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TIEN JAAR INTERNATIONAAL NAMENRECHT IN NEDERLAND

Katharina Boele-Woelki*

Sinds tien jaar gelden in Nederland verdragsregels aangevuld

met commune regels voor het IPR inzake namen. De wettelijke

regeling is sinds begin vorig jaar gewijzigd. De invoering van

de naamskeuze in het Nederlandse materiële namenrecht (artikel

1:5 leden 2-4 BW) gaf hiertoe aanleiding. In deze bijdrage

worden vooral de nieuwe bepalingen in de Wet conflictenrecht

namen besproken. Verder wordt de vraag gesteld of op het

gebied van het IPR inzake namen niet meer uniformiteit in de

vorm van een Europees internationaal namenrecht nodig en

mogelijk is. 

§ 1. Inleiding

Voor een goed begrip van het internationale namenrecht bestaat
veelal de noodzaak pen en papier te gebruiken. Iedereen heeft
! in West-Europa althans ! in beginsel tenminste één voornaam
en één geslachtsnaam. Iedereen stamt af van twee andere perso-
nen die gezamenlijk dezelfde geslachtsnaam kunnen hebben, maar
die ook verschillende geslachtsnamen kunnen dragen. Als hier-
aan nog wordt toegevoegd dat de betrokken personen van natio-
naliteit kunnen verschillen, in verschillende landen hun woon-
plaats hebben of verblijven, kan men snel het spoor bijster
raken. Het naamrecht is veelal nauw verbonden met het nationa-
liteitsrecht.  (Internationaal-) namenrecht wordt primair door1

ambtenaren van de burgerlijke stand toegepast. Van hen wordt
grote deskundigheid verwacht. 

§ 2. De Overeenkomst van München van 5 september 1980 inzake

het recht dat van toepassing is op namen en de Wet con-

flictenrecht namen
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Nederland is een van de vier staten die sinds 1 januari 1990
partij zijn bij de Overeenkomst inzake het recht dat van
toepassing is op geslachtsnamen en voornamen dat op 5 septem-
ber 1980 in München  in het kader van de Internationale Commis-2

sie van de Burgerlijke Stand (ICBS) tot stand is gekomen. De
overige verdragsstaten zijn: Italië, Portugal en Spanje.  Het3

verdrag van München is niet het enige verdrag dat de ICBS op
het gebied van het naamrecht heeft opgesteld. Nederland is ook
partij bij de overige ICBS-Namenverdragen: de Overeenkomst van
Istanbul van 4 september 1958 inzake verandering van
geslachtsnamen en voornamen,  de Overeenkomst van Bern van 134

september 1973 inzake de aanduiding van geslachtsnamen en
voornamen in de registers van de burgerlijke stand  en de5

Overeenkomst van Den Haag van 8 september 1982 betreffende de
afgifte van een verklaring van verscheidenheid van familiena-
men.6

De Wet conflictenrecht namen kwam tot stand in verband met de
ratificatie van de Overeenkomst van München. Het Verdrag c.q.
de Wet hebben universele werking. Zij worden veelvuldig toege-
past door de ambtenaren van de burgerlijke stand. Over de
afgelopen tien jaar is weinig jurisprudentie te vinden waarin
de Overeenkomst van München of de Wet conflictenrecht namen
werd aangehaald.  7
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A. GESAMTVERWEISUNG 

De Overeenkomst van München houdt een belangrijke afwijking in
van de in Nederland gangbare visie op het leerstuk van de

Sachnormverweisung respectievelijk Gesamtverweisung. Uitgangs-

punt in het Nederlandse IPR is namelijk de Sachnormverweisung.

Een herverwijzing of terugverwijzing (renvoi) wordt niet
toegepast.

"De verwijzing naar een recht dat toepasselijk is omvat
niet mede de regels van internationaal privaatrecht van
dat recht, tenzij uit een verdrag of uit de wet iets
anders voortvloeit."

Aldus luidt artikel 1 van de in 1992 gepubliceerde Schets van
een Algemene Wet betreffende het internationaal privaatrecht.
De Algemene Bepalingen waarover de Staatscommissie voor het
IPR ter voorbereiding van de geplande IPR-wet zal adviseren,
zullen waarschijnlijk een gelijkluidende bepaling bevatten. De
Overeenkomst van München maakt een uitzondering op deze regel,8

welke uitzondering in de Nederlandse uitvoeringsregeling, de
Wet conflictenrecht namen, duidelijk in artikel 1 lid 1 naar
voren komt. De bepalingen van de Overeenkomst verwijzen naar
rechtsstelsels met inbegrip van de regels van internationaal
privaatrecht. Daarmee wordt een terugverwijzing naar het recht
van het forum of een doorverwijzing naar een ander recht moge-
lijk gemaakt.  De naam van een kind dat hier te lande uit9

Zwitserse ouders is geboren, wordt beheerst door Zwitsers
recht, mits het Zwitserse conflictenrecht eveneens bepaalt dat
het Zwitserse naamrecht van toepassing is. Daar het Zwitserse
IPR echter bepaalt dat het recht van het land waar het kind
zijn domicilie heeft, toepasselijk is, moet het Nederlandse

recht worden toegepast.  De terugverwijzing (renvoi) wordt10
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aanvaard. Over de vraag of de introductie van renvoi voor
Nederland wenselijk was ! bij de ratificatie van de Overeen-
komst van München was het maken van een voorbehoud niet moge-
lijk ! bestond binnen de Staatscommissie voor IPR geen éénste-
mmigheid. De meerderheid van de Staatscommissie was evenwel
van mening dat de nauwe verbondenheid tussen het naamrecht en

het nationaliteitsrecht de Gesamtverweisung rechtvaardigt.
"Daardoor wordt namelijk bereikt dat de naam die iemand toe-
komt ingevolge het met toepassing van het stelsel van de
Overeenkomst gevonden recht zo veel mogelijk samenvalt met de
naam die hem toekomt in de ogen van de nationale administra-
tie."  11

