
Gemeente Winterswijk 
Burgerzaken 
 

Schriftelijke toestemming moeder tot erkenning 

* Vink aan wat van toepassing is. 

 

Ondergetekende: 

Achternaam moeder 

Voornamen moeder 

Geboortedatum 

Adres 

Geeft hierbij toestemming aan: 

Achternaam erkenner 

Voornamen erkenner 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Adres 

 

Kind nog niet geboren*: Tot het erkennen van elk kind dat zij uit haar huidige zwangerschap 
ter wereld brengt. 

 Ga verder bij ‘Ondertekening’  

Kind is geboren*: Tot het erkennen van: 

Achternaam kind 

Voornamen kind 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Ondertekening 

Winterswijk, Handtekening 

Meenemen: Bij aangifte aan de balie moet u ook een geldig identiteitsbewijs van de moeder meenemen. 



Gemeente Winterswijk 
Burgerzaken 
 

Schriftelijke toestemming moeder tot erkenning 
 

Gevolgen erkenning 

Erkennen heeft gevolgen voor de nationaliteit en naam van het kind, erfrecht en het ontstaan van een 
wederzijdse onderhoudsplicht. De erkenning is, behoudens uitzonderingen, niet te herroepen. 

Ouderlijk gezag 

Bij meerderjarigheid van de moeder krijgt zij van rechtswege het ouderlijk gezag. De vader krijgt niet 
automatisch het ouderlijk gezag. Kijk op www.winterswijk.nl en zoek op ‘erkenning’ voor meer informatie. 

DIT FORMULIER NIET GEBRUIKEN ALS DE OUDERS BIJ ERKENNING VAN HET EERSTE KIND DE 
ACHTERNAAM VAN DE ERKENNER KIEZEN. 

Voor naamskeuze van het eerste kind gaat u persoonlijk met uw partner naar het gemeentekantoor. U 
neemt beiden een geldig identificatiebewijs mee en u moet samen de verklaring van naamskeuze 
afleggen. 
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Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		Schriftelijke toestemming moeder tot erkenning - nieuw 01 - met formuliervelden.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		Linda van der Berg, linda@tekstbureaucolibris.nl

		Bedrijf: 

		Tekstbureau Colibris




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Uit de controle blijkt dat het document mogelijk niet volledig toegankelijk is.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 26

		Mislukt: 3




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Mislukt		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Mislukt		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Mislukt		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
	Achternaam moeder: 
	Voornamen moeder: 
	Adres moeder: 
	Achternaam erkenner: 
	Voornamen erkenner: 
	Geboorteplaats erkenner: 
	Adres erkenner: 
	Achternaam kind: 
	Voornamen kind: 
	Geboorteplaats kind: 
	Datum ondertekening_es_:date: 
	Geboortedatum erkenner_es_:date: 
	Geboortedatum kind_es_:date: 
	Geboortedatum moeder_es_:date: 
	KindGeboren: Kind is geboren
	Handtekening_es_:signer:signature: 


