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Onderwerp Wet op de Adeldom 

Doelstelling Verzoek tot medewerking 

Juridische grondslag Artikel 5 van de Wet op de adeldom 

Relaties met andere circulaires  

Ingangsdatum 6 januari 2014 

Geldig tot n.v.t. 

 

In 1994 is de Wet op de adeldom in werking getreden. De adeldom heeft daarmee 
in Nederland een wettelijke basis. In artikel 5 van die wet is uitdrukkelijk bepaald 

dat adeldom wordt vermeld op officiële documenten waar dit vereist is, tenzij de 
betrokken persoon verzoekt de vermelding achterwege te laten ofte verwijderen. 
Uit de wetgeschiedenis blijkt dat het begrip officiële documenten ruim moet 
worden geïnterpreteerd als alle door overheidsinstanties opgestelde schriftelijke 
stukken die rechten of verplichtingen van betrokkenen vastleggen dan wel een 
aanvraag, aangifte, verklaring of bewijs bevatten.  
 

Ik krijg uit de kring van mensen met een adellijke titel of met het predicaat  

jonkheer of jonkvrouw regelmatig signalen dat vermelding niet in alle gevallen 
door alle betrokken instanties plaatsvindt.  
 
De Wet op de adeldom is op dit punt expliciet en kent geen ruimte voor afwijking. 
De rechter heeft dit in een procedure tegen een officiële Instantie ook zonder 

reserve zo vastgesteld.  
 
De Wet richt zich rechtstreeks tot alle overheidsinstanties die het aangaat. Het 
mag dus niet zo zijn dat personen met een titel vermelding op officiële 
documenten via rechtelijke procedures steeds zouden moeten afdwingen.  
 
Ik stel vast:  

De BRP levert het gegeven adellijke titel of predicaat steeds mee met de naam 
van een adellijke persoon. Afnemers kunnen dit zo overnemen en burgers met 

een adellijke titel of predicaat kunnen er dan op vertrouwen dat 
overheidsinstanties de titel in combinatie met de naam correct verwerken. 
Verschillende afnemers van de BRP en hun leveranciers hebben de verwerking van 
dit gegeven in hun bestanden al veel eerder gerealiseerd. Er zijn dus geen 
onoverkomelijke technische beletselen.  

 
 



 

 

 

 

 

Pagina 2 van 2 

 
 

 

 

 

Pagina 2 van 2 

 

 

Datum 

26 augustus 2014 

Kenmerk 

2014-0000460179 

 

Deze brief richt ik tot alle afnemers van de BRP. Het kan zijn dat uw organisatie al 
aan deze wettelijke eisen voldoet. In dat geval stel ik het op prijs als u van deze 
Informatie kennisneemt. De inhoud hoeft dan uiteraard geen verder gevolg voor u 
te hebben.  
 

Mijn appèl is helder: de wet moet uiteraard worden uitgevoerd. Ik realiseer me dat 
dit technisch het een en ander betekent. In het overleg van de gezamenlijke 

afnemers van de BRP en in het overleg met de leveranciers kunnen technische 
vragen uiteraard verder ter sprake komen. Vanuit de BRP wordt de aanlevering zo 
goed mogelijk ondersteund.  
 
Ik ga ervan uit dat u aan het bovenstaande gevolg geeft voor zover dat nog niet is 

gebeurd.  
 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,   
 
 
 

 
 
dr. R.H.A. Plasterk 

 

 


