
CM\785718NL.doc PE426.987v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie verzoekschriften

19.06.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1359/2008, ingediend door S.B. (Duitse nationaliteit), over 
uniforme regels voor het gebruik van voor- en achternamen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is Duitse en woont in Italië. Zij stelt vast dat de wijze waarop in Europa voor- en 
achternamen worden gebruikt sterk uiteenloopt. Zo houdt een vrouw in Italië haar gehele 
leven haar meisjesnaam en ondertekent daarmee ook officiële documenten. Indienster pleit 
voor uniformiteit op dit gebied in de EU (bijv. een uniforme lay-out voor het invullen van 
namen op formulieren) en vraagt zich af of op EU-niveau wordt nagedacht over een 
dergelijke uniformisering, dan wel of men dit probleem nog niet heeft onderkend.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

Een van de fundamentele doelstellingen van de Europese Unie is dat alle burgers over een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid zonder grenzen moeten beschikken. In die 
ruimte moet worden gezorgd voor individuele bescherming van de burgers, eerbiediging van 
hun grondrechten en vrijheid van verkeer. Als gevolg van de toegenomen mobiliteit binnen de 
Europese Unie om professionele, privé-, studie- of andere redenen is er meer dan vroeger 
behoefte aan wederzijdse erkenning op het gebied van de burgerlijke stand. De burgerlijke 
stand is het juridisch beeld van een persoon, zijn situatie op privaatrechtelijk gebied. In de 
burgerlijke stand worden de gegevens opgenomen over geboorte, huwelijk en partnerschap, 
naam, overlijden, enz..

Op het gebied van de burgerlijke stand lopen de wetgevingen van de lidstaten van de Unie 
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sterk uiteen. De burgerlijke stand en de bevolkingsregisters zijn geregeld bij het nationale 
recht van de lidstaten en internationale overeenkomsten.

De Commissie is zich echter bewust van de administratieve en juridische problemen waarmee 
burgers bij gebeurtenissen als huwelijk, geboorte, echtscheiding of overlijden, of bij de 
registratie van namen/voornamen, te maken krijgen wanneer zij gebruik maken van hun recht 
van vrij verkeer. Om het denkproces hierover in gang te zetten, heeft zij in 2006 een studie 
laten maken van de wetgevingen van de lidstaten op het gebied van burgerlijke stand. Deze 
recente studie is sinds december 2008 beschikbaar op de site van het Europees justitieel 
n e t w e r k  op het gebied van burgerlijke en handelszaken
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. De door de rekwestrant aan de orde 
gestelde problematiek van de erkenning van namen, wordt ook in deze studie behandeld.

Bij de huidige stand van de communautaire wetgeving behoren de regels inzake 
persoonsnamen tot de bevoegdheid van de lidstaten. Bij de uitoefening van deze bevoegdheid 
dienen zij echter de Verdragsbepalingen in acht te nemen die betrekking hebben op de 
vrijheid van iedere burger van de Unie 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, C-148/02).

Deze bepalingen moeten zo worden geïnterpreteerd dat de administratieve autoriteiten van 
een lidstaat een verzoek tot naamsverandering van minderjarige kinderen die in die lidstaat 
wonen en die zowel de nationaliteit van die lidstaat als die van een andere lidstaat bezitten, 
niet mogen afwijzen wanneer dat verzoek tot doel heeft ervoor te zorgen dat die kinderen de 
naam dragen die zij zouden hebben gehad op grond van de wetgeving en de traditie van de 
tweede lidstaat. 

Conclusie

Er bestaat momenteel geen communautair rechtsinstrument met betrekking tot de burgerlijke 
stand, en met name de erkenning van namen en voornamen. 

In het kader van de voorbereiding van het "Programma van Stockholm – Strategische agenda 
voor vrijheid, veiligheid en recht ", heeft de Commissie, op basis van bovengenoemde studie,
een denkproces gestart over de wijze waarop aktes van de burgerlijke stand makkelijker 
kunnen worden erkend.


