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Datum
9 april 2018
Onderwerp Adviesaanvraag Herijking ouderschap

Geachte heer Richelle,
In december 2016 heeft de Staatscommissie Herijking Ouderschap het rapport ‘Kind
ste
en Ouders in de 21
eeuw’ uitgebracht. De opdracht aan de Staatscommissie was
de regering te adviseren over de wenselijkheid van wijziging van bestaande
regelgeving die betrekking heeft op het ontstaan van juridisch ouderschap en de
invoering van een wettelijke regeling voor meerouderschap, meeroudergezag,
draagmoederschap en eenvoudige adoptie. Naar aanleiding hiervan heeft de
Staatscommissie een aantal aanbevelingen gedaan op dit terrein.
Vreemdelingenrecht in het rapport Staatscommissie
De Staatscommissie heeft er in haar advies op gewezen dat de introductie van
juridisch meerouderschap, gezag en draagmoederschap vragen oproept met
betrekking tot de consequenties voor het vreemdelingenrecht. Hierbij kan met name
worden gedacht aan de mogelijkheid dat een beroep op een verblijfsrecht wordt
gedaan als ouder van een Nederlands kind. De Staatscommissie heeft dan ook
aangegeven het evident te achten dat juridisch meerouderschap niet zou mogen
leiden tot aanspraken van ouders op een verblijfsrecht binnen Nederland, die anders
niet een dergelijke aanspraak zouden hebben. Dit zou namelijk betekenen dat
juridisch meerouderschap mogelijk een sluiproute naar een verblijfsrecht zou
worden. Voor zover de Staatscommissie kon overzien, zou daarvan geen sprake zijn
zolang ten minste één van de wensouders rechtmatig verblijf heeft binnen de
Europese Unie. Het voorgestelde kader voorziet dan ook hierin.
Regeerakkoord 2017-2021.
In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is opgenomen dat de
onderzoeken die zijn aanbevolen door de Staatscommissie zullen worden
uitgevoerd. In het regeerakkoord wordt hierbij expliciet onderzoek op het gebied
van het vreemdelingenrecht genoemd.
Adviesvraag en vervolg
Wij vragen u ons te adviseren over:

Of en op welke wijze het vreemdelingenrecht of de door de Staatscommissie
aanbevolen regeling voor meerouderschap, meeroudergezag, draagmoederschap en
eenvoudige adoptie vorm kan worden gegeven zodat voorkomen wordt dat de
aanbevolen regelingen bij invoering zouden kunnen leiden tot gebruik met als
uitsluitend oogmerk de aanspraak van ouders op een verblijfsrecht binnen
Nederland.
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Het verzoek is uw advies gereed te hebben uiterlijk eind 2018, zodat het
vervolgens, gebundeld met andere onderzoeken aan het kabinet en de Kamer kan
worden aangeboden.
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Hoogachtend,

De Minister voor Rechtsbescherming,

Sander Dekker

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Mark Harbers
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