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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is Duits staatburger en verwacht haar eerste kind. Haar Griekse partner is in 
Duitsland geboren, maar opgevoed in Griekenland door zijn grootouders. Op zijn 
geboorteakte staat de naam Nikolaos vermeld. Zijn grootouders hebben hem bij zijn doop 
echter de naam Georgios gegeven. Terug in Duitsland stond in zijn Griekse paspoort Georgios 
en op zijn Duitse geboorteakte Nikolaos. Naamcorrectie via de rechtbank mislukte en een 
aanvraag voor dubbele nationaliteit werd afgewezen. Vanwege de naamkwestie kunnen 
indienster en haar partner niet trouwen en kan de vader zijn eigen kind niet erkennen. De 
zorgplicht voor het kind berust daarom volledig bij indienster. De vader heeft rechten noch 
plichten en wordt niet in de geboorteakte van zijn kind genoemd. Een huwelijk is uitgesloten. 
Indienster vindt dat haar kind recht heeft op zijn vader, zeker als deze er ook is. Zij vraagt 
zich af wat er zou gebeuren als zij ernstig ziek zou worden of zou overlijden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010

Eén van de fundamentele doelstellingen van de Europese Unie is haar burgers een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen te bieden. Binnen deze ruimte dient te 
worden toegezien op de individuele bescherming van burgers en moeten zowel hun 
grondrechten als het vrij verkeer van personen worden geëerbiedigd. Uit de toegenomen 
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mobiliteit binnen de Europese Unie om zakelijke, persoonlijke, studiegerelateerde of andere 
redenen is gebleken dat er behoefte is aan wederzijdse erkenning van de burgerlijke staat. De 
burgerlijke staat vormt het juridisch imago van een persoon, te weten zijn of haar 
privaatrechtelijke situatie. Onder de burgerlijke staat vallen geboorte, huwelijk en 
partnerschap, naam, overlijden, enz.

Binnen de EU loopt de wetgeving van de lidstaten op het gebied van de burgerlijke staat sterk 
uiteen. De burgerlijke staat en de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters vallen onder 
het nationale recht van de lidstaten en onder internationale verdragen.

De Commissie is zich bewust van de administratieve en juridische problemen waar burgers 
mee te maken krijgen wanneer zij hun recht op vrij verkeer uitoefenen voor gebeurtenissen 
zoals huwelijken, geboortes, scheidingen en sterfgevallen, evenals voor de registratie en 
toekenning van voor- en achternamen. Om een denkproces op gang te brengen is de 
Commissie in 2006 een onderzoek gestart naar de wetgeving van lidstaten op het gebied van 
de burgerlijke staat. Dit recente onderzoek is sinds december 2008 te vinden op de website 
van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken 
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. Op basis van de resultaten van dit 
onderzoek en met het doel om het de burgers gemakkelijker te maken, zal de Commissie 
binnenkort een groenboek publiceren en daarmee een publieke raadpleging onder 
belanghebbenden starten over mogelijkheden om het vrij verkeer van documenten met 
betrekking tot de burgerlijke staat binnen de Europese Unie te waarborgen. Dit onderzoek 
bestrijkt tevens de problematiek rond de naamgeving, een kwestie die door indienster aan de 
orde is gesteld.

Hoewel de regelgeving betreffende de naamgeving van een persoon bij de huidige stand van 
het Gemeenschapsrecht onder de bevoegdheid van de lidstaten valt, dienen de lidstaten bij de 
uitoefening van deze bevoegdheid niettemin te handelen overeenkomstig de bepalingen van 
het Verdrag, op grond waarvan elke burger van de Unie de vrijheid heeft om op het 
grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven (zie met name het arrest van het Hof 
van Justitie van 3 oktober 2003, Garcia Avello/België, C-148/02 (ECR 2003, blz. I-11613)). 
Op grond van artikel 21 VWEU is uitgesloten dat de autoriteiten van een lidstaat bij 
toepassing van het nationale recht weigeren de achternaam van een kind te erkennen zoals 
deze is vastgesteld en ingeschreven in een andere lidstaat, waar het kind is geboren en waar 
het sindsdien verblijft, terwijl dit kind evenals zijn ouders slechts de nationaliteit bezit van de 
eerste lidstaat (zie het arrest van het Hof van Justitie van 14 oktober 2008, Grunkin/Paul, C-
353/06 (ECR 2008, p. I-07639).

