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PUBLICATIEBLAD
LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht)

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen;
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de in het bestaande namenrecht voorkomende discriminatie van de vrouw op
te heffen;
dat het wenselijk is aan ouders van kinderen een ruime mogelijkheid van naamskeuze te geven;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld
onderstaande landsverordening:

ARTIKEL I
Titel 2 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 5 komt te luiden:

ArtikelS
1. Bij de keuze van de geslachtsnaam van een kind, verder aan te duiden als naamskeuze,
kan worden gekozen, voor de geslachtsnaam van de vader, voor die van de moeder of
voor een combinatie van beide geslachtsnamen, in een zelf gekozen volgorde.
2. Heeft de vader of de moeder een dubbele geslachtsnaam, dan kan ook gekozen worden
voor een deel daarvan. Wordt gekozen voor een combinatie, dan kan slechts een deel van
de dubbele geslachtsnaam daarin worden opgenomen. Hetzelfde geldt indien de
geslachtsnaam van de vader of moeder bestaat uit drie of meer delen.
B. Na artikel 5 worden een dertiental artikelen ingevoegd luidende:
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Artikel 5 a
1. Naamskeuze van de ouders kan slechts ten aanzien van de geslachtsnaam van het eerste
kind, tot wie beiden in famiHerechteUjke betrekking staan, worden gedaan. Onvermin-derd
artikel 5d, hebben volgende kinderen van dezelfde ouders dezelfde geslachtsnaam als het
eerste kind.
2. Indien voor de geboorte of ter gelegenheid van de aangifte door de ouders naamskeuze is
gedaan ten aanzien van een kind dat levenloos ter wereld komt of is gekomen, wordt deze
keuze opgenomen in de akte, bedoeld in artikel 19/, eerste lid, en geldt zij alleen ten
aanzien van dit kind.

Artikel 5b
1. Een geschil tussen de ouders of toekomstige ouders over de naamskeuze kan op verzoek
van beiden of een van hen aan de rechter in eerste aanleg worden voorgelegd. Deze
beproeft, alvorens te beslissen, een vergelijk tussen hen. De rechter neemt een zodanige
beslissing als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt.
2. Het verzoekschrift wordt ingediend voor het tijdstip waarop uiterlijk naamskeuze kan
worden gedaan. Heeft de rechter niet beslist voor dat tijdstip, dan is de geslachtsnaam die
het kind volgens de wet krijgt of behoudt een voorlopige, in afwachting van de besUssing
van de rechter.

Artikel 5 c
1. Is een van de ouders voorafgaand aan het tijdstip waarop de naamskeuze uiterlijk moet
zijn gedaan overleden en is de naamskeuze niet gedaan, dan kan de andere ouder de
verklaring van naamskeuze afleggen.
2. Hetzelfde geldt indien een van de ouders niet in staat kan worden geacht tot een redelijke
waardering van zijn belangen terzake; bij geschil daarover is artikel 5 b van
overeenkomstige toepassing.
3. Ook bij afwezigheid van een ouder is artikel 56 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5d
Indien een kind op het tijdstip van het ontstaan van de famiUerechtelijke betrekking met beide
ouders zestien jaren of ouder is, kan het zelf naamskeuze doen, in geval van erkenning, ten
overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand of de notaris, in geval van adoptie, ten
overstaan van de rechter, dan wel, in geval van brieven van vaderschap, ten overstaan van de
Minister van Justitie of de door deze aangewezen ambtenaar. Van de verklaring van
naamskeuze wordt melding gemaakt in de akte van erkenning, de rechterlijke uitspraak inzake
adoptie of het besluit houdende verlening van brieven van vaderschap.

3

29

Artikel 5e
Een kind kan, indien zulks in aanmerking komt, gedurende vijf jaren na zijn meerderjarig-heid
door een naamskeuze zijn geslachtsnaam wijzigen. De verklaring van naamskeuze wordt door
het kind gedaan ten overstaan van de ambtenaar van de burgerHjke stand onder wie zijn
geboorteakte berust.

Artikel 5 /
Indien een kind alleen in familierechtelijke betrekking tot de moeder staat, heeft het haar
geslachtsnaam.