Voornamelijk omdat de Overeenkomst veelvuldig door ambtenaren
van de burgerlijke stand moet worden toegepast, vond een min-
derheid van de Staatscommissie de regeling te ingewikkeld.
Deze vereist o.a. kennis van de buitenlandse conflictregels
voor namen en deze informatie is niet altijd gemakkelijk te
achterhalen. Uit een recente Duitstalige publicatie waarin de

außereuropäische IPR-Gesetze  zijn verzameld, blijkt bijvoor-12

beeld dat van de 59 niet-Europese IPR-codificaties slechts in
zes landen ipr-regels voor namen zijn gecodificeerd.  Maar ook13

als wij voor een Europees land moeten nagaan hoe de ipr-regel
inzake namen luidt, kunnen zich moeilijkheden voordoen. Neem
de beslissing van de Rechtbank 's-Hertogenbosch van 10 april
1991  waar het ging om een verzoek om wijziging van de voor-14

naam in verband met wijziging van het geslacht van een Britse
onderdaan. De Rechtbank hanteerde de zogenaamde rechtsverge-
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lijkende methode (antikiesregel): 

"Op de naamkwestie zelf is van toepassing de Wet conflic-
tenrecht namen, welke wet in art. 1 onder meer aangeeft
dat de voornamen van een vreemdeling worden bepaald door
het recht van de Staat waarvan hij de nationaliteit
heeft, de regels van internationaal privaatrecht daaron-
der begrepen. Onduidelijk is of in het onderhavige geval
het nationale (internationale) privaatrecht van verzoek-
ster voor wat betreft de naamskwestie naar het eigen of
naar Nederlands recht verwijst. Deze kwestie behoeft
echter geen nader onderzoek, aangezien het zowel volgens
het nationale recht van verzoekster als volgens Neder-
lands recht is toegestaan de voornamen te wijzigen als
verzocht."

De toepassing van de buitenlandse conflictregels opgelegd door
de Wet conflictenrecht namen is mijns inziens onnodig gecom-
pliceerd.  De toepassing van buitenlands namenrecht is al15

moeilijk genoeg. Alleen door opzegging van de Overeenkomst van
München zou een wijziging ten aanzien van dit conflictenrech-
telijke uitgangspunt teweeg kunnen worden gebracht. Hoe dit in
de toekomst gestalte kan krijgen, zal nader worden onderzocht
in § 4. 

B. NATIONALITEITSBEGINSEL 

De Overeenkomst van München huldigt het nationaliteitsbegin-
sel. De geslachtsnaam en de voornaam van een persoon worden
beheerst door het recht van de Staat waarvan hij de nationali-
teit bezit. Door deze conflictregel wordt het naamrecht nauw
verbonden met het nationaliteitsrecht, hetgeen onder meer tot
uitdrukking komt bij nationaliteitswijziging en de daamree
gepaard gaande mogelijkheid tot naamswijziging. De Overeen-
komst van München had eigenlijk door veel meer landen kunnen
worden geratificeerd omdat de aanknoping aan de nationaliteit
in vele IPR-stelsels wordt gehanteerd, zij het dat aan dit
uitgangspunt een andere uitwerking is gegeven. Een uitzonde-
ring vormt Zwitserland, waar de wetgever de naam in beginsel
onderwerpt aan het recht van de woonplaats van de betrokkene.
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Ook de Anglo-Amerikaanse stelsels vormen een belangrijke
uitzondering, aangezien zij de aanknoping aan de nationaliteit
in het ipr niet kennen. 

Bij de aanknoping aan de nationaliteit rijzen de volgende vier
vragen. De eerste twee vragen worden beantwoord door de Wet
conflictenrecht namen. (1) Welk recht is toepasselijk ingeval
van dubbele vreemde nationaliteit? (2) Wordt voorrang gegeven
aan het Nederlandse recht wanneer betrokkene naast een vreemde
nationaliteit ook de Nederlandse nationaliteit bezit? (3) Welk
recht wordt toegepast ingeval van staatloosheid en bij vluch-
telingen? (4) Welk recht is toepasselijk ingeval van een
verwaterde nationaliteit? 

De eerste twee vragen komen hierna, onder C, aan de orde.

De twee laatste vragen zijn eenvoudig te beantwoorden. Bij
staatlozen en vluchtelingen wordt in het IPR uitgeweken naar
het recht van het land van de woonplaats van betrokkene op
grond van artikel 12 van het Verdrag betreffende de status van
staatlozen van 28 september 1954  en artikel 12 van het Vluch-16

telingenverdrag van 1951. De vraag rijst of de bepaling van
het Vluchtelingenverdrag ook moet worden toegepast op de
naamgeving van kinderen van vluchtelingen. Stel dat uit Viet-
namese ouders, die in Nederland als vluchtelingen zijn toege-
laten, hier te lande een kind wordt geboren. Wordt de naam van
dit kind vastgesteld volgens het Nederlandse of het Vietnamese
recht? Het Vietnamese naamrecht moet bepalend zijn, zijnde het
nationale recht van het kind, dat de vluchtelingenstatus niet
heeft. Artikel 12 van het Vluchtelingenverdrag geldt immers
uitsluitend voor het personeel statuut van de vluchteling en
niet voor zijn of haar in het land van toevlucht geboren
afstammelingen. 

