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  Recht toe Recht aan 
 

 
Naamswijziging: hoe zit het nu precies? 

 
Sinds 1 april 2004 is de wet ten aanzien van de 
geslachtsnaamwijziging gewijzigd. Duidelijk is dat met de 
nieuwe wet de achternaam van een kind makkelijker is te 
wijzigen. 
 
Een verzoek tot naamswijziging wordt ingediend bij het 
Ministerie van Justitie. Het verzoek moet worden ondertekend 
door de wettelijke vertegenwoordiger (dat is meestal de 
gezaghebbende ouder), samen met degene van wie de naam 
wordt gevraagd. Wanneer beide ouder het gezag hebben, 
dienen beide ouders het verzoek tot naamswijziging te 
ondertekenen. 
 
De wet maakt een verschil tussen kinderen tot 12 jaar, en 
kinderen ouder dan 12 jaar. 
 
Kinderen tot 12 jaar 
Een voorwaarde om tot een naamswijziging te komen ligt in de 
verzorgingstermijn. De verzoeker moet minimaal gedurende 
een aaneengesloten periode van 5 jaar het kind hebben 
verzorgd en opgevoed.  
 
Vervolgens moeten beide ouders instemmen met het verzoek. 
Weigert één van de ouders, dan wordt het verzoek toch 
toegewezen indien de weigerende ouder: 
 

- is veroordeeld wegens bepaalde misdrijven tegen 
het kind, of 

- is ontzet uit het ouderlijk gezag, of 
- niet meer dan een vierde deel van de periode 

voorafgaande aan de verzorgingstermijn van vijf 
jaar in gezinsverband met het kind heeft 
samengeleefd. 

 
Kinderen vanaf 12 jaar 
Ook hier speelt de verzorgingstermijn een rol. De verzoeker 
moet minimaal gedurende een aaneengesloten periode van 3 
jaar het kind hebben verzorgd en opgevoed.  
 
Als aan deze voorwaarde is voldaan, wordt het verzoek 
ingewilligd indien het kind daar zelf mee instemt. Mocht één 
van de ouders weigeren in te stemmen met het verzoek, dan 
wordt het verzoek toch toegewezen indien het kind bij zijn 
instemming blijft. 
 
Ingangsdatum verzorgingstermijn 
In het geval van een echtscheiding gaat de verzorgingstermijn 
in op de datum waarop de echtscheidingsbeschikking is 
ingeschreven. Indien het niet om een echtscheiding gaat, 
begint de termijn te lopen vanaf het moment waarop de ouders 
volgens de gegevens van de gemeentelijke basisadministratie 
uit elkaar zijn gegaan. 
 
Bezwaar 
Als belanghebbende kunt u bezwaar maken tegen de 
naamswijziging. Dat bezwaar moet gemotiveerd zijn en er 
moet een relatie zijn met het verzoek om naamswijziging. 
 

De vraag is, gezien de wijziging van de wet, of er bezwaren 
zijn die in de praktijk een kans van slagen hebben. Het 
belangrijkste bezwaar lijkt mij dat met een naamswijziging de 
band tussen het kind en de weigerende ouder (en niet 
verzorgende ouder), zeker indien er geen omgang is, nog meer 
wordt verbroken. Een ander bezwaar kan zijn dat een wijziging 
van de geslachtsnaam een te ingrijpende wijziging is in het 
leven van een kind. Dat bezwaar gaat echter niet op indien de 
nieuwe naam feitelijk al wordt gebruikt, ook al gebeurt dat ten 
onrechte. Andere bezwaren zijn afhankelijk van de feitelijke 
situatie. 
 
 
Meerderjarige 
Een meerderjarige kan zijn of haar naam laten wijzigen in die 
van de ouder of verzorger die hem of haar tijdens de 
minderjarigheid na de scheiding heeft verzorgd en opgevoegd. 
De meerderjarige dient het verzoek zelf in te dienen. Dit 
verzoek kan maar één keer worden gedaan. Er is geen 
maximumleeftijd gesteld aan het indienen van het verzoek. 
 
Een meerderjarige kan een verzoek indienen om een eerdere 
naamswijziging weer ongedaan te maken. De meerderjarige 
krijgt dan de achternaam die hij of zij oorspronkelijk had. 
 
Bij de geboorte van een kind maken de ouders een keuze van 
achternaam. De keuze van de eerste achternaam geldt voor 
alle volgende kinderen. Een eenmaal gemaakte keuze kan 
door de ouders niet meer ongedaan gemaakt worden, maar 
wel door de meerderjarige. Dat kan tot het 21ste jaar. 
 
Conclusie 
Met de wijziging van de wet is het makkelijker geworden om de 
geslachtnaam van een kind te wijzigen, zeker indien de 
minderjarige ouder is dan 12 jaar. Hoewel de politiek doet 
voorkomen alsof de contacten en de banden met beide ouders 
zoveel mogelijk gewaarborgd dienen te blijven, wordt met deze 
wetswijziging de deur juist opengezet om de niet-verzorgende 
ouder verder buitenspel te zetten. Het is te betreuren dat de 
wetgever niet een strakke koers durft te varen. 
 

