Naam van een kind
Regels voor 1 juni 2014 - oud artikel 335 burgerlijk wetboek

Afstamming staat vast van

Naam

Bijvoorbeeld

Vader

• Kind zonder afstamming
erkend door de vader
• Kind uit het huwelijk /
erkend kind met betwisting
moederschap

1

enkel de vader

2

moeder en vader
tegelijkertijd

Vader

• Kind uit een huwelijk
• Kind op voorhand erkend
• Kind tijdens de
geboorteaangifte erkend

3

enkel de moeder #

Moeder

• Ongehuwde moeder
• Kind uit het huwelijk met
betwisting vaderschap

4

de vader na
afstamming van de
moeder

Moeder

• Kind na de geboorte
erkend
• Gerechtelijke vaststelling
vaderschap

Gemeenschappelijke verklaring
door moeder en vader bij ABS*
• binnen 1 jaar na vaststelling vader of
binnen 1 jaar na kennisgeving erkenning
aan de echtgeno(o)t(e)
• voor de meerderjarigheid of ontvoogding kind
• door een van hen als de andere overleden is

Vader

# Als door betwisting vaderschap of de vernietiging van een erkenning voor een meerderjarig kind enkel nog de
afstamming van zijn moeder vaststaat dan mag zijn naam niet gewijzigd worden zonder zijn akkoord
* ABS = Ambtenaar burgerlijke stand

Naam van een kind
Regels vanaf 1 juni 2014 - artikel 335 burgerlijk wetboek

Afstamming staat vast van
1

moeder en vader
tegelijkertijd

2

enkel de moeder #

2

3

3

Naam
Keuze enkel voor eerste kind!
Moeder
Vader ‡
1 naam moeder en 1 naam vader
1 naam vader en 1 naam moeder

enkel de vader #

de vader na
afstamming van de
moeder
de moeder na
afstamming van de
vader

Gemeenschappelijke verklaring
door moeder en vader bij ABS*
• binnen 1 jaar na vaststelling vader of
binnen 1 jaar na kennisgeving erkenning
aan de echtgeno(o)t(e)
• voor de meerderjarigheid of ontvoogding kind
• door een van hen als de andere overleden is

‡ Als er geen keuze is (onenigheid ouders, ontbreken keuze,
ongeldige keuze) krijgt het kind de naam van de vader
* ABS = Ambtenaar burgerlijke stand

Bijvoorbeeld
• Kind uit een huwelijk
• Kind op voorhand erkend
• Kind tijdens de
geboorteaangifte erkend

Moeder

• Ongehuwde moeder
• Kind uit het huwelijk met
betwisting vaderschap

Vader

• Kind zonder afstamming
erkend door de vader
• Kind uit het huwelijk /
erkend kind met betwisting
moederschap

Moeder

Vader

• Kind na de geboorte
erkend
• Gerechtelijke vaststelling
vaderschap

• Erkennig door de moeder van
een kind met alleen een vader
• Gerechtelijke vaststelling
moederschap van een kind
met alleen een vader

Keuze enkel voor eerste kind!
Moeder
Vader
1 naam moeder en 1 naam vader
1 naam vader en 1 naam moeder

# Als door betwisting vaderschap/moederschap of de
vernietiging van een erkenning voor een meerderjarig
kind enkel nog de afstamming van zijn moeder/zijn vader
vaststaat dan mag zijn naam niet gewijzigd worden
zonder zijn instemming

Naam van een kind
Regels vanaf 1 januari 2015 - artikel 335 ter BW

1

2

Afstamming staat vast van

Naam

moeder en
meemoeder
tegelijkertijd

Keuze enkel voor eerste kind!
Moeder
Meemoeder ‡
1 naam moeder en 1 naam meemoeder
1 naam meemoeder en 1 naam moeder

• Kind uit een huwelijk
• Kind op voorhand erkend
• Kind tijdens de
geboorteaangifte erkend

Moeder

• Kind na de geboorte
erkend
• Gerechtelijke vaststelling
meemoederschap

de meemoeder na
afstamming van de
moeder

Gemeenschappelijke verklaring
door moeder en meemoeder bij
ABS*
• binnen 1 jaar na vaststelling meemoeder of
binnen 1 jaar na kennisgeving erkenning
aan de echtgeno(o)t(e)
• voor de meerderjarigheid of ontvoogding kind
• door een van hen als de andere overleden is

‡ Als er geen keuze is (onenigheid ouders, ontbreken keuze,
ongeldige keuze) krijgt het kind de naam van de meemoeder
* ABS = Ambtenaar burgerlijke stand