Ingeval er sprake is van een verwaterde nationaliteit, geldt
niet de zogenaamde realiteitstoets, die ertoe kan leiden dat
een ander recht dan het nationale recht wordt toegepast omdat
er nauwere banden met bijvoorbeeld het recht van de woonplaats
bestaan. Vanwege de vereiste rechtszekerheid wordt in het
algemeen aangenomen dat voor deze toets in het internationale
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naamrecht geen plaats is.17

C. DUBBELE NATIONALITEIT

De Wet conflictenrecht namen heeft voor het probleem van de
dubbele nationaliteit twee oplossingen paraat al naar gelang
de Nederlandse nationaliteit wel of niet erbij betrokken is. 

Voor vreemdelingen die in het bezit zijn van meer dan één
nationaliteit geldt de effectiviteitstoets. De naam van een
persoon die de Engelse en Spaanse nationaliteit bezit wordt
beheerst door het recht van het land waarmee die persoon alle
omstandigheden in aanmerking genomen de sterkste band heeft
(artikel 1 lid 2 WCN). De effektiviteitstoets is door de
rechtspraak ontwikkeld en vereist een afweging van objectieve
en subjectieve factoren. De vraag rijst wie deze effectivi-
teitstoets uitvoert. Primair zal dit geschieden aan het loket
door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is zeer aan-
nemelijk dat de ambtenaar bij het bepalen van de effectieve
nationaliteit veel gewicht zal toekennen aan de mening van
betrokkenen. Daartegen lijkt geen bezwaar te bestaan. Integen-
deel, het komt mij voor dat het voor de wetgever geen grote
stap zou zijn geweest om betrokkenen de keuze te geven tussen
de stelsels van hun beide nationaliteiten, indien de toepas-
sing ervan tot materieel verschillende resultaten leidt.
Hierbij zij aangetekend dat het verdrag, zoals vele ipr-ver-
dragen, de kwestie van de bipatridie openlaat. Deze omstandig-
heid geeft Nederland de mogelijkheid om op dit punt een grote-
re flexibiliteit te introduceren. Een beperkte keuzemogelijk-
heid vereenvoudigt daarenboven de taak van de ambtenaar van de
burgerlijke stand als registerambtenaar.  18

Eenvoudiger is de regel die de Wet conflictenrecht namen bevat
voor de vaststelling van het toepasselijke naamrecht als het
gaat om een bipatride Nederlander. De effectiviteitstoets is
niet toepasselijk en voorrang wordt gegeven aan de Nederlandse
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nationaliteit (artikel 2 WCN).  Verbondenheid met een buiten-19

lands rechtsstelsel doet niet ter zake. Het formele bezit van
het Nederlanderschap rechtvaardigt de toepassing van het
Nederlandse naamrecht. Ook hier rijst de vraag of niet reke-
ning zou moeten worden gehouden met de persoonlijke wens van
de betrokkene, zoals bij toepassing van het beginsel van de
effectieve nationaliteit ook in zekere mate het geval is. Nu
een naamskeuze in het materiële Nederlandse namenrecht is
ingevoerd, lijkt mij een keuze tussen verschillende naamrecht-
sstelsels ingeval van meervoudige nationaliteit heel wel
verdedigbaar. Een rechtskeuzemogelijkheid heeft nog een belan-
grijk voordeel. De praktijk leert dat het moeilijk wordt geac-
cepteerd dat een kind bij zijn geboorte een andere geslachts-
naam krijgt dan de eerdere niet-Nederlandse kinderen uit
hetzelfde gezin om de enkele reden dat Nederlands recht wordt
toegepast op grond van artikel 2 WCN. Met andere woorden: het
beginsel van eenheid van naam binnen het gezin is een factor
die voor betrokkenen zwaarder weegt dan toepassing van het
Nederlandse recht ook al is de Nederlandse nationaliteit de
meest effectieve nationaliteit. De jurisprudentie van de Hoge
Raad waarop de huidige regel is gebaseerd, lijkt te zijn
verouderd. Door invoering van een rechtskeuze kan tevens tege-
moet worden gekomen aan de culturele achtergrond van buiten-
landers die door naturalisatie het Nederlanderschap hebben
verkregen. Zij blijven zich namelijk vaak verbonden voelen met
hun land van herkomst.  Op deze wijze wordt ruimte gecreëerd20

voor een multicultureel familierecht.  In dit verband mag niet21

worden vergeten dat het voeren van een geslachtsnaam als een
middel van persoonlijke identificatie beschouwd en tegenmoet
komt aan de wens tot een familie te behoren. Een beroep op
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artikel 8 EVRM is derhalve niet uitgesloten.22

