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Meerouderschap leidt niet tot stijging vechtscheidingen; 3 argumenten! 

 

Inleiding 

Op 7 december heeft de Staatscommissie Herijking Ouderschap (SHO) haar advies gepresenteerd. 

De SHO is samengesteld uit diverse deskundigen die beroepshalve zich direct en volledig 

bezighouden met onze kinderen; een hoogleraar gezondheidsethiek, emeritus hoogleraar 

pedagogiek, hoogleraar kinderrechten, een universitair hoofddocent sociologie en juristen. 

Daarnaast zijn er diverse experts gehoord. Aanvankelijk werd het advies positief ontvangen: 

“Nederland heeft al meeroudegezinnen dus we moeten het goed regelen voor deze kinderen! “ 

De staatscommissie is bij het geven van haar advies altijd uitgegaan van het belang van het kind (en 

dus het IVRK) en van 7 kerndoelen van goed ouderschap zoals een onvoorwaardelijk persoonlijk 

commitment, continuïteit in de opvoedingsrelatie, verzorging en zorg voor lichamelijk welzijn, 

opvoeding tot zelfstandigheid en sociale en maatschappelijke participatie, het organiseren en 

monitoren van de opvoeding in het gezin, de school en het publieke domein (de drie opvoedmilieus), 

de vorming van de afstammingsidentiteit en de zorg voor contact- en omgangsmogelijkheden met 

voor het kind belangrijke personen, onder wie de andere ouder. De SHO is gekomen met 68 

aanbevelingen om de positie van kinderen en ouders in de 21e eeuw te borgen. Ieder kind heeft in 

onze sterk veranderde maatschappij recht op zijn familie en op een goede ontwikkeling.  

Nieuw is dat de ouderlijke verantwoordelijkheid naast de genetische band net zo goed kan afhangen 

van de intentie van betrokkenheid dus de bewuste keuze voor opvoed- en 

verzorgingsverantwoordelijkheid. Zijn er nu maar 2 juridisch ouders en 2 personen met gezag, in de 

toekomst is meerouderschap en gezag mogelijk van maximaal 4 personen, die een aanwijsbare 

band met het kind moeten hebben (geboorte moeder, zaaddonor, eiceldonor, en hun partners), 

levend in 2 huishoudens.  

Al snel na de positieve reactie op het SHO advies, kwamen er negatieve berichten over het wettelijk 

regelen van het meerouderschap. Meer ouders met gezag zouden leiden tot meer conflicten en 
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vechtscheidingen. Er zijn minimaal drie argumenten die dit weerleggen. Maar eerst wat is een 

vechtscheiding? Er is sprake van een vechtscheiding als de ouders het belang van de ander ouder 

en/of de kinderen uit het oog verliezen; enkel het treffen van de ex-partner lijkt het doel te zijn. Een 

vechtscheiding wordt door de Kinderombudsman aangeduid als kindermishandeling (Adviesrapport 

“Vechtende ouders, het kind in de knel.”).  

 

Bij een in de wet verankerd meerouderschap is de kans kleiner op een vechtscheiding/ complexe 

scheiding/ conflictscheiding. Dit komt omdat veel opvoedkwesties al voor de zwangerschap zijn 

bepaald, de betrokkenen het welzijn van de kinderen voor ogen hebben en het huidige vangnet blijft 

bestaan.  

Meerouderschapsovereenkomst (1
e
 argument) 

Een meerouderschapsregeling zoals aanbevolen door de SHO voldoet van de grondrechten van het 

kind en aan Internationaal Verdrag inzak de Rechten van het Kind (IVRK). Het meerouderschap 

wordt het gevolg van het doorlopen 5 stappen waarbij de eerste 2 steppen genomen moeten worden 

voor de conceptie/ inseminatie. Dan al moet er een meerouderschapsovereekomst zijn opgesteld 

met daarin afspraken over de zorg, de woonplaats, de geslachtsnaam en de kosten van het 

toekomstige kind. Toekomstig want er is immers alleen nog maar een kinderwens. Daarnaast moet 

duidelijk worden hoe kind wordt geïnformeerd over de ontstaansgeschiedenis en wat de ouders om 

zullen gaan met conflictsituaties en hoe de afspraken eventueel kunnen wijzigen.  