 

Opmerkelijke en 

mooie uitspraken 
 
Wederom procedure tegen school gewonnen 

 
In deze zaak verzocht ik namens de vader, als niet-
verzorgende en niet-gezaghebbende ouder, om een 
informatieregeling jegens de school over zijn kind (op grond 
van artikel 1:377c BW). De jurist van de gemeente heeft de 
school gesommeerd aan het verzoek te voldoen, doch de 
moeder (als belanghebbende in de procedure) voerde verweer.  
 
Zij stelde dat het belang van de minderjarige zich tegen de 
toewijzing van het verzoek verzet en dat de verzochte 
informatie niet alleen ziet op informatie zoals bedoeld in artikel 
1:377c BW. Voorts stelde zij dat er reeds een 
informatieregeling was vastgesteld (tussen haar en de vader) 
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Daarnaast heeft ons kantoor zich gespecialiseerd in  
het arbeidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. 

 

Belt u ons gerust voor een afspraak, informatie of 
een second opinion. 

waar zij zich aan hield, zodat de vader geen belang had bij zijn 
verzoek. 
 
De rechtbank heeft de verweren van de moeder verworpen en 
de volgende beslissing gegeven: 
 
“Bepaalt dat de school, zodra zij daarover beschikt, aan de 
vader, op gelijke wijze als de school deze verschaft of zou 
hebben verschaft aan de met het gezag belaste ouder en 
onder na te noemen voorwaarden, de navolgend informatie zal 
verschaffen waarover de school beroepshalve beschikt inzake 
belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van de 
minderjarige of diens verzorging en opvoeding betreffen: 
 

- een afschrift van de door de school te geven 
schoolrapporten van de minderjarige; 

 
- bekendheid van gemaakte schoolfoto’s en 

bekendheid van de adresgegevens van de 
schoolfotograaf; 

 
- bekendheid en uitnodigingen voor 10-

minutengesprekken, onder de voorwaarden dat 
bij de 10-minutengesprekken de 
informatieverstrekking door de school aan de 
vader zich dient te beperken tot de leerprestaties 
van de minderjarige en dat dergelijke gesprekken 
uitsluitend buiten school plaatsvinden.” 

 
Een duidelijke uitspraak waaruit wederom blijkt dat derden, die 
beroepshalve betrokken zijn bij de opvoeding van een 
minderjarige, gehouden zijn de relevante informatie te 
verstrekken. Ook al is de gezaghebbende ouder daar tegen. 
 
 

Veroordeling medewerking aan raadsonderzoek in 

kort geding  

 
In deze zaak had de rechtbank in de bodemprocedure een 
raadsonderzoek gelast. Na enkele maanden ontving ik een 
brief van de raad voor kinderbescherming waaruit bleek dat er 
geen advies kon worden gegeven, omdat de moeder geen 
volledige medewerking aan het raadsonderzoek wilde 
verlenen. 
 
Met mij was de vader bereid een kort geding te starten. Daarin 
werd aan de rechter verzocht de moeder te veroordelen, op 
straffe van een dwangsom, haar onvoorwaardelijke 
medewerking te verlenen aan het raadsonderzoek. 
 
De moeder had onder andere aangegeven dat zij haar 
vertrouwen in de raad had verloren en dat zij daarom niet meer 
wilde meewerken. Inmiddels had een raadsmedewerker aan 
de moeder laten weten dat er een andere raadsonderzoeker 
op de zaak was gezet. 
 
De rechter oordeelde dat er voor de moeder geen enkel 
beletsel bestond om aan het onderzoek mee te werken, zodat 
de moeder werd veroordeeld haar medewerking te verlenen 
aan het raadsonderzoek. Om onduidelijke redenen wilde de 
rechter er geen dwangsommen aan verbinden. 
 
Het voordeel van deze uitspraak is tweeledig.  
 

In de eerste plaats is het een duidelijk signaal aan de rechter in 
de bodemprocedure over de negatieve wijze waarop de 
moeder zich opstelt.  
 
In de tweede plaats worden maanden vertraging bespaard. 
Normaal gesproken moet de zaak eerst in de bodemprocedure 
weer op zitting komen (dat duurt maanden), dan moet de 
rechtbank een beslissing nemen over de medewerking van de 
moeder, en tenslotte kan de raad voor kinderbescherming (pas 
na de beschikking) het onderzoek voortzetten. In dit geval kan 
het raadsonderzoek op korte termijn worden hervat. 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wgw-advocaten.nl/
mailto:info@wgw-advocaten.nl
mailto:wigman@wgw-advocaten.nl
mailto:sardjoe@wgw-advocaten.nl
mailto:vanweegberg@wgw-advocaten.nl

