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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 
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Vragen van het lid Van Ginneken (D66) aan de Minister voor 
Rechtsbescherming over het artikel «Achternaam minderjarige wijzigen» 
(ingezonden 9 januari 2023). 

Mededeling van Minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 
30 januari 2023). 

Vraag 1
Is de beslisboom op deze pagina in lijn met de huidige wetgeving?1 

Vraag 2
Klopt het dat het niet mogelijk is om de achternaam van minderjarige 
pleegkinderen te wijzigen naar de naam van één van de biologische ouders 
als deze ouder in de voorgaande jaren niet direct betrokken is geweest bij de 
opvoeding? 

Vraag 3
Zo ja, wat is hier voor de reden? 

Vraag 4
Zijn er situaties denkbaar waarin het wenselijk zou kunnen zijn om de 
achternaam van één of meerdere pleegkind(eren) te wijzigen naar de 
achternaam van één van de biologische ouders, bijvoorbeeld om hiermee 
eenheid van naam tussen broertjes en zusjes tot stand te brengen in de 
situatie waarin niet alle kinderen door de vader zijn erkend en dus niet 
dezelfde achternaam hebben? 

Vraag 5
Klopt het dat het in de huidige regelgeving wel mogelijk is een kind de naam 
van de pleegouders te geven zonder toestemming van de biologische vader, 
maar zonder toestemming van biologische vader het niet mogelijk is dit kind 
de naam van de biologische moeder te geven? 

1 Justis, Achternaam minderjarige wijzigen | beslisboom A1 verzoek (www.justis.nl/sites/default/
files/2021–10/Achternaam%20minderjarige%20wijzigingen%20-
%20Beslisboom%20A1%20verzoek.pdf).
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Vraag 6
Bent u het eens met de stelling dat er situaties denkbaar zijn waarin het 
wenselijk is dat de kinderen de naam van de biologische ouder dragen in 
plaats van die van de pleegouder, zeker wanneer die ouder een rol speelt in 
het leven van de kinderen? 

Vraag 7
Klopt het dat de huidige procedure voor naamswijziging geen hardheidsclau-
sule bevat waarmee dit mogelijk gemaakt zou kunnen worden en dat hiervoor 
dus een wetswijziging nodig zou zijn? 

Vraag 8
Wat zouden de gevolgen van een dergelijke wijziging zijn voor de betrokke-
nen, te weten de biologische ouders, de kinderen en de pleegouders? 

Mededeling 

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Ginneken 
(D66), van uw Kamer aan de Minister voor Rechtsbescherming over het 
artikel «Achternaam minderjarige wijzigen» (ingezonden 9 januari 2023) niet 
binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog 
niet alle benodigde informatie is ontvangen. 
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, Aanhangsel 2