Artikel 5g
1. Indien een kind door erkenning in famiherechtelijke betrekking tot de vader komt te staan,
behoudt het de geslachtsnaam van de moeder, tenzij de moeder en de erkenner ter
gelegenheid van de erkenning gezamenUjk verklaren naamskeuze te doen. Van deze
verklaring wordt melding gemaakt in de akte van erkenning. Het voorgaande is van
overeenkomstige toepassing bij erkenning van een ongeboren kind.
2. Wordt een verklaring van naamskeuze voor of ter gelegenheid van de aangifte van de
geboorte afgelegd, dan heeft het kind de gekozen naam vanaf de geboorte.

Artikel 5A
Alvorens brieven van vaderschap te verlenen, stelt de Minister van Justitie de moeder in de
gelegenheid naamskeuze te doen. Van deze naamskeuze wordt melding gemaakt in het besluit
houdende verlening van brieven van vaderschap.

Artikel 5/
1. Indien op grond van huwelijk een kind door geboorte in familierechtelijke betrekking tot
de ouders komt te staan, kurmen de ouders gezamenlijk voor of ter gelegenheid van de
aangifte van de geboorte verklaren naamskeuze te doen. Van de verklaring van de ouders
die voor de aangifte van de geboorte wordt afgelegd, wordt een akte van naamskeuze
opgemaakt. Van de verklaring van de ouders die ter gelegenheid van de aangifte van de
geboorte wordt afgelegd, wordt melding gemaakt in de geboorteakte. De verklaring die
niet ter gelegenheid van de aangifte van de geboorte wordt afgelegd, wordt ten overstaan
van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van de moeder afgelegd.
2. Geschiedt de naamskeuze niet uiterlijk ter gelegenheid van de aangifte van de geboorte,
dan neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand als geslachtsnaam van het kind de
geslachtsnaam van de vader in de geboorteakte op.
3. Wordt een verklaring houdende naamskeuze voor of ter gelegenheid van de aangifte van
de geboorte afgelegd, dan heeft het kind de gekozen naam vanaf de geboorte.
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1. Indien de moeder na de geboorte van het kind op grond van artikel 199, onderdeel b, het
vaderschap van de overleden echtgenoot ontkent en zij ten tijde van de geboorte en van
de ontkenning is hertrouwd, kurmen de moeder en haar echtgenoot gezamenlijk ter
gelegenheid van de ontkenning verklaren naamskeuze te doen. Van de verklaring van de
ouders wordt een akte van naamskeuze opgemaakt.
2. Bij gebreke van een verklaring heeft het kind de geslachtsnaam van de vader.

Artikel 5^
Indien een kind door adoptie alleen in famiUerechteUjke betrekking tot de vader staat, heeft
het zijn geslachtsnaam.

Artikel 5/
1. Indien een kind door adoptie in familierechtelijke betrekking komt te staan tot beide
adoptanten, die met elkaar zijn gehuwd, heeft het kind de geslachtsnaam van de vader,
tenzij de adoptanten ter gelegenheid van de adoptie gezamenlijk verklaren naamskeuze te
doen.
2. Indien de adoptanten niet met elkaar gehuwd zijn, behoudt het kind de geslachtsnaam die
het heeft, tenzij de adoptanten ter gelegenheid van de adoptie gezamenlijk verklaren
naamskeuze te doen.
3. Indien een kind door adoptie in familierechtelijke betrekking tot de echtgenoot of andere
levensgezel van een ouder komt te staan, behoudt het zijn geslachtsnaam, tenzij de ouder
en diens echtgenoot of andere levensgezel ter gelegenheid van de adoptie gezamenlijk
verklaren naamskeuze te doen.
4. De rechterlijke uitspraak inzake de adoptie vermeldt de verklaring van naamskeuze.

Artikel 5 m
Zijn de vader en moeder onbekend, dan neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand in de
geboorteakte een voorlopige voomaam en geslachtsnaam op, in afwachting van het
landsbesluit waarbij de voomamen en de geslachtsnaam van het kind worden vastgesteld.
C. In artikel 7, vijfde lid, wordt na het eerste "betreffende" ingevoegd: de gronden waarop de
geslachtsnaamswijziging kan worden verleend,.
D. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het eerste Ud wordt toegevoegd: dan wel die te doen volgen op haar eigen
geslachtsnaam.
2. Een derde Ud wordt toegevoegd, luidende:
3. Ten aanzien van een man die gehuwd is of gehuwd is geweest en niet is hertrouwd
zijn het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing.
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ARTIKEL II
Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 19c wordt "artikel 5, derde Ud," vervangen door: artikel 5/n
B. In artikel 20, eerste
ingevoegd:naamskeuze,.