D. REGISTRATIE VAN NAAMSKETEN

In het kader van de discussie over een multicultureel familie-
recht dient een oplossing te worden gevonden voor de registra-
tie van een naamsketen, zoals deze in sommige Islamitische
rechtsstelsels bestaat. Het Hof Amsterdam heeft in dit verband
in zijn beslissing van 17 september 1998 een opmerkelijke
beslissing gewezen.  Het hof erkende een naamsketen zoals deze23

volgens het Somalische recht bestaat met het gevolg dat slech-

ts een voornaam en geen geslachtsnaam werd geregistreerd. De
vraag rijst overigens wel of de Westerse stelsels van regis-
tratie ons niet dwingen een onderscheid tussen een geslachts-
naam en voornamen te maken. Alleen een serie voornamen kan
niet worden ingeschreven. Mede naar aanleiding van de uit-
spraak van het Amsterdamse Hof verscheen de Officiële Medede-
ling nr. 1/1999 inzake de naamsvermelding in akten van de
burgerlijke stand van personen wier nationale recht de naam-
sketen kent.  Daarin wordt voorgesteld dat vreemdelingen met24

een naamsketen in de GBA en in akten van de burgerlijke stand
kunnen worden vermeld met een onderscheid naar voor- en ge-
slachtsnaam als zij een verklaring van de eigen autoriteiten
overleggen waaruit een dergelijk onderscheid blijkt. De aanbe-
veling van de Commissie van advies voor de zaken betreffende
de burgerlijke stand en de nationaliteit veronderstelt ten
eerste, dat de betrokken persoon zelf en ten tweede dat de
nationale autoriteiten van de betrokkene een onderscheid
tussen voornamen en geslachtsnaam willen aanbrengen. Over de
overige gevallen wordt niets gezegd. De vraag rijst onder meer
hoe te handelen indien de buitenlandse autoriteiten niet
bereid zijn een verklaring van onderscheid tussen voor- en
achternaam af te geven. Het laatste woord over de registratie
van personen met een naamsketen is zeker nog niet gesproken.
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52/80 Wet GBA (opname op schriftelijk verzoek van de geslacht-
naam van de (ex-)echtgenoot/partner) het gebruik van een ge-
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conflictenrecht namen in verband met de totstandkoming van de
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1999, 2.
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      E.N. Frohn, Herziening van de Wet conflictenrecht30

namen, FJR 1999 pp. 122-126; zie ook J.N.E. Plasschaert, De
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Recht 1999 pp. 52-54 en G.-R. de Groot, Internationaal pri-
vaatrecht, in: Personen- en familierecht, Deventer (losbl.),
onder Titel 2, Naam.
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De Officiële Mededeling zal naar aanleiding van de forse
kritiek uit de gelederen van de burgerlijke stand  worden25

herzien, "waarin tevens wordt ingegaan op de rechtsstelsels
van enkele landen waarmee de praktijk regelmatig wordt gecon-
fronteerd die zowel de naamsketen als de geslachtnaam en
voornaam kennen."  Deze aankondiging is tamelijk vaag. De26

praktijk heeft in ieder geval behoefte aan een werkbare richt-
lijn hoe te handelen indien een persoon de registratie van een
naamsketen verzoekt. Aanwijzing door de registerambtenaar van
één van de namen als geslachtsnaam in overleg met betrokkene,
behoort naar mijn mening tot de mogelijkheden.27

 
§ 3. De herziening van de Wet conflictenrecht namen 

De Wet houdende wijziging van de Wet conflictenrecht namen  is28

op 15 februari 1999 inwerking getreden.  De wetswijziging is29

in de vorige IPR-special van dit tijdschrift door E.N. Frohn
uitvoerig besproken.  De wetgever heeft niet alleen de reik-30

wijdte aangegeven van artikel 1:5 BW voor internationale
gevallen maar heeft daarnaast, en in verband daarmee, van de
gelegenheid gebruik gemaakt om de erkenning te regelen van in
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het buitenland op grond van geboorte vastgelegde dan wel op
grond van wijziging van de burgerlijke staat gewijzigde ge-
slachtsnamen en voornamen. Met deze beslissing heeft de Neder-
landse wetgever een juiste stap gezet. De erkenning van een in
het buitenland vastgestelde naam wordt niet meer getoetst aan
de verwijzingsregel van de Wet conflictenrecht namen. Deze
zogenaamde conflictenrechtelijke toets heeft aan betekenis
verloren. Daarmee wordt terecht vertrouwen getoond in de
correctheid van een naamsregistratie die buiten Nederland
plaatsvindt. Het enkele feit dat iemand zich komende uit het
buitenland in Nederland vestigt, heeft geen consequenties voor
de naam en moet dat ook niet hebben. De erkenningsregel ver-
eenvoudigt daarenboven het systeem van de naamsregistratie. De
Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand moet de in het
buitenland vastgestelde naam inschrijven zonder de eigen
verwijzingsregels inzake namen toe te passen. Op deze wijze
wordt in beginsel gewaarborgd dat een in het buitenland ver-
kregen naam ongewijzigd wordt overgenomen wanneer men zich in
Nederland laat inschrijven. 

In de ons omringende landen geldt in het algemeen nog wel dat
ingeval van een naamsregistratie die in het buitenland heeft
plaatsgevonden de eigen conflictregels worden toegepast. Dit
kan leiden tot wijziging van de naam zonder dat rekening wordt
gehouden met de wensen van de betrokkene. Vooral in de landen
die aangesloten zijn bij de Internationale Commissie voor de
Burgerlijke Stand dwingt mijns inziens de moderne Nederlandse
erkenningsregel tot een herbezinning van de aldaar thans nog
geldende regels. Wellicht is voor deze internationale organi-
satie thans voldoende aanleiding om nieuwe regelgeving tot
stand te brengen. Onder § 4 wordt op dit punt nader ingegaan. 

