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Geachte heer Dekker,
Bij brief van 8 februari jl., verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de ‘Raad’) advies uit te brengen
over het wetsvoorstel Wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk
Wetboek met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam (Wet dubbele achternaam).

HET WETSVOORSTEL
Met het wetsvoorstel wordt een regeling ingevoerd die het mogelijk maakt dat ouders hun kind een
dubbele geslachtsnaam geven. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de op 29 januari 2019 door de
Tweede Kamerleden Groothuizen en Bergkamp ingediende (gewijzigde) motie. De motie sluit aan bij
aanbevelingen die eerder zijn gedaan door de Werkgroep liberalisering naamrecht. Met het wetsvoorstel
wordt tegemoet gekomen aan de toenemende vraag vanuit (een deel van) de samenleving naar meer
keuzevrijheid in het naamrecht.
Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1
ADVIES
Het wetsvoorstel geeft de Raad geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. Dit advies
beperkt zich tot de IT-aspecten van het wetsvoorstel.
Het wetsvoorstel raakt potentieel alles systemen die binnen de rechtspraak worden gebruikt. Slechts een
klein aantal systemen heeft een BRP-koppeling, de meeste worden handmatig ingevoerd. In elk systeem
zijn weer andere keuzen gemaakt ten aanzien van lengte van allerlei velden. Gezien het feit dat het
wetsvoorstel slechts betrekking heeft op pasgeborenen en niet voorzien is in overgangsrecht, is binnen
de rechtspraak de keuze gemaakt om in eerste instantie alleen de systemen aan te passen waarin de
achternamen van kinderen voorkomen. Het gaat dan om Civiel (familierecht eerste aanleg), het Centraal
1

De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke adviestaak met
betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen worden vastgesteld na overleg
met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen
van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de
werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele
zaken niet gebonden aan de inhoud van de wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak.
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gezagsregister, CORV (uitwisseling met partners in de jeugdrechtketen) en het aanpassen van een aantal
formulieren op rechtspraak.nl.
De inschatting is dat met deze aanpassingen een bedrag is gemoeid van € 1 miljoen, waarvoor geen
dekking is binnen de huidige begroting van de Rechtspraak. De Raad zal deze extra kosten meenemen
in de eerstvolgende begrotingsvoorbereiding.

Hoogachtend,
mr. H. Rappa-Velt
Lid Raad voor de rechtspraak

