dat er sprake is van family-life, en dat de 
vader geen misbruik zal maken van het recht op informatie. 
 
In het verlengde van deze uitspraak zou het ook mogelijk 
moeten zijn om, indien er sprake is van family-life, informatie 
van derden te ontvangen die nauw betrokken zijn bij de 
opvoeding van het kind (zoals een school). 
 
Kinderalimentatie  
De verplichting om bij te dragen in de kosten van verzorging en 
opvoeding van een kind, rust op degene die de verwekker van 
een kind is. Het is dus geen vereiste dat de verwekker het kind 
ook heeft erkend. Een ‘one-night-stand’ met een 
zwangerschap tot gevolg, kan dus ook gevolgen hebben ten 
aanzien van een alimentatieverplichting. Die verplichting loopt 
door tot het 18de of 21ste jaar. 
 

Indien de moeder een verzoekschrift indient bij de rechtbank 
ziet de rechtbank dat als een gewoon alimentatie verzoek. Het 
feit dat de vader niet heeft erkend, heeft dus geen invloed op 
de procedure. 
 
De reden dat de wetgever deze regeling in de wet heeft 
opgenomen is dat een optimale verzorging en opvoeding 
centraal staat. Een kind heeft immers geen invloed op de 
erkenning. 
 
Conclusie 
Ook zonder erkenning zijn er, afhankelijk van de 
omstandigheden, mogelijkheden om een band met een kind op 
te bouwen of informatie te verkrijgen. Naast het recht op 
omgang en informatie er is de verplichting om een bijdrage te 
leveren in de kosten van de verzorging. 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag   
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