A. ERKENNING BUITENLANDSE NAAMSREGISTRATIE

De Wet conflictenrecht namen bevatte vóór de herziening uit-
sluitend materiële IPR-regels. Door invoering van artikel 5a
WCN is hierin verandering gekomen. Deze bepaling ziet op de
erkenning van in het buitenland vastgestelde of gewijzigde
namen. Een dergelijke regel behoort tot het formele IPR. Bij
de toekomstige consolidatie van de bestaande IPR-aanbouwwetge-
ving in een algehele IPR-wet zal ! voorzover deze wet zal
worden opgenomen in het Burgerlijk Wetboek ! aandacht moeten
worden besteed aan de plaats van deze erkenningsregel. 



      Zie Frohn (noot 30), p. 124.31

      In gelijke zin Frohn (noot 30), p. 124.32

      Advies van 15 april 1997, zie http://www.min-33

just.nl/c_actual/rapport/cie/namen.htl.
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Artikel 5a WCN bepaalt dat in het buitenland vastgestelde of
gewijzigde namen voor erkenning in Nederland in aanmerking
komen onder twee voorwaarden: (1) de buitenlandse ipr-regels
moeten zijn in acht genomen en (2) de namen moeten zijn neer-
gelegd in een overeenkomstig de plaatselijke voorschriften
door een bevoegde instantie opgemaakte akte. De Nederlandse
ambtenaar van de burgerlijke stand moet de in het buitenland
vastgestelde naam inschrijven zonder de eigen verwijzingsre-
gels inzake namen toe te passen. Een enkel woord over de
eerste voorwaarde: de inachtneming van ter plaatse geldende
regels van internationaal privaatrecht. Deze voorwaarde bete-
kent geenszins dat de Nederlandse ambtenaar moet nagaan of en
welke verwijzingsregels door de buitenlandse autoriteit zijn
toegepast en of de naam op de juiste wijze is bepaald. Zoals
Frohn terecht heeft gesteld is het de bedoeling van de wetge-
ver het beleid van de bevolkingsadministratie, waarbij in
beginsel de naam werd overgenomen uit de buitenlandse beschei-
den zonder het toegepaste recht na te gaan, te bevestigen. Dat
de naam door de buitenlandse instantie op juiste wijze is
bepaald, mag worden aangenomen, zeker wanneer de desbetreffen-
de persoon de juistheid van zijn naam niet betwist.  De31

inachtneming van de buitenlandse IPR-regels zal pas een rol
gaan spelen indien de automatische erkenning van de buiten-
landse naamsregistratie door de betrokkene in Nederland wordt
bestreden. De eerste erkenningsvoorwaarde is derhalve te
beschouwen als een voorwaarde die vatbaar is voor rechterlijke
toetsing.  Ter voorkoming van verwarring had wellicht beter32

als voorwaarde kunnen worden gesteld dat de buitenlandse
naamsregistratie met inachtneming van de ter plaatse geldende
regels moet zijn opgemaakt in plaats van met inachtneming van
de ter plaatse geldende regels van internationaal privaat-
recht. 

Evenals bij de vraag of het door de Overeenkomst van München

ingevoerde Gesamtverweisung voor het Nederlandse IPR wenselijk
is gaf artikel 5a WCN aanleiding tot een verdeeld advies van
de Staatscommissie voor IPR.  Een meerderheid van de commissie33
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betuigde instemming met het voorstel, in het bijzonder met
artikel 5a, eerste lid WCN. De volgende vraag hield de com-
missie verdeeld. Hoe moet de Overeenkomst van München worden
gelezen? Bevat deze Overeenkomst eenvormige ipr-regels onge-
acht de plaats waar een akte van de burgerlijke stand is of
wordt opgemaakt? Of kan een tweedeling worden gemaakt tussen
enerzijds situaties waarin een nieuwe akte moet worden opge-
maakt (toepassing van de ipr-regels van de Overeenkomst) en
anderzijds situaties waarin een vreemde akte voor erkenning
wordt voorgelegd, welke situaties niet door de Overeenkomst
zijn geregeld? 

"Het artikel miskent de tekst, het systeem, de ontstaans-
historie en de maatschappelijke functie van de Overeen-
komst", 

aldus luidde het minderheidsstandpunt. Dit standpunt hield in
dat een tweedeling van het toepassingsgebied van de Overeen-
komst van München niet mogelijk is en artikel 5a WCN op ge-
spannen voet staat met de verdragsverplichtingen.

Het wetsvoorstel werd gesteund door het meerderheidsstandpunt.
Een aantal argumenten was uiteindelijk ook voor de wetgever
doorslaggevend:

(1) Een verbod om een tweedeling te maken ten aanzien van het
toepassingsgebied van de Overeenkomst blijkt niet uit-
drukkelijk uit de tekst van de Overeenkomst.

(2) De betekenis van een verdragsregeling kan in de loop der
tijd een evolutie doormaken die afwijkt van hetgeen de
opstellers van de Overeenkomst oorspronkelijk voor ogen
heeft gestaan. Het Verdrag van Wenen inzake uitleg van
verdragen kan een gewijzigde interpretatie rechtvaardi-
gen.

(3) De wettelijke regeling is de neerslag van het in de
Nederlandse gemeentelijke basisadministratie reeds veel-
vuldig gevolgde beleid. 

(4) Personen, die soms jarenlang op de juistheid van de ver-
melding van hun naam in een buitenlandse akte hebben
vertrouwd, mogen niet worden geconfronteerd met een ande-
re naam als zij in de Nederlandse registers worden ing-
eschreven. 

Vooral dit laatste argument is van doorslaggevende betekenis.



