Wijziging geslachtsnaam van een
kind na echtscheiding
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Deze bestuursrechtelijke procedure vangt aan
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Wilt u meer weten over de procedures omtrent

van de geslachtsnaam bij Dienst Justis, onderdeel
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van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor

toestemming? Neem dan gerust contact op met

deze procedure is geen bijstand van een advocaat
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vereist. In het Besluit geslachtsnaamswijziging is
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De geslachtsnaam van het kind kan, als voldaan
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is aan bepaalde voorwaarden, gewijzigd worden
in de naam van de andere ouder, de verzorgende
stiefouder of de pleegouder. Een voorwaarde
waaraan getoetst wordt is bijvoorbeeld dat er
sprake moet zijn van een minimale verzorgingstermijn van minimaal 5 jaar voor een kind jonger
dan 12 jaar oud en een verzorgingstermijn van
minimaal 3 jaar voor een kind van 12 jaar en ouder.
Een grond waarop het verzoek wordt afgewezen is
als het kind van 12 jaar of ouder niet instemt met
het verzoek.
Vervangende toestemming van de rechtbank tot
het voeren van een kroonprocedure.
Is er sprake van gezamenlijk gezag over het kind
en stemt de andere ouder niet in met het indienen
van het verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam
bij Dienst Justis, dan zal de ouder die het verzoek
toch wil doorzetten de civiele rechter eerst om
vervangende toestemming voor indiening van een
dergelijk verzoek moeten verzoeken. Zonder deze
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