Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK) voor het wetsvoorstel dubbele achternaam
1. Wat is de aanleiding?
Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt dat ouders hun kind een dubbele
geslachtsnaam geven. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de op 29 januari 2019 door de
Tweede Kamer aangenomen motie van de Kamerleden Groothuizen en Bergkamp. Met de
regeling wordt tegemoet gekomen aan de toenemende vraag vanuit (een deel van) de
samenleving naar meer keuzevrijheid in het naamrecht. De regeling sluit aan bij aanbevelingen
die eerder zijn gedaan door de Werkgroep liberalisering naamrecht.
2. Wie zijn betrokken?
Door het voorstel worden geraakt:

Mensen die samen een eerste kind verwachten of in de toekomst kinderen willen
krijgen;

Kinderen;

De burgerlijke stand;

Alle instanties die namen registreren.
3. Wat is het probleem?
Een kind kan met de huidige wettelijke regeling de naam van één van beide ouders krijgen. Er
zijn ouders die beide achternamen willen doorgeven.
4. Wat is het doel?
Met een dubbele achternaam kan de verbondenheid met beide ouders tot uitdrukking worden
gebracht. De dubbele achternaam kan ook een oplossing bieden voor problemen die mensen
met meerdere nationaliteiten in hun privé- of beroepsleven kunnen ondervinden. Het komt voor
dat mensen in verschillende landen verschillende namen hebben. Met een dubbele naam kan in
voorkomende gevallen eenheid van naam in de verschillende landen worden gerealiseerd.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Welke achternaam iemand heeft, is in Nederland in de wet geregeld. Een verruiming van de
keuzemogelijkheden kan alleen door wijziging van het naamrecht in het Burgerlijk Wetboek
worden geregeld.
6. Wat is het beste instrument?
Het enige mogelijke instrument is een wijziging van het Burgerlijk Wetboek.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De burgers kunnen uit meer mogelijkheden kiezen bij het geven van een achternaam aan hun
kinderen. Kinderen die een dubbele naam krijgen, kunnen vervolgens één van de namen
doorgeven aan hun kinderen. Daarmee zal een grotere verscheidenheid aan namen ontstaan.
Bij de overheid, in het bijzonder bij de burgerlijke stand van de gemeenten, zullen de bestaande
systemen aangepast moeten worden. Er is een impactanalyse uitgevoerd door de VNG. Uit de
impactanalyse blijkt dat burgerzakenapplicaties moeten worden aangepast.
Ook voor rechtbanken betekent de voorgestelde wijziging een verandering. Ook in gevallen
waarin de adoptie of de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap wordt uitgesproken, kan
de extra naamskeuze worden gedaan. De verwachting is dat dit geen extra werklast met zich zal
brengen. Adoptieouders kunnen nu ook een naamskeuze doen en de rechtbank neemt die op in
haar beslissing. Dat proces blijft hetzelfde.