Bijvoorbeeld

Keuze enkel voor eerste kind!
Moeder
Meemoeder
1 naam moeder en 1 naam meemoeder
1 naam meemoeder en 1 naam moeder

# Als door betwisting meemoederschap/moederschap of
de vernietiging van een erkenning voor een meerderjarig
kind enkel nog de afstamming van zijn moeder/zijn
meemoeder vaststaat dan mag zijn naam niet gewijzigd
worden zonder zijn instemming

Voorbeelden
Moeder
1

2

3

4

Voorspoels

Jansen

Marques Ramirez
Belgische moeder van Chileense
oorsprong

Peeters
Belgische moeder

5

Marques Ramirez
Chileense moeder
Chileense namen zijn deelbaar
volgens Chileense wetgeving

Vader of Meemoeder
Schelfhout

Govaerts-Vandenbosch
Belgische geadopteerde
vader of meemoeder

Van de Vijver

Hun Le
Chinese vader
Chinese namen zijn niet deelbaar
volgens Chinese wetgeving

Peeters
Belgische vader of meemoeder

6
Voorspoels Schelfhout
Dubble naam
Moeder geboren na 1 juni 2014
(dit is kind van voorbeeld 1)

Jansen GovaertsVandenbosch
Dubbele naam
Vader of meemoeder is geboren
na 1 juni 2014
(dit is het kind van voorbeeld 2)

Kind
• Voorspoels
• Schelfhout
• Voorspoels Schelfhout
• Schelfhout Voorspoels
• Jansen
• Govaerts-Vandenbosch
• Jansen Govaerts-Vandenbosch
• Govaerts-Vandenbosch Jansen
• Marques Ramirez
• Van de Vijver
• Marques Ramirez Van de Vijver
• Van de Vijver Marques Ramirez
• Peeters
• Hun Le
• Peeters Hun Le
• Hun Le Peeters
• Marques Ramirez
• Peeters
• Marques Peeters
• Ramirez Peeters
• Peeters Marques
• Peeters Ramirez
• Voorspoels Schelfhout
• Jansen Govaerts-Vandenbosch
• Voorspoels Jansen
• Voorspoels Govaerts-Vandenbosch
• Schelfhout Jansen
• Schelfhout Govaerts-Vandenbosch
• Jansen Voorspoels
• Jansen Schelfhout
• Govaerts-Vandenbosch Voorspoels
• Govaerts-Vandenbosch Schelfhout

Naam: zwart, samengestelde naam (naam uit meerdere woorden die reeds bestond voor 1 juni 2014): zwart
Dubbele naam(naam uit meerdere delen vanaf 1 juni 2014 ): deel 1 in blauw, deel 2 in rood

Geboorteaangifte
Nieuwe regels of oude regels?
van toepassing bij de geboorteaangifte van een kind met een moeder en een vader geboren na 1 juni 2014
(art.335§1 BW of oud art.335§1 BW of art.12§1 wet 8 mei 2014)

Is dit kind het eerste gemeenschappelijke kind?

1

Ja

Nee

Nieuwe regels
Keuze naam

Hebben de vorig(e) gemeenschappelijke kind(eren) reeds een
naam
volgens de nieuwe regels? *
2

Ja

Nee

Nieuwe regels
Naam zoals vorig(e)
kind(eren)

Ouders hebben een gemeenschappelijk
meerderjarig kind?

• op verklaring van de ouders in de
geboorteakte
• een onderhandse of authentieke
akte (‘Verklaring naamkeuze’) voor te
leggen indien slechts 1 ouder de
aangifte doet

Ja

3

4

Oude regels

Eenmaal een keuze gemaakt met
de nieuwe regels, geldt deze keuze
ook voor de volgende kinderen.
(eenheid van naam)

Nee
Oude regels

Overgangsbepaling
nieuwe regels mogelijk binnen
1 jaar na geboorte

Meerderjarig kind op ogenblik
dat de ouders de
overgansbepaling willen
afleggen => niet mogelijk

* Een vorig kind /vorige kinderen kunnen reeds een naam hebben volgens de nieuwe regels indien:
• een eerste gemeenschappelijk kind geboren werd na 1 juni 2014
• voor een eerste gemeenschappelijk kind geboren na 1 juni 2014 een gemeenschappelijke verklaring naamsverandering
binnen 1 jaar na de vaststelling van het vaderschap werd afgelegd
• een gemeenschappelijke verklaring naamsverandering werd afgelegd binnen 1 jaar na de inwerkingtreding van de wet of
binnen 1 jaar na de geboorte van een eerstvolgend kind na 1 juni 2014 of na de vaststelling van een tweede
afstammingsband na 1 juni 2014 van een kind geboren voor 1 juni 2014(overgangsbepaling)