Niet alleen de toekomstige ouders zijn betrokken bij deze overeenkomst maar er komt een 

bijzondere curator die de belangen van het nog niet-verwerkte kind behartigt. Als het plan gereed is 

toets de rechter de overeenkomst volledig mede aan de hand van de informatie die wordt gegeven 

door de bijzonder curator over, onder andere, de zorgvuldigheid van het proces waarmee betrokken 

zijn gekomen tot de meerouderschapsovereenkomst. Het is dan aan de rechter of deze 

overeenkomst wordt goedgekeurd. De goedkeurings-beschikking moet dan worden geregistreerd in 
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het nog op te zetten ROG (Register Ontstaan Geschiedenis). Het is de bedoeling dat pas na de 

goedkeuring de betrokkenen proberen om de zwangerschap tot stand te brengen. Toekomstige 

ouders die willen kiezen voor een meerouderschap gezin moeten dus het gesprek over de inhoud 

van dit ouderschap aangaan. Dus nog voor de inseminatie en de zwangerschap leren deze ouders 

een manier om, met elkaar, te komen tot overeenstemming; preventieve mediation! Als er na de 

geboorte van het kind een beslissing genomen moet worden over de opvoeding dan zijn de piket 

palen al bepaald in de overeenkomst, waarbij ook al duidelijk hoe zij komen tot overeenstemming; 

mediation bijvoorbeeld. Hierdoor mag verwacht worden dat bij onder deze meeroudergezinnen de 

vechtscheidingen minder vaak voorkomen.  

Eigenlijk gaat deze meerouderschapsregeling veel verder dan wat een deel van de politieke partijen 

in Nederland zien als de oplossing voor vechtscheidingen. Zij bepleiten dat toekomstige ouders 

wellicht een soort bewijs moeten halen voordat de kinderen geboren worden; en opvoedbewijs na 

het volgen van een training. De Gemeente Alkmaar biedt zo iets nu al in de praktijk aan. Deze 

partijen en deze gemeente zien dit dus als een middel om vechtscheidingen te voorkomen.  

Kunnen deze meerouderschap-stappen worden omzeild? Als niet op voorhand het meerouderschap 

ter goedkeuring aan de rechter is voorgelegd dan blijft de beperking van 2 ouders met gezag in 

stand. De betrokkenen kunnen dan alsnog verzoeken om meerouderschap. De verwachting is dat de 

rechter dit dan alleen maar zal toestaan als alsnog de meerouderschapsovereenkomst wordt 

overeengekomen.  

 

Opvoedkwesties worden zuiverder (2
e
 argument) 

Een tweede argument wat maakt dat niet gesteld kan worden dat meerouderschap gaat leiden tot 

een stijging van het aantal vechtscheidingen is feit dat de betrokkenen niet allemaal een ex-
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partnerschapsrelatie hebben. Zij zijn slechts personen die ervoor kiezen om samen kinderen te 

krijgen en op te voeden. Als twee ouders na een huwelijk of samenleving besluiten om uit elkaar te 

gaan dan gaat dit vaak gepaard met veel wantrouwen, verdriet en pijn. Ouders zijn alsdan meer 

gericht op hun eigen emoties en kunnen vaak minder aandacht geven aan de opvoeding. Zij moeten 

dan hun partnerrelatie omzetten in enkel ouderrelatie. Dit lukt niet altijd. Omdat sommige ouders dan 

gefocust blijven op hun ex-partnerschap (teleurstelling, woede, wellicht bedrog) en niet op hun 

gezamenlijk ouderschap draagt dit bij aan de escalatie aan het einde van de relatie (vechtscheiding) 

. Zij moeten hun focus verleggen. Zij moeten verantwoordelijkheid nemen en inzien dat ze zich 

moeten richten op hun gezamenlijk belang als ouder, namelijk het welzijn van het kind (Conclusie 

Ombudsman 2012). De betrokken uit het meerouderschapsgezin kennen deze ex-partnerkwesties 

niet. Het kan natuurlijk zo zijn dat binnen 1 ouderpaar er een scheiding komt; maar dan zijn er ander 

betrokkenen die, met een beroep op de gemaakte afspraken, een de-escalerende werking 

uitoefenen. Wat er in het belang van het kind is wordt dus minder vertroebelt door ex-partnerschap 

frustraties.  

 

Vangnet (3
e
 argument) 

Een derde argument wat maakt dat meerouderschap niet automatisch leidt tot meer conflicten is het 

gegeven dat uiteindelijk de twee nu bestaande vangnetten met betrekking tot het gezag blijven 

bestaan. Als de personen met gezag niet komen tot een besluit bijvoorbeeld over een medische 

ingreep dan kan de beslissing, net als nu worden voorgelegd aan de rechter. En als blijkt dat een 

kind klem en verloren dreigt te geraken tussen de personen met gezag dan kan worden gevraagd 

om als enige belast te worden met het gezag. De verwachting is echter dat het niet zover zal komen 

omdat immers er al afspraken zijn gemaakt over de belangrijke opvoedkwesties. Daarbij hebben de 

betrokkenen al gekozen voor de toekomstige conflictbemiddeling die bij hun past (mediation, 

begeleiding).  
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Slotoverweging: oproep aan de politiek 

De Stichting Meer dan Gewenst helpt homoseksuele stellen met het vervullen van hun kinderwens. 

