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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is Duits staatburger, haar partner is Grieks staatsburger. Zij verwacht hun eerste 
kind. De Griekse partner is in Duitsland geboren, maar in Griekenland bij zijn grootouders 
opgevoed. Op zijn geboorteakte staat de naam Nikolaos vermeld. Door zijn grootouders is hij 
echter bij de doop omgenoemd tot Georgios. 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 de vader kan zijn eigen kind 
niet erkennen. De zorgplicht voor het kind berust 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 het bieden van een ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen aan haar burgers. Binnen deze ruimte 
dient te worden toegezien op de individuele bescherming van burgers en moeten zowel hun 
grondrechten als het vrije verkeer van personen worden gerespecteerd. Uit de toegenomen 
mobiliteit binnen de Europese Unie om zakelijke, persoonlijke, studiegerelateerde of andere 
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redenen is gebleken dat er behoefte is aan wederzijdse erkenning van de burgerlijke staat. Er 
moet aan herinnerd worden dat de burgerlijke staat het juridische imago vormt van een 
persoon, te weten zijn privaatrechtelijke situatie. Onder de burgerlijke staat vallen geboorte, 
huwelijk en partnerschap, naam, overlijden…

Binnen de EU bestaat een groot aantal verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten op 
het gebied van de burgerlijke staat. Het onderwerp burgerlijke staat en de daarbij horende 
registers vallen onder het nationale recht van de lidstaten en de internationale conventies.

De Commissie is zich bewust van de administratieve en juridische problemen waar burgers 
mee te maken krijgen als 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 denkoefening 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. De Commissie gaat vervolgens op 
basis van de resultaten van dit onderzoek en met het doel om het de burgers gemakkelijker te 
maken, een groenboek publiceren om advies te vragen aan de belanghebbende kringen 
aangaande mogelijke oplossingen om vrij verkeer van documenten met betrekking tot de 
burgerlijke staat te garanderen binnen de Europese Unie. Ook de problematiek rond de 
naamgeving, een kwestie die door indienster aan de orde is gesteld, komt in dit onderzoek aan 
bod.

Als de voorschriften betreffende de naamgeving van een persoon bij de huidige stand van het 
gemeenschapsrecht onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen, dienen laatstgenoemde bij 
de uitoefening van deze bevoegdheid niettemin de bepalingen na te leven van het verdrag 
waarin aan elke burger van de Unie het recht wordt toegekend om vrij 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). Artikel 21 VWEU staat eraan in de weg dat de 
autoriteiten van een lidstaat onder toepassing van het nationale recht weigeren de naam van 
een kind te erkennen zoals bepaald en geregistreerd in een andere lidstaat waar dit kind is 
geboren en sindsdien verblijft, waarbij dit kind net als 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).

Conclusie

Er bestaat momenteel geen communautair instrument met betrekking tot de burgerlijke staat, 
en in het bijzonder tot de kwestie van de toekenning van voor- en achternamen. Uitgaande 
van de jurisprudentie van het Hof van Justitie is het echter niet uitgesloten dat het 
verzoekschrift elementen bevat die het recht om te reizen en te verblijven betreffen. Indienster 
wordt geadviseerd de hulp in te schakelen van het SOLVIT-netwerk.