Geboorteaangifte
Moeder & meemoeder
van toepassing bij de geboorteaangifte van een kind met een moeder en een meemoeder geboren na 1 januari 2015
(art.335ter BW of art.12§2 wet 8 mei 2014)

Heeft een vorig gemeenschappelijk kind reeds een naam
volgens de nieuwe regels? *
1

Ja
Nieuwe regels
Naam zoals vorig(e) kind(eren)

Eenmaal een keuze gemaakt met
de nieuwe regels, geldt deze keuze
ook voor de volgende kinderen.
(eenheid van naam)

2

Nee
Nieuwe regels
Keuze naam

• op verklaring van de ouders in de
geboorteakte
• een onderhandse of authentieke
akte (‘Verklaring naamkeuze’) voor te
leggen indien slechts 1 ouder de
aangifte doet

+
Eenheid van naam (?)
Overgangsbepaling nieuwe regels voor alle voor 1
• Overgangsbepaling voor geboorteaangifte of erkenning
juni 2014 geadopteerde kinderen mogelijk tot 1 jaar
of
na eerstvolgende geboorte na 1 juni 2014 indien • In de overgangsbepaling aanraden zelfde naam kiezen als bij
geen gemeenschappelijk meerderjarig kind
geboorteaangifte of erkenning

* Een vorig kind /vorige kinderen kunnen reeds een naam hebben volgens de nieuwe regels indien:
• een kind geboren werd na 1 januari 2015 of een eerste gemeenschappelijk kind werd geadopteerd na 1 juni 2014
• voor een eerste gemeenschappelijk kind een verklaring naamsverandering binnen 1 jaar na de vaststelling van het
meemoederschap werd afgelegd
• een gemeenschappelijke verklaring naamsverandering werd afgelegd binnen 1 jaar na de inwerkingtreding van de wet of
binnen 1 jaar na de geboorte van een eerstvolgend kind na 1 januari 2015 of na de vaststelling van een tweede
afstammingsband na 1 juni 2014 (overgangsbepaling)

Erkenning door de vader
Nieuwe regels of oude regels?
van toepassing bij de verklaring naamsverandering binnen een jaar na vaststelling vaderschap
(art. 335§3 BW, oud art.335§3 BW of art.12§3 wet 8 mei 2014)

Is dit kind het eerste gemeenschappelijke kind?

1

Ja

Nee

Is dit kind geboren
na 1 juni 2014?

Hebben de vorig(e) gemeenschappelijke kind(eren)
reeds een naam
volgens de nieuwe regels? *

Ja
Nieuwe
regels
Keuze naam

2

Nee
Oude regels
(enkel erkenning)

3

Ja

Nee

Nieuwe regels
Naam zoals vorige
kinderen

Ouders hebben een
gemeenschappelijk meerderjarig
kind?
4

Ja
Oude regels
(ev. oude regels
verklaring
naamsverand. vader)

5

Nee
Oude regels
(enkel erkenning)

Eenmaal een keuze gemaakt
met de nieuwe regels, geldt
deze keuze ook voor de
volgende kinderen.
(eenheid van naam)

In erkenningsakte of na vaststelling
vaderschap in akte naamgeving:
Gemeenschappelijke verklaring
door moeder en vaderbij ABS#
• binnen 1 jaar na vaststelling vader of binnen 1 jaar na
kennisgeving erkenning aan echtgeno(o)t(e)
• voor meerderjarigheid of ontvoogding kind
• door een van de ouders als de andere overleden is

Overgangsbepaling nieuwe regels
mogelijk tot
1 jaar na de vaststelling vaderschap

# ABS = Ambtenaar burgerlijke stand

* Een vorig kind /vorige kinderen kunnen reeds een naam hebben volgens de nieuwe regels indien:
• een eerste gemeenschappelijk kind geboren werd na 1 juni 2014
• voor een eerste gemeenschappelijk kind geboren na 1 juni 2014 een gemeenschappelijke verklaring naamsverandering
binnen 1 jaar na de vaststelling van het vaderschap werd afgelegd
• een gemeenschappelijke verklaring naamsverandering werd afgelegd binnen 1 jaar na de inwerkingtreding van de wet of
binnen 1 jaar na de geboorte van een eerstvolgend kind na 1 juni 2014 of na de vaststelling van een tweede afstammingsband
na 1 juni 2014 van een kind geboren voor 1 juni 2014(overgangsbepaling)