      Zie Vonken (noot 1), p. 1279 en J. Van Rijn van Alke-34

made, Een interessant praktijkgeval inzake het internationaal
namenrecht, HPS 1993 pp. 3-7.

      Zie M.V. Polak/V. Van Den Eeckhout, Kroniek van het35

internationaal privaatrecht, NJB 2000, pp. 573-580 (579).
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Niet uit te sluiten is dat bij niet-erkenning een beroep op
artikel 8 EVRM zou kunnen worden gedaan. 

Door de invoering van de processuele toets  wordt het toepas-34

singsgebied van de Wet conflictenrecht namen beperkt en daar-
mee de taak van de Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke
stand vereenvoudigd.  De verwijzingsregels zijn alleen van35

toepassing wanneer het gaat om de vaststelling van de naam van
een in Nederland geboren kind of indien zich met betrekking
tot een persoon in Nederland een wijziging in de persoonlijke
staat voordoet met gevolgen voor de naam. 

Op grond van artikel 5a WCN wordt een in het buitenland ver-
kregen naam ongewijzigd overgenomen wanneer men zich in Neder-
land laat inschrijven. Dit geldt ook voor een persoon die de
Nederlandse nationaliteit bezit. Wat dient echter te gebeuren
in de volgende situatie? Ouders hebben ten aanzien van hun
toekomstige kinderen conform artikel 1:5 BW een naamskeuze
uitgebracht. Zij verhuizen later naar het buitenland , waar
een of meer kinderen worden geboren. De buitenlandse ambtenaar
van de burgerlijke stand registreert de kinderen onder een
andere geslachtsnaam dan de gekozen naam. Wellicht vele jaren
later komt het gezin terug naar Nederland. Wordt nu de buiten-
landse naamsregistratie erkend ondanks de vroegere naamkeuze?
Uit een praktisch oogpunt, en mede in het licht van hetgeen
hiervoor is gezegd over de keuzevrijheid van burgers, is het
wenselijk om betrokkenen hier het heft in eigen handen te
geven. Indien zij er prijs op stellen dat de kinderen alsnog
de gekozen naam krijgen, dient hun die mogelijkheid te worden
geboden. Er is echter geen goede reden om die keuze, die zij
mogelijk niet meer wensen, alsnog op te leggen. Desgewenst kan
de in de buitenlandse akten geregistreerde naam worden overge-
nomen. 

B. NAAMSKEUZE - SCOPE RULES



      De Circulaire conflictenrecht namen van 8 februari 199936

dient ter toelichting op de ook voor internationale gevallen
ingevoerde mogelijkheid van naamskeuze.

      Zie W.M. Schrama, De betekenis van het EVRM voor de37

burgerlijke stand in de lidstaten van de CIEC, FJR 1998 pp.
222-234 (224-226), (229-230).
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Artikel 5b WCN geeft de reikwijdte (scope rules) aan van de in
het Nederlandse materiële namenrecht sinds 1 januari 1998
geïntroduceerde naamskeuze. In welke gevallen en onder welke
voorwaarden mag bij de geboorte, adoptie, erkenning en wetti-
ging van een kind in het buitenland een naamskeuze zoals
geregeld in artikel 1:5 BW worden uitgebracht? De antwoorden
op deze vragen zijn te vinden in artikel 5b WCN.  Deze bepa-36

ling moet worden beschouwd in nauwe samenhang te staan met de
zojuist besproken erkenning van buitenlandse naamregistraties.
Indien bij de buitenlandse naamregistraties namelijk Neder-
landers zijn betrokken kunnen zij onder bepaalde voorwaarden
alsnog een naamskeuze naar Nederlands recht uitbrengen en op
deze wijze de in het buitenland vastgestelde geslachtsnaam
laten wijzigen. Het is algemeen bekend dat het naamrecht voor
kinderen en voor gehuwden bijvoorbeeld in de landen die tot de
Internationale Commissie van de Burgerlijke Stand behoren,
verschillend geregeld is.  De door betrokkenen gewenste een-37

heid van geslachtnamen binnen één gezin kan in veel gevallen
door het uitbrengen van een naamskeuze worden bereikt. 

Neem het volgende voorbeeld. Uit een Nederlands echtpaar dat
geen naamskeuze heeft gedaan ten behoeve van de kinderen,
wordt in Denemarken hun eerste kind geboren. De ouders berei-
ken geen overeenstemming over de vraag welke geslachtsnaam het
kind zal dragen. Na zes maanden krijgt het kind volgens het
ter plaatse geldende Deense recht van rechtswege de achternaam
van de moeder. Het gezin verhuist naar Turkije waar het tweede
kind wordt geboren. Dit kind krijgt volgens het Turkse recht
de achternaam van de vader. Het derde kind ten slotte wordt
geboren in Spanje. De Spaanse ambtenaar van de burgerlijke
stand, hoewel gebonden aan de Overeenkomst van München, pla-
atst op de Spaanse geboorteakte overeenkomstig het Spaanse
recht een dubbele naam voor het kind bestaande uit de achter-
naam van de vader gevolgd door de achternaam van de moeder. De
drie kinderen hebben nu drie verschillende achternamen. 



      De termijn van twee jaar kan niet worden overschreden.38

Belangrijk is een duidelijke en goede voorlichting van over-
heidswege. In de overgangsrechtelijke bepaling die voor de
herziening van de Wet conflictenrecht namen werd geformuleerd
is rekening gehouden met een verlenging van de termijn van
twee jaar doordat de termijn niet begint te lopen vanaf het
moment van de geboorte van het kind of van de statuswijziging
(erkenning of wettiging), maar vanaf het moment van de inwer-
kingtreding van de gewijzigde Wet, zijnde vanaf 15 februari
1999. 