lid, wordt

na "en andere

authentieke

akten

houdende"

C. In artikel 20Avordt tweemaal na "erkenning" ingevoegd: of naamskeuze.

ARTIKEL III
De Landsverordening overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd als volgt:
Na artikel 16 worden drie nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 16a
De artikelen 5 tot en met 5/ van Boek 1, zoals vastgesteld bij de Landsverordening herziening
namenrecht, zijn, onverminderd het hiema volgende artikel 16 c, wat betreft de geslachtsnaam van
een kind aUeen van toepassing in het geval dat de familierechtelijke betrekking van het kind met
beide ouders op of na het tijdstip van inwerkingtreding van die landsverordening ontstaat.

Artikel \6b
1. Indien een kind, dat als ongeboren kind voor de inwerkingtreding van de Landsverordening
herziening namenrecht is erkend, na de inwerkingtreding van die landsverordening wordt
geboren, stelt, in afwijking van artikel 5g van Boek 1, de ambtenaar van de burgerlijke stand
de ouders in staat naamskeuze te doen ter gelegenheid van de aangifte van de geboorte. De
artikelen 5 tot en met 5m van Boek 1 zijn overigens van toepassing.
2. Indien voor de inwerkingtreding van de Landsverordening herziening namenrecht een adoptie
is uitgesproken die na de inwerkingtreding van die landsverordening in kracht van gewijsde
gaat, stelt, in afwijking van artikel 57 van Boek 1, de ambtenaar van de burgerlijke stand de
adoptiefouders of het kind dat zestien jaren of ouder is in staat naamskeuze te doen ter
gelegenheid van de toevoeging van de latere vermelding van de adoptie aan de geboorteakte.
De artikelen 5 tot en met 5m van Boek 1 zijn overigens van toepassing.

Artikel 16c
1. Tot vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van de Landsverordening herziening
namenrecht kan ten aanzien van de geslachtsnaam van kinderen van dezelfde ouders, door
deze ouders krachtens een gemeenschappeUjke verklaring naamskeuze als bedoeld in artikel 5
van Boek 1 worden gedaan, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
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a. het oudste kind dat in famiUerechteUjke betrekking tot beide ouders staat, is op het tijdstip
van het afleggen van de verklaring nog minderjarig;
b. de verklaring betreft alle kinderen van dezelfde ouders;
c. de kinderen die zestien jaren of ouder zijn verklaren alien geen bezwaar te hebben tegen
de naamskeuze; en
d. het oudste kind dat in famiUerechteUjke betrekking tot beide ouders staat, is niet na het
tijdstip van inwerkingtreding van de Landsverordening herziening namenrecht geboren.
De artikelen 56 en 5c van Boek 1 zijn van overeenkomstige toepassing.
De gemeenschappeUjke verklaring van naamskeuze van de ouders en de verklaringen van
geen bezwaar van de kinderen van zestien jaren of ouder kurmen worden afgelegd ten
overstaan van iedere ambtenaar van de burgerlijke stand. Van deze verklaringen maakt de
ambtenaar van de burgerUjke stand een akte op. De wijziging geschiedt doordat een latere
vermelding van de naamskeuze wordt toegevoegd aan de geboorteakten van de kinderen.
Is ingevolge het eerste Ud naamskeuze gedaan, dan krijgen ook de kinderen van dezelfde
ouders die nadien in familierechtelijke betrekking tot beide ouders komen te staan, de
geslachtsnaam volgens die naamskeuze.
Artikel 5 c van Boek 1 is van toepassing op kinderen wiens geslachtsnaam door toepassing
van het onderhavige artikel is gewijzigd.

ARTIKEL IV
Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL V
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening herziening namenrecht.

Gegeven te Willemstad, 8 mei 2010
P.M. D.L.S. GOEDGEDRAG

De Minister van Justitie,
M.M. JACOBA

Uitgegeven de 1 f'^juni 2010
De Minister van Algemene Zaken en
Buitenlandse Betrekkingen,
E.S. DE JONGH-ELHAGE