Erkenning door de meemoeder
kan de verklaring naamsverandering tijdens de erkenning of binnen een jaar na de erkenning door de meemoeder?
(art.335ter§2 BW of art.12§3 wet 8 mei 2014)

Heeft een vorig gemeenschappelijk kind reeds een naam
volgens de nieuwe regels? *
1

Ja
Nieuwe regels
Naam zoals vorig(e) kind(eren)

Eenmaal een keuze gemaakt met
de nieuwe regels, geldt deze keuze
ook voor de volgende kinderen.
(eenheid van naam)

2

Nee
Nieuwe regels
Keuze naam

In erkenningsakte of na vaststelling
meemoederschap in akte naamgeving:
Gemeenschappelijke verklaring
door moeder en meemoeder bij ABS#
• binnen 1 jaar na vaststelling meemoeder of binnen 1 jaar na
kennisgeving erkenning aan echtgeno(o)t(e)
• voor meerderjarigheid of ontvoogding kind
• door een van de ouders als de andere overleden is

+
Eenheid van naam (?)
Overgangsbepaling nieuwe regels voor alle voor 1
• Overgangsbepaling voor geboorteaangifte of erkenning
juni 2014 geadopteerde kinderen mogelijk tot 1 jaar
of
na eerstvolgende geboorte na 1 juni 2014 indien • In de overgangsbepaling aanraden zelfde naam kiezen als bij
geen gemeenschappelijk meerderjarig kind
geboorteaangifte of erkenning
# ABS = Ambtenaar burgerlijke stand
* Een vorig kind /vorige kinderen kunnen reeds een naam hebben volgens de nieuwe regels indien:
• een kind geboren werd na 1 januari 2015 of een eerste gemeenschappelijk kind werd geadopteerd na 1 juni 2014
• voor een eerste gemeenschappelijk kind een verklaring naamsverandering binnen 1 jaar na de vaststelling van het
meemoederschap werd afgelegd
• een gemeenschappelijke verklaring naamsverandering werd afgelegd binnen 1 jaar na de inwerkingtreding van de wet of
binnen 1 jaar na de geboorte van een eerstvolgend kind na 1 januari 2015 of na de vaststelling van een tweede
afstammingsband na 1 juni 2014 (overgangsbepaling)

Overgangsbepaling
Gemeenschappelijke verklaring naamgeving:
Mogelijkheid om voor alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen de naam toe te kennen volgens de nieuwe
regels(art.12 van de wet van 8 mei 2014).

Ouders hebben een gemeenschappelijk meerderjarig kind?
Ja
Niet
mogelijk

Nee
Alle kinderen
geboren
voor 1 juni 2014
Mogelijk binnen
een jaar na de
inwerkingtreding
van de wet
(tot 31 mei 2015)
art12§1 wet

of

Een eerstvolgend
kind wordt geboren
na 1 juni 2014
Mogelijk binnen 1
jaar na de geboorte
van dit kind
(ook na 31 mei 2015)
art12§3 wet

of

Vaststelling tweede
afstammingsband
kind na 1 juni 2014
Mogelijk binnen 1
jaar na de
vaststelling
afstamming van dit
kind
(ook na 31 mei 2015)
art12§3 wet

Gemeenschappelijke verklaring
door moeder en vader/meemoeder bij ABS*
woonplaats
Uitzondering voor:
• Kinderen waarvan een ouder overleden is en
daardoor de overblijvende ouder de
verklaring niet heeft kunnen afleggen voor 1
januari 2015 en waarvan ondertussen een
kind meerderjarig is geworden.
• Kinderen ingeschreven in de consulaire
registers waarvoor de ouders voor 1 januari
2015 de verklaring niet hebben kunnen
afleggen en waarvan ondertussen een kind
meerderjarig is geworden

Mogelijk tot 31 mei 2015
Meerderjarige kinderen moeten
instemmen
art18 herstelwet

• De gekozen naam wordt toegekend aan alle
gemeenschappelijke minderjarige kinderen
• door een van de ouders als de andere overleden is
• Deze verklaring kan maar één keer worden afgelegd
• Ouders tekenen verklaring op erewoord over alle
gemeenschappelijke kinderen

* ABS = Ambtenaar burgerlijke stand

