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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 19 mei 2009
Hierbij zend ik u het advies over lesbisch ouderschap zoals aangekondigd
in de kabinetsreactie van 12 augustus 2008 op het advies Lesbisch ouderschap van de Commissie lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie
(Kamerstukken II, 2007/08, 30 551, nr. 22). Het advies is opgesteld door
mevrouw prof. mr. C.J. Forder, bijzonder hoogleraar Europees Familierecht aan de Universiteit van Maastricht.1
Het kabinet heeft in voornoemde brief een wetsvoorstel aangekondigd,
waarin het mogelijk wordt gemaakt dat het moederschap van de
duomoeder van rechtswege ontstaat als de duomoeders gehuwd zijn en
zij gebruik hebben gemaakt van een donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. In alle andere gevallen kan de
duomoeder het kind erkennen, waarbij uitdrukkelijk aandacht zal zijn voor
de positie van de biologische vader en het recht van het kind op
afstammingsinformatie.
Door dit voorstel wijzigt de rechtspositie van alle betrokkenen bij het kind
en die van het kind zelf. De aanleiding van het advies was de vraag of
deze wijziging verenigbaar is met het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
In het advies van mevrouw Forder wordt deze vraag bevestigend beantwoord. Het wetsvoorstel inzake lesbisch ouderschap wordt daarom uitgewerkt langs de lijnen van de kabinetsreactie. Ook de aanbevelingen uit het
advies van mevrouw Forder worden bij de nadere uitwerking betrokken. Ik
streef ernaar het wetsvoorstel in de zomer in consultatie te geven.
De staatssecretaris van Justitie,
N. Albayrak
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Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
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