
Is iemand zwanger van jou? Dan denk je best over deze dingen na:

1. Wil je de relatie met het meisje verderzetten?

2. Wil je een vader zijn?

Mijn kind erkennen: wat betekent dat?

Je hebt enkel rechten en plichten tegenover het kind, als je het kind officieel

erkent. Om dat te doen heb je de toestemming van de mama nodig.

Je kan het kind erkennen:

Ben je getrouwd? Dan ben je automatisch erkend als vader. Je moet wel minstens

18 jaar zijn om te trouwen.

Weigert de mama om jou te erkennen als vader? Dan kan je naar de

familierechtbank gaan. Je doet dit best samen met een advocaat die

gespecialiseerd is in familierecht.

Chat met Fara

Ma/wo/vr: 13-16u

Door Fara 16-24 jaar

IK WORD TIENERVADER. WAT KAN IK DOEN?

Zo ja: hoe ga je dit samen doen als mama en papa?•

Wat moet je allemaal regelen?•

Waar gaan jullie wonen?•

Hoe gaan jullie alles betalen?•

Wie kan jullie helpen?•

Bij wie kunnen jullie terecht voor (praktische) steun?•

Zo nee: zie vraag 2•

Zo ja: wat voor vader wil, kan en mag je zijn?•

Zo nee: hoe kan je dit respectvol communiceren aan het meisje, haar familie

en jouw familie?

•

Wat wil je dat zij over jou vertelt als het kind later vragen stelt over wie

de papa is?

•

Voor de geboorte met een 'attest van de vermoedelijke bevallingsdatum'. De

gynaecoloog kan dit attest geven.

•

Na de geboorte. Dat kan bij de geboorteaangifte of later.•

De mama moet dan meekomen. Komt ze niet mee? Dan moet ze

schriftelijke toestemming geven op voorhand.

•

PRAAT EROVER

Bel met Fara

Op 016 386950. Ma-vrij: 9-12u

Mail met Fara

Mijn ex wou geen abortus. Ik was echt niet klaar om
papa te worden, maar ja, er kwam dus wel een kind
van mij... Ik zorg nu samen met mijn ouders 1 weekend
per maand voor Eliah.

Lucas, 19

https://admin.watwat.be/samenwonen/hoe-oud-moet-ik-zijn-om-te-trouwen
https://www.familierecht.vlaanderen/
https://www.familierecht.vlaanderen/Advocaat-familierecht/Advocaat-personen-en-familierecht
https://www.fara.be/over-fara/hoe-kan-fara-helpen
https://www.vlaanderen.be/akte-van-prenatale-erkenning
https://www.vlaanderen.be/akte-van-erkenning
https://www.vlaanderen.be/geboorteaangifte
tel:016386950
mailto:vragen@fara.be


Een erkenning is voor altijd, je kan hier niet op terugkomen.

Wat zijn mijn rechten als vader?

Wat zijn mijn plichten als vader?

Kan ik andere jonge papa's leren kennen?

Dat kan zeker! Op fara.be vind je waar je andere jonge vaders kan leren kennen.

Het kan fijn zijn om mensen te hebben die écht snappen wat je meemaakt. En het is

mooi meegenomen om tips en advies met elkaar uit te wisselen.

Persoonlijk contact met je kind.•

Ouderlijk gezag: samen met de andere ouder alle beslissingen nemen over

je kind (bijvoorbeeld: naam, familienaam, woonplaats, opvang, school,

gezondheidszorg,...).

•

Je kind mee opvoeden en er informatie over krijgen.•

Het geld en de spullen van je kind beheren, zoals het groeipakket (vroegere

kinderbijslag), bankrekening, spulletjes ...

•

Vaderschapsverlof:•

Ben je 17 jaar of jonger of ga je nog naar school? Dan heb je hier géén

recht op

•

Werk je? Dan heb je recht op 10 dagen vaderschapsverlof•

Zorgen dat je kind eten, kleren en een plek om te wonen heeft•

Je kind opvoeden.•

Je kind toegang geven tot een opleiding.•

Je bent aansprakelijk: als je kind een fout maakt of iets kapot maakt, moet jij

de kosten betalen.

•

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-ouderschap/kan-ik-andere-jonge-vaders-leren-kennen

