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Kinderen groeien steeds vaker op in situaties waarin meer dan twee ouders een rol in hun leven
vervullen. Dat roept lastige vragen op, omdat het Nederlandse familierecht uitgaat van maximaal
twee juridische ouders en twee gezagsouders. Dit spanningsveld heeft tijdens de behandeling van
het inmiddels aangenomen wetsvoorstel Juridisch ouderschap van rechtswege voor de
vrouwelijke partner van de moeder een rol gespeeld in het debat in de Tweede Kamer. Naar
aanleiding van Kamervragen heeft het Ministerie van Veiligheid & Justitie een onderzoek
geëntameerd.
Tijdens het symposium worden de resultaten gepresenteerd van dit onderzoek naar de
mogelijkheid van het toekennen van gezag aan meer dat twee ouders. Het onderzoek
‘Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Een empirisch en
rechtsvergelijkend onderzoek’ is uitgevoerd door een multidisciplinair team van onderzoekers
van het Amsterdams Center voor Familie en Recht (ACFL) van de Vrije Universiteit Amsterdam,
het Utrecht Centre for European Research in Family Law (UCERF) van de Universiteit Utrecht
en het Notarieel Instituut Groningen (NIG) van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van
het WODC van het Ministerie van Veiligheid & Justitie.
Het onderzoek heeft betrekking op twee typen meeroudergezinnen: lesbische gezinnen, waarbij
twee moeders samen met een bekende donor een kind krijgen en stiefgezinnen, die na een
scheiding ontstaan wanneer een stiefouder deel uit gaat maken van het leven van het kind. In
beide situaties zijn tenminste drie ouders betrokken bij het kind.
De ochtend staat in het teken van de lesbische meeroudergezinnen. Professor K. Boele-Woelki
(UCERF, UU) presenteert de resultaten van de rechtsvergelijkende studie naar de gezagspositie
van de ouders in lesbische gezinnen naar Nederlands recht – dat meeroudergezag niet kent - en
naar het Engels recht – dat meeroudergezag wel kent. Vervolgens zal professor M. Antokolskaia
(ACFL, VU) ingaan op de resultaten van het empirisch onderzoek naar de daadwerkelijke rollen
van de ouders in lesbisch gezinnen, de ervaring van ouders met het Nederlandse gezagsrecht en
hun wensen met betrekking tot de wetswijzigingen. Daarna zal professor W. Schrama (VU, RUG)
de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek presenteren. Ten slotte zal een panel van
vooraanstaande referenten het onderzoek vanuit de invalshoeken van de rechterlijke macht en de
rechtswetenschap kritisch bespreken en krijgen de deelnemers gelegenheid om aan de discussie
deel te nemen.
In de middag staan de stiefoudergezinnen centraal. De resultaten van het rechtsvergelijkend
onderzoek naar het gezagsrecht in stiefoudersituaties in Nederland en Engeland worden belicht
door mr. C. Jeppesen de Boer (UCERF, UU). Daarna zal professor W. Schrama de resultaten van
het empirisch onderzoek onder de stiefoudergezinnen presenteren. Vervolgens zal prof. M.
Antokolskaia de conclusies en aanbevelingen uiteenzetten. Afsluitend wordt het onderzoek door
een panel van referenten besproken en zal een algemene discussie plaatsvinden.
Het symposium wordt georganiseerd door het Amsterdams Centrum voor familierecht ACFL
(http://www.acfl.nl) van de VU Amsterdam, het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de

Universiteit Utrecht (Utrecht Centre for European Research in Family Law UCERF
(http://www.ucerf.nl) en het Notarieel Instituut Groningen (NIG) van de Rijksuniversiteit
Groningen, allen deel uitmakend van de Alliantie Familie & Recht.
Datum en Locatie
Het symposium vindt plaats op dinsdag 13 mei 2014 vanaf 10.00 uur in het Hoofdgebouw van
de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam, in Agora zaal 1.
Inschrijving en betaling
Inschrijving en betaling zijn mogelijk via de volgende weblink:
https://fd10.formdesk.com/vu-onlinepayment/rch-meeroudergezag/
Na aanmelding en betaling ontvangt u een bevestiging per e-mail.
De kosten voor deelname bedragen € 85 per persoon, inclusief het boek ‘Meeroudergezag: een
oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Een empirisch en rechtsvergelijkend
onderzoek,’ symposiummap, koffie, lunch en receptie na afloop. Uw inschrijving is pas voltooid
na het ontvangen van uw inschrijfgeld.
Beperkt aantal deelnemers
Aan het symposium kunnen maximaal 80 personen deelnemen. De Nederlandse Orde van
Advocaten kent 4 opleidingspunten toe.
Informatie
Het programma is beschikbaar op de website van het Amsterdams Centrum voor Familierecht
ACFL: http://www.acfl.nl.
Voor meer informatie over het inhoudelijke gedeelte kunt u contact opnemen met prof. mr.
Masha Antokolskaia (M.V.Antokolskaia@vu.nl).
Voor informatie over het organisatorische gedeelte kunt u contact opnemen met het secretariaat
privaatrecht (secretariaat.3eEtage.rch@vu.nl).