Er wordt informatie gegeven over diverse vormen van meerouderschap; een lesbisch paar en een 

homo paar, een alleenstaande vrouw met twee homomannen etc. De essentie van de informatie die 

dan wordt gegeven is dat de kinderen niet hebben gevraagd om de constructies die door de 

toekomstige ouders worden bepaald en bedacht. En het belang van de kinderen maakt dat de 

toekomstige ouders dus voor moeten zorgen dat het juridisch en emotioneel kloppend gaat zijn. 

Maar het juridisch kloppend maken van de situatie waarin er dus bijvoorbeeld vier ouders bewust 

krijgen kiezen voor het krijgen van kinderen is nu feitelijk door de beperking in de wetgeving niet 

mogelijk. Een kind kan nu maar twee juridische ouders hebben en twee personen die over dat kind 

het gezag uitoefenen. Ook nu moeten er op voorhand door deze personen duidelijke afspraken 

worden gemaakt. Ondanks alle informatie die wordt gegeven over het, op voorhand, goed regelen 

van het meerouderschap komt het voor dat partijen toch nadere stappen zetten voordat er dingen 

duidelijk op papier zijn gezet. Dit kan direct te maken hebben met het feit dat de kinderwens erg 

groot is of bijvoorbeeld omdat zij de toekomstdroom, namelijk de verwezenlijking van hun 

kinderwens, op dat moment niet willen doorbreken. Want loop je niet het risico dat duidelijk wordt dat 

je met iemand geen kinderen kunt opvoeden als je een vervelend gesprek met elkaar voert? . Onder 

het mom van we kunnen ontzettend goed met elkaar opschieten en het voelt heel goed komen er 

dus kinderen op deze wereld zonder dat er een meerouderschapovereenkomst is gesloten. En 

gelukkig gaat dat heel vaak ook heel goed. De kinderen groeien op in een liefdevolle situatie waarin, 

vanaf de geboorte, de zorg wordt gedeeld. Wettenschappelijk onderzoek wijst uit dat het goed gaat 

met deze kinderen; zij ontwikkelen zich net zo goed als in een traditionele gezinssituatie.  

 

Maar helaas zijn er natuurlijk ook gezinnen waar het stroever verloopt. Vaak komt dat omdat partijen 

op voorhand er op vertrouwde dat de verschillen, bijvoorbeeld ten aanzien van de verdeling van de 

zorg, wel zouden verdwijnen in de praktijk. En als dan blijkt dat dat niet zo is dan kan het voorkomen 
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dat partijen uiteindelijk naar de rechter toe moeten. Bijkomend probleem is dat nu, in de gehele 

juridische procedure, de rechters en de Raad voor de Kinderbescherming en de overige 

hulpverleners uitgaan van de twee juridische personen met het gezag over het kind. Het komt voor 

dat de Raad van de kinderbescherming enkel wil praten met de juridische ouders van het kind en 

niet met de tweede vader. Deze tweede vader wordt dan door de instanties, en soms ook door de 

rechtbank, gelabeld als stiefvader, die geen onderdeel uitmaakt van het kerngezin. Deze sociale 

vader heeft dan maar even weinig rechten als bijvoorbeeld een buurvrouw, oma of een oppas. Maar 

deze tweede vader is natuurlijk geen stief vader. Een stiefvader is immers iemand die, bij een 

nieuwe relatie, wordt geconfronteerd met een kind van deze nieuwe relatie. Deze vader is dus nooit 

betrokken geweest bij de keuze voor dit kind; een duo-vader is dit wel. Een duo vader is net zo 

betrokken als de biologische vader. Het is goed dat de SHO voorstelt om deze positie te erkennen.  

Het doel van de aanbevelingen van de SHO is bescherming van de reeds bestaande gezinssituatie 

van de kinderen. Erkenning van de kinderen die opgroeien, nu al, in het meerouderschapgezin, leidt 

tot acceptatie en het verminderen van de discriminatie van homoseksualiteit. Daarbij wordt het 

alsdan mogelijk deze kinderen volwaardig te laten ervan van hun sociale ouder.  

 

Met klem dus vanuit Stichting Durf een oproep aan de politieke partijen om de goed onderbouwde 

aanbevelingen van de SHO om te zetten in wetgeving.  

 

Amsterdam, december 2016 


