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Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HALSEMA TER
VERVANGING VAN DAT ONDER NR. 10
Ontvangen 6 september 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel A vier nieuwe onderdelen ingevoegd,
luidende:

Aa

Artikel 198 wordt vervangen door:

Artikel 198

Moeder van een kind is de vrouw:
a. uit wie het kind is geboren;
b. die op het tijdstip van de geboorte van het kind met de vrouw uit wie

het kind is geboren, is gehuwd;
c. die het kind van de vrouw uit wie het is geboren, heeft erkend;
d. die het kind heeft geadopteerd.

Ab

Onder vervanging van de titel van afdeling 2 door «Ontkenning van het
door huwelijk ontstane vaderschap of moederschap» wordt artikel 200 als
volgt gewijzigd:

a. Na het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:
1a. Het in artikel 198, onder b bedoelde moederschap kan, op de grond

dat de echtgenote niet heeft ingestemd met de verwekking, worden
ontkend:

a. door de moeder van het kind;
b. door het kind zelf.

b. Het tweede lid komt te luiden:
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2. De vader of moeder kunnen het in artikel 198 onder b bedoelde
moederschap en het in artikel 199, onder a en b, bedoelde vaderschap niet
ontkennen, indien de man of vrouw vóór het huwelijk heeft kennis
gedragen van de zwangerschap.

c. Het vierde lid komt te luiden:
4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing ten aanzien van de

vader of moeder, indien de moeder hem of haar heeft bedrogen omtrent
de verwekker.

d. Van het zesde lid komt de eerste volzin te luiden: Het verzoek tot
gegrondverklaring van de ontkenning wordt door het kind bij de
rechtbank ingediend binnen drie jaren nadat het kind bekend is geworden
met het feit dat de man vermoedelijk niet zijn biologische vader is of met
het feit dat de echtgenote van zijn moeder geen toestemming heeft
verleend voor zijn verwekking.

Ac

Artikel 201 wordt als volgt gewijzigd:

a. Van het eerste lid komt de eerste volzin te luiden: Overlijdt de vader
of de moeder voor de afloop van de in artikel 200, vijfde lid, gestelde
termijn, dan kan een afstammeling van deze echtgenoot of echtgenote in
de eerste graad of, bij gebreke van zodanige afstammeling, een ouder van
deze echtgenoot, de rechtbank verzoeken de ontkenning van het vader-
schap of moederschap gegrond te verklaren.

b. Van het tweede lid komt de eerste volzin te luiden: Overlijdt het kind
voor de afloop van de in artikel 200, zesde lid, gestelde termijn, dan kan
een afstammeling in de eerste graad van het kind de rechtbank verzoeken
de ontkenning van het vaderschap of moederschap gegrond te verklaren.

Ad

Artikel 202, eerste lid, komt te luiden:

1. Nadat de beschikking houdende gegrondverklaring van een
ontkenning van een door huwelijk ontstaan vaderschap of moederschap
in kracht van gewijsde is gegaan, wordt het door huwelijk ontstane
vaderschap of moederschap geacht nimmer gevolg te hebben gehad.

II

Onderdeel B wordt vervangen door:

B

Artikel 204 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het eerste lid, onderdeel a wordt vervangen door:
a. door iemand die krachtens artikel 41 geen huwelijk mag sluiten;

b. Het eerste lid, onderdeel e wordt vervangen door:
e. door een op het tijdstip van de erkenning met iemand anders

gehuwd persoon, tenzij de rechtbank heeft vastgesteld dat aannemelijk is
dat tussen die persoon en de moeder een band bestaat of heeft bestaan
die in voldoende mate met een huwelijk op één lijn valt te stellen of dat
tussen die persoon en het kind een nauwe persoonlijke betrekking
bestaat;
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c. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, dat luidt:
f. terwijl er twee ouders zijn.

d. Het vierde lid wordt vervangen door:
4. Iemand die wegens geestelijke stoornis onder curatele staat, mag

slechts erkennen nadat daartoe toestemming is verkregen van de
kantonrechter.

III

Na onderdeel B wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende

Ba

De aanhef van het eerste lid van artikel 205 komt te luiden:
1. Een verzoek tot vernietiging van de erkenning kan op de grond dat de

erkenner niet de biologische vader of moeder van het kind is, bij de
rechtbank worden ingediend:

Toelichting

Dit amendement beoogt de rechtszekerheid van duomoeders en hun
kinderen te vergroten door de vrouwelijke partner van de moeder de
mogelijkheid te bieden zonder gerechtelijke tussenkomst het ouderschap
te aanvaarden.

Halsema
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