Wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek

met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam (dubbele achternaam).
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een dubbele achternaam
mogelijk te maken en een aanvullende naamskeuze in boek 10 titel 2 van het Burgerlijk Wetboek
op te nemen.
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:
ARTIKEL I
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt na ‘dat het kind de geslachtsnaam van de vader zal hebben’ in de
eerste en een-na-laatste zin en na ‘dat hun kind voortaan de geslachtsnaam van de andere
ouder zal hebben’ telkens ingevoegd ‘of van beide ouders in een vrij te bepalen volgorde’
en wordt in de laatste zin ‘de verklaring van de ouders hieromtrent’ vervangen door ‘de
verklaring van de ouders omtrent de geslachtsnaamkeuze’.

2. In het derde lid wordt na ‘de geslachtsnaam van de moeder’ ingevoegd ‘of van beide
adoptanten in een vrij te bepalen volgorde of van één van hen in combinatie met de
oorspronkelijke geslachtsnaam van het kind in een vrij te bepalen volgorde of de
oorspronkelijke geslachtsnaam’,
wordt na ‘dat het een van hun beider geslachtsnamen zal hebben’ ingevoegd ‘of van hun
beiden in een vrij te bepalen volgorde of van één van hen in combinatie met de
oorspronkelijke geslachtsnaam van het kind in een vrij te bepalen volgorde’,
wordt na ’dat het kind de geslachtsnaam zal hebben’ ingevoegd ‘van die ouder dan wel de
geslachtsnaam’,
wordt na ‘andere levensgezel’ ingevoegd: ‘of van hun beiden in een vrij te bepalen
volgorde of van één van hen in combinatie met de oorspronkelijke geslachtsnaam van het
kind in een vrij te bepalen volgorde’
en wordt ‘de verklaring van de adoptanten hieromtrent’ vervangen door ‘de verklaring van
de adoptanten omtrent de geslachtsnaamkeuze’.

3. In het vierde lid wordt ‘welke van hun beider geslachtsnaam het kind zal hebben’
vervangen door ‘welke geslachtsnaam het kind zal hebben’,
wordt na de eerste volzin ingevoegd ‘Dat kan de geslachtsnaam zijn van één van de
ouders of de geslachtsnamen van beide ouders in een vrij te bepalen volgorde.’
en wordt ‘De eerste drie volzinnen zijn’ vervangen door ‘Het voorgaande is’.
4. In het zesde lid wordt ‘welke van hun beider geslachtsnaam het kind zal hebben’
vervangen door ‘welke geslachtsnaam het kind zal hebben’
en wordt na de eerste volzin ingevoegd ‘Dat kan de geslachtsnaam zijn van één van de
ouders of van beide ouders in een vrij te bepalen volgorde.’
5. In het zevende lid wordt ‘of het de geslachtsnaam van de ene of de andere ouder zal
hebben’ vervangen door ‘welke geslachtsnaam het zal hebben’.
6. Er wordt een veertiende lid toegevoegd, luidende:
14. Wordt voor het kind gekozen voor een combinatie van geslachtsnamen van de ouders,
en een van hen heeft of beide ouders hebben een geslachtsnaam bestaande uit twee
namen, dan kan maximaal één naam van elk van hen worden doorgegeven. Dat geldt ook
als op grond van het derde lid wordt gekozen voor een geslachtsnaam van één van de
ouders in combinatie met de oorspronkelijke geslachtsnaam van het kind, of als die uit
twee namen bestaat, één daarvan.
B
In artikel 253t, vijfde lid, wordt na ‘ouder of de ander’ ingevoegd ‘, of van een ouder en de ander
in een vrij te bepalen volgorde. Artikel 5, veertiende lid, is van overeenkomstige toepassing’.
C
In artikel 282, zevende lid, wordt na ‘een van de voogden’ ingevoegd ‘, van beide voogden of van
een voogd en de oorspronkelijke geslachtsnaam van het kind, in een vrij te bepalen volgorde.
Artikel 5, veertiende lid, is van overeenkomstige toepassing’.
Artikel II
Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:
1.

In het eerste lid, onderdelen a, b en c, wordt telkens ‘van hun beider geslachtsnamen’
vervangen door ‘geslachtsnaam’ en wordt telkens ‘van wie van beide ouders het de
geslachtsnaam zal hebben’ vervangen door ‘welke geslachtsnaam het zal hebben’.

2.

In het eerste lid, onderdeel e, wordt ‘van hun beider geslachtsnamen’ vervangen door
‘geslachtsnaam’.

3.

In het eerste lid, onderdeel f, wordt ‘van hun beider geslachtsnamen’ vervangen door
‘geslachtsnaam’ en wordt ‘van wie van beide ouders het de geslachtsnaam zal hebben’
vervangen door ‘welke geslachtsnaam het zal hebben’.

4.

Onderdeel g van het eerste lid komt te luiden:
g. Indien het kind naast de Nederlandse nog een of meer andere nationaliteiten heeft of na
registratie zal verkrijgen, kan ook de geslachtsnaam worden gekozen die het kind volgens het
recht van een andere nationaliteit van het kind zou kunnen krijgen.

ARTIKEL III
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat
voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.

De Minister voor Rechtsbescherming,

