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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 21 december 2016
Naar aanleiding van de brief van de vaste Commissie voor Veiligheid en
Justitie van 17 november 2016 bericht ik u als volgt.
Ik heb kennis genomen van de door 4758 personen ondertekende petitie
die aan uw Commissie is aangeboden door mevrouw L. K. uit A. In de
petitie wordt verzocht om in Nederland het naamrecht te verruimen
waardoor kinderen een dubbele achternaam kunnen ontvangen.
De huidige wet bepaalt in artikel 5 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
dat ouders kunnen kiezen welke van hun beider geslachtsnamen
(achternamen) hun kind zal dragen. De wettelijke regeling biedt niet de
mogelijkheid om een keuze te maken voor een combinatie van beide
geslachtsnamen van de ouders. In 2006 diende toenmalig Kamerlid Van
der Laan van de fractie van D66 een amendement in, waarin eveneens
werd voorgesteld de keuze voor een dubbele achternaam in Nederland
mogelijk te maken (Kamerstuk 29 353, nr. 18). De Raad van State bracht op
6 april 2006 advies uit over dit amendement en raadde de indiener aan het
te heroverwegen en aan te passen (Kamerstuk 29 353, nr. 20). De fractie
van D66 besloot hierop het amendement in te trekken (Handelingen II
2007/08, 50, p. 3680-3681). De Minister van Justitie stelde een werkgroep
in om het naamrecht te bezien. Deze werkgroep bracht in 2009 het rapport
Bouwstenen voor een nieuw naamrecht uit en doet daarin aanbevelingen
tot wijziging van het naamrecht, onder meer om de keuze voor een
dubbele geslachtsnaam mogelijk te maken.
Door mijn ambtsvoorgangers is uw Kamer bericht dat er veel waardering
bestaat voor het rapport van de werkgroep, maar dat niet is gebleken van
dermate grote en urgente maatschappelijke problemen op het gebied van
het naamrecht dat een fundamentele wijziging van wet- en regelgeving op
korte termijn noodzakelijk is (Kamerstuk 32 123 VI, nr. 121 en Kamerstuk
33 000 VI, nr. 96). Ik zie geen aanleiding om dat standpunt nu te herzien.
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
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