Conclusie

Er bestaat momenteel geen communautair instrument met betrekking tot de burgerlijke staat, 
en in het bijzonder met betrekking tot de kwestie van de toekenning van voor- en 
achternamen. Maar in het licht van de jurisprudentie van het Hof van Justitie is niet 
uitgesloten dat het verzoekschrift elementen bevat die raken aan het recht op vrij verkeer en 
verblijf. Indienster wordt geadviseerd hulp van het SOLVIT-netwerk in te schakelen.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 28 februari 2014.
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Op verzoek van het geachte Parlementslid Auken is de Commissie gevraagd een bijkomende 
mededeling op te stellen waarin wordt voortgebouwd op de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie, die mogelijk een beperking van het vrij verkeer en verblijf in de in het verzoekschrift 
omschreven situatie aan het licht brengt.

Naar de huidige stand van het EU-recht vallen de voorschriften inzake de wijze waarop de 
voor- en achternaam van een persoon worden vermeld op akten van de burgerlijke stand 
onder de bevoegdheid van de lidstaten, maar dienen de lidstaten deze bevoegdheid niettemin 
uit te oefenen in overeenstemming met de EU-wetgeving, in het bijzonder met de 
Verdragsbepalingen inzake de vrijheid van elke burger van de Unie om te reizen en te 
verblijven op het grondgebied van de lidstaten (zaak C-391/09; zaak C-148/02 García Avello; 
zaak C-353/06, Grunkin en Paul; zaak C-208/09, Sayn-Wittgenstein).

De Commissie heeft vernomen dat in het door indienster beschreven geval de naam van haar 
partner, die in eerste instantie in Duitsland was geregistreerd, in Griekenland is gewijzigd 
(waarschijnlijk als gevolg van de doop, die civielrechtelijke gevolgen heeft). Hoewel 
indienster geen specifieke informatie over dit punt geeft, zijn de verschillende Griekse en 
Duitse registratie en de moeilijkheden die zich nu voordoen bij de correctie, mogelijk te 
wijten aan het feit dat de bij de geboorte (in Duitsland) gegeven naam in Griekenland niet (of 
incorrect) is geregistreerd voordat de naam bewust werd gewijzigd. In dit verband is de 
naamswijziging door de grootouders van het kind mogelijkerwijs geregistreerd als de 
oorspronkelijke naamtoekenning, waardoor twee verschillende identiteiten zijn gecreëerd die 
los van elkaar staan, één in Griekenland en één in Duitsland. Wanneer dit het geval is, kan een 
mogelijke eerste stap zijn om de wijziging van de (in Duitsland gegeven) oorspronkelijke 
naam in de in Griekenland gegeven en momenteel gebruikte naam overeenkomstig het 
Griekse recht correct te documenteren en te registreren. 

Het is echter ook mogelijk dat het bestaande verschil tussen de twee namen is ontstaan 
doordat de Duitse autoriteiten een in Griekenland correct uitgevoerde naamswijziging niet 
erkend hebben nadat de partner van indienster zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend en 
zich weer in Duitsland heeft gevestigd.

Wanneer dit inderdaad het geval is, kan de situatie worden beoordeeld in het licht van de EU-
wetgeving inzake vrij verkeer. Een weigering om een correcte en overeenkomstig het in 
Griekenland toepasselijke nationale recht uitgevoerde naamswijziging in Duitsland te 
registreren, die een dubbele naam en twijfels over de identiteit van een persoon tot gevolg 
heeft, kan mogelijk en onder omstandigheden die het Hof in onder meer voornoemde zaken 
heeft gedefinieerd, het vrij verkeer belemmeren (waarbij deze zaken analoog zijn omdat zij 
voornamelijk achternamen betreffen). Zo'n belemmering kan alleen worden gerechtvaardigd 
wanneer zij voortkomt uit objectieve overwegingen en in verhouding staat tot het legitieme 
doel van de nationale bepalingen.

Op grond van de door indienster verstrekte informatie kan noch het bestaan van zo'n 
belemmering noch een mogelijke rechtvaardiging ervan worden vastgesteld.

Conclusie

Het geven en wijzigen van namen en achternamen valt onder de nationale bevoegdheden en 
dient plaats te vinden overeenkomstig de Verdragsbepalingen inzake vrij verkeer. Op grond 
van de door indienster verstrekte informatie kan de concrete situatie van haar partner in 
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verband met de EU-voorschriften inzake vrij verkeer, indien van toepassing, niet worden 
beoordeeld. Wel wordt hierboven de mogelijk relevante jurisprudentie gegeven.