      Zie in dit verband de aanhef van artikel 5b WCN en de39

eerste alinea van de toelichting op dat artikel, waarin arti-
kel 1:5, zevende lid BW uitdrukkelijk wordt vermeld. 
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De vraag rijst in de eerste plaats of de aldus achtereenvol-
gens verkregen geslachtsnamen door de Nederlandse overheidsad-
ministratie kunnen worden overgenomen indien het gezin zich in
Nederland vestigt. In de tweede plaats rijst de vraag of de
wettelijke bepalingen ruimte bieden om alsnog eenheid van naam
in het gezin tot stand te brengen. 

Wat de eerste vraag betreft: ten aanzien van de Deense en de
Turkse naam kan geen twijfel bestaan. Deze kunnen worden
overgenomen. Ten aanzien van de Spaanse naam kan worden verde-
digd dat deze niet voor registratie in Nederland in aanmerking
komt, nu de Spaanse autoriteiten zich niet aan de verdragsre-
geling hebben gehouden. Aangezien de ouders binnen twee jaar
na de geboorte van hun eerste kind geen naamskeuze hebben
gedaan, zou het kind onder de naam van de Nederlandse vader
kunnen worden geregistreerd. 

De tweede vraag luidt: Kan alsnog eenheid van geslachtsnaam
van de kinderen worden bereikt door een naamskeuze? Uit arti-
kel 5b, onder d WCN volgt, dat een naamskeuze alleen tot twee
jaar na de geboorte van het eerste kind  kan worden uitge-38

bracht ten overstaan van de Nederlandse ambtenaar van de
burgerlijke stand. Die naamskeuze moet, gelet op artikel 1:5,
zevende lid BW, worden geacht zich uit te strekken tot de

jongere kinderen. Immers, de WCN geeft scope rules voor de
toepasselijkheid van de bepalignen inzake het Nederlandse
recht inzake naamskeuze. De modaliteiten van de naamskeuze
naar Nederlands recht zijn alle van toepassing als het, zoals
in het gegeven geval, Nederlanders betreft.  39

Uit het voorgaande blijkt dat de mogelijkheid om door middel



      Zie ook de Circulaire conflictenrecht namen van 840

februari 1999. 
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van naamskeuze achteraf eenheid van naam in het gezin tot
stand te brengen, niet bestaat.  De opzet van de huidige40

Nederlandse regeling gaat uit van een vooraf genomen beslis-
sing over de naam van de kinderen die in een gezin worden
geboren. De regeling voor de naamskeuze in internationale
gevallen is een afgeleide van de interne regeling. Men kan
zich afvragen of in internationale gevallen onder bepaalde
voorwaarden een naamskeuze achteraf niet toch zou moeten
worden toegelaten. Niet altijd valt namelijk te voorzien waar
de kinderen worden geboren en waar de akten worden opgemaakt.
Daartoe is een wetswijziging noodzakelijk. Vooralsnog zal in
het gegeven voorbeeld alleen door middel van een naamswijzi-
gingsprocedure eenheid van naam in het gezin kunnen worden
bereikt. 

Niet alle gevallen van naamsverscheidenheid die door verblij-
ven in het buitenland binnen één gezin ontstaan kunnen echter
door de bestaande naamskeuzemogelijkheid worden opgeheven.
Meer eenheid zou bijvoorbeeld ontstaan indien ook in andere
landen buitenlandse naamsregistratie, in het bijzonder de
naamskeuze die Nederlanders op grond van artikel 5b WCN kunnen
uitbrengen, zouden worden erkend. Daarmee rijst de vraag naar
harmonisatie dan wel unificatie van het (internationale)
namenrecht. 

§ 4. Naar een nieuw internationaal namenrecht in Europa

De bestaande verdragen voor het internationale namenrecht
hebben er niet toe geleid dat op grote schaal ! in ieder geval
op regionaal niveau ! uniforme IPR-regels gelden. Slechts vier
van de thans vijftien EU-lidstaten zijn partij bij de Overee-
komst van München van 1980. Nagenoeg twintig jaar na de tot-
standkoming van dit verdrag zijn meer ratificaties niet te
verwachten. De Overeenkomst van München kan niet worden gere-
kend tot de succesvolle ipr-verdragen. Kunnen wij in een
verenigd Europa aan het begin van de eenentwintigste eeuw
genoegen nemen met deze omstandigheid? De vraag rijst of niet
meer uniformiteit wenselijk is en hoe deze uniformiteit tot
stand zou kunnen worden gebracht. Men kan zich trouwens ook
afvragen of het mogelijk zou zijn te komen tot een harmonisa-



      Zie K. Boele-Woelki, De toekomst van het IPR na het41

Verdrag van Amsterdam, in: Van Buren-Dee, e.a. (red), Privaat-
recht en Gros, Intersentia 1999, pp. 355-375 (366, 368).

      Artikel 65 EG-Verdrag valt onder Titel IV: Visa, asiel,42

immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met
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tie van de wettelijke regelingen op het gebied van het materi-
ele namenrecht in Europa. Dit probleem kan door het IPR niet
worden opgelost. Welke mogelijkheden kunnen voor een Europees
internationaal namenrecht worden benut? 

De Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand is de
meest aangewezen organisatie om zich opnieuw over het inter-
nationale namenrecht te ontfermen. Op de laatste Algemene
Vergadering in Lissabon in september 1999 is afgesproken een
werkgroep voor het namenrecht in te stellen. Op grond van een
inventarisatie van de verschillende problemen zal nader worden
onderzocht of en welke maatregelen zullen worden genomen. In
tweede instantie kan worden gedacht aan de Haagse Conferentie
voor Internationaal Privaatrecht en aan de Raad van Europa.
Deze organisaties hebben zich echter niet eerder met dit
onderwerp bezig gehouden. Hierin zal naar verwachting geen
verandering komen. Een andere instantie die deze materie zou
kunnen behandelen is de Europese Commissie. De inwerkingtre-
ding van het Verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999 brengt name-
lijk mee dat de Commissie ruime bevoegdheden toekomen om de
totstandkoming van ipr-regelgeving te initiëren. Op belangrij-
ke terreinen zal in de nabije toekomst Brusselse IPR-regelge-
ving totstandkomen. De Europese Commissie en Raad kunnen op
grond van artikel 65 EG-Verdrag niet alleen het internationale
vermogens- en procesrecht herzien en bestaande verdragen
omzetten in verordeningen en richtlijnen, maar ook regelgevend
optreden op het gebied van het internationale familierecht. De
verordening voor het internationale echtscheidingsprocesrecht
(Brussel II) is gereed. Daarop aansluitend wordt onderzocht of
een communautaire maatregel voor het conflictenrecht inzake
echtscheiding (Rome III) haalbaar en wenselijk is. Verder is
Europese IPR-regelgeving op het gebied van het huwelijksvermo-
gens- en erfrecht aangekondigd.  Het internationale namenrecht41

staat momenteel niet op de agenda. Zou niet ook dit rechts-
gebied communautair geregeld kunnen worden, nu de maatregelen
die op grond van artikel 65 EG-Verdrag kunnen worden genomen
zich moeten richten op het vrije verkeer van personen?  Wan-42



het vrije verkeer van personen.

      Zie ook het advies van de Staatscommissie voor IPR van43

15 april 1997 (noot 33), waarin wordt opgemerkt dat het namen-
recht niet een obstakel mag vormen voor het vrije verkeer van
personen, één van de uitgangspunten van het EG-Verdrag.
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neer Titel IV EG-Verdrag, waartoe artikel 65 behoort, zelfs
IPR-regelingen inzake insolventieprocedures en niet-contractu-
ele verbintenissen omvat, dan bestaan ten aanzien van het
namenrecht nauwelijks problemen om bevoegdheid van de Europese
Commissie tot regelgeving aan te nemen. De harmonisatie van
het naamrecht kan worden geacht de werking van de interne
markt te bevorderen. Verlies of wijziging van de naam door
keuze van woon- of verblijfplaats in een andere lidstaat
belemmert immers het vrije verkeer van personen.  Onder een43

Europeesrechtelijke regeling zouden kunnen vallen: (1) het
toepasselijke recht op namen, (2) de vraag welke autoriteiten
van welk land bevoegd zijn omtrent een naamswijziging te
beslissen en (3) de erkenning van in het buitenland vastge-
stelde of gewijzigde namen en rechterlijke beslissingen daar-
omtrent. De voordelen van een gemeenschapsrechtelijke regeling
in de vorm van een verordening liggen voor de hand. Een EU-
Namenverordening bijvoorbeeld is rechtsstreeks toepasselijk.
Ratificaties door nationale parlementen, die het succes van
een verdragsregeling vaak in gevaar kunnen brengen, zijn niet
nodig. Ook ingeval van toetreding van nieuwe landen tot de EU
biedt de communautaire regelgeving vele voordelen. Voordat het
internationale namenrecht in Brussel ter hand zou worden
genomen ! voorlopig is de agenda met andere IPR-vraagstukken
nog behoorlijk gevuld ! zou natuurlijk afstemming moeten
plaatsvinden met de Internationale Commissie voor de Burger-
lijke Stand. Gelet op de grote expertise van deze organisatie
op het gebied van kwesties de burgerlijke stand betreffende,
zou een wijziging en aanvulling van de Overeenkomst van Mün-
chen kunnen plaatsvinden. De opstelling van een geheel nieuw
Namenverdrag behoort zeker ook tot de mogelijkheden. Veel meer
dan de nu vijftien EU-lidstaten kunnen namelijk hieraan deel-
nemen. 

§ 6. Ter afsluiting

Internationaal privaatrecht is privaatrecht. De wijziging van
het Nederlandse materiële namenrecht gaf aanleiding ook het
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Nederlandse IPR inzake namen te moderniseren. De liberale
Nederlandse Wet conflictenrecht namen loopt in Europa voorop.
Wanneer naar aanleiding van de geplande IPR-wet het internati-
onale namenrecht opnieuw onder de loep zal worden genomen, kan
de wetgever de gelegenheid benutten een verdergaande vereen-
voudiging te realiseren. In geval van bipatridie zou de effec-
tiviteitstoets en de voorrang van de Nederlandse nationaliteit
moeten worden vervangen door een rechtskeuzemogelijkheid voor
de rechtsstelsels van de betrokken nationaliteiten. Daarnaast
moet de totstandkoming van nieuwe geünificeerde regels inzake
het internationale namenrecht worden bevorderd. Mij lijkt
onderzoek naar vorm en inhoud van een nieuw internationaal
namenrecht in Europa in hoge mate wenselijk. 


