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Gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen

1) Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in 
• A) het naamrecht 
•  nooit voorrang naam  vader  Art. 1:5 BW moet 

gewijzigd
• mogelijkheid dubbele naam moeder-vader  een kind 

behoort bij beide families

• B) het adelsrecht  discriminatie van vrouwen bij 
doorgeven adeldom afschaffen of adel afschaffen

2) Goede aansluiting van adelsrecht op naamrecht  gebruik 
naam echtgenoot/ partner inclusief titel of predicaat



Gelijke behandeling

• Einige Bemerkungen über das niederländische 
Adelsprädikat "Jonkheer", in: Das Standesamt
(StAZ) 1974, 103, 104  Barbara Jonkheer 
Storm van ‘s Gravensande

• Het recht van de geslachtsnaam in beweging, 
Nederlands Juristenblad (NJB) 1975, 1022-
1034.



Gelijke behandeling

• Kanttekeningen over de familienaam, in: Burgerzaken, 
nr. 457 (sept. 1980), 98-103; in bewerking ook 
gepubliceerd in: Personeel Statuut 1980, 78-80, 86-92. 

• Samen met Wendelien E. Elzinga en E. Loeb: Herziening 
van het naamrecht: vaders wil is nog steeds wet, in: 
Nederlands Juristenblad (NJB) 1985, 73-79.

• Samen met Wendelien E. Elzinga: Op weg naar 
wijziging van het naamrecht, Nederlands Juristenblad 
(NJB) 1992, 993-997. 



Gelijke behandeling

• Bewerking van het hoofdstukken Naamrecht en 
Internationaal naamrecht in de losbladige editie 
Personen- en familierecht, vanaf supplement 114 
(juni 1995 tot heden), Deventer: Kluwer.

• Viviënne Hautvast, Tes Gybels- van de 
Warenburg, Anna Berlee, Hans von Reden) 
Naamrecht in vergelijkend perspectief: een quick 
scan, bijlage in: Bouwstenen voor een nieuw
naamrecht, ’s Gravenhage: Ministerie van Justitie
2009, 47 p.



Gelijke behandeling en adelsrecht

• Adeldom en het gelijkheidsbeginsel, in: NJCM-
bulletin (Nederlands Tijdschrift voor de 
Mensenrechten) 1986, 522-534.

• Samen met Wendelien E. Elzinga: Over adellijke 
namen en zo... Opmerkingen over de 
wetsontwerpen 21 485 en 22 408, Nederlands 
Juristenblad (NJB) 1994, 124-127.

• Pieter Prins der Nederlanden, Aantekeningen 
over ongelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in het Nederlandse naam- en 
adelsrecht, Nemesis 1998, 143-147.



Gelijke behandeling en adelsrecht

• Adelsrecht op de drempel van de 21ste eeuw. Een 
drama in bedrijven; een korte omschrijving van de 
achtereenvolgende tonelen, De Nederlandsche Leeuw
2001, 501-509. 

• Twee aantekeningen over het gebruik van adellijke 
titels, Burgerzaken en Recht 2006, 100-105. 

• Adelsrecht in de hedendaagse Europese monarchieën: 
Het Nederlandse adelsrecht in vergelijking met andere 
Europese adelsstatuten, Virtus, Journal for nobility
studies 21 (2014), 183-194  pleidooi voor gelijke 
behandeling in vergelijkend perspectief.



IPR naamrecht

3) IPR naamrecht

a) Erkenning van naam verworven in buitenland

b) Art. 10:21 met naamswijzigingseffect 
herroeping circulaire Kosto wenselijk



IPR Naamrecht

• Samen met Johannes R. Sijmonsma: De naam 
van bipatriden, in: Personeel Statuut 1981, 69-
73.  over het CIEC Verdrag van München

• Grenstochtjes door het namenrecht, Personeel 
Statuut 1992, nr.4, 3-8, nr.5, 3-9.

• Namenrecht op drift, Burgerzaken en recht 
2004, 212-217.



Naamswijziging

4) Heel sterke versoepeling van wijziging 
voornaam en wijziging familienaam 

wijziging door verklaring bij abs/ 
uitzondering voor minderjarige kinderen tenzij 
instemming beide ouders

Bij familienamen van vreemde oorsprong 
aanpassing aan geslacht drager mogelijk 
maken Romanov/ Romanova



Naamswijziging

• Samen met Wendelien E. Elzinga: Naar een 
liberaler naamrecht, in: Hartmans tijdschrift voor 
openbaar bestuur 1984, 108-126.

• Samen met Wendelien E. Elzinga: Naamswijziging 
in Nederland, Duitsland en Frankrijk, Personeel 
Statuut 1984, 100-105, 119,120.

• Samen met Miranda Gielen: 
Geslachtsnaamswijziging, Caribisch Juristenblad
2013/3, 3-21.



Naamrecht in het Koninkrijk

5) Aandacht voor versoepeling naamrecht in alle 
landen van het Koninkrijk  uiteraard steeds 
erkenning van naam verworven in ander deel 
Koninkrijk



Naamrecht in het Koninkrijk

• Haasje over springen: aantekeningen bij de 
Landsverordening herziening namenrecht, 
Tijdschrift voor Antilliaans Recht (TAR) Justicia
2010, 162-167.  September 2016: Aruba 
weigert dubbele namen

• Autonomie und zwingende Bestimmungen im
Namensrecht: Eine rechtsvergleichende Studie
über die Rechtssysteme des Königreichs der 
Niederlande, in: Liber Amicorum Walter Pintens, 
Antwerpen: Intersentia 2012, 377-395.



Europees internationaal namenrecht

5) Op weg naar Europees internationaal namenrecht 
zeer soepel erkenningsrecht/ uniform conflictenrecht 
rechtskeuzebevoegdheid, maar wel handhaving 
nationaliteitsaanknoping

Objektive Anknüpfung, in: Anatol Dutta/ Tobias Helms/ 
Walter Pintens (red.), Ein Name in ganz Europa –
Vorschläge für ein internationales Namensrecht der 
Europäischen Union, Frankfurt am Main: Verlag für das 
Standesamtswesen 2016, 39-45.



Naam als identiteit

6) Naam van een persoon is deel van de sociale 
identiteit van een persoon en als dusdanig 
beschermd onder private life in de zin van art. 8 
EVRM  derhalve doorslaggevend belang van 
wens persoon in kwestie
* Een kwestie van identiteit: de naam, Burgerzaken 
en recht 2005, 10-13.
* Aantekeningen over vernoemingen, Gruoninga
(Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde) 
2005, 32-36.



Wat na 2016?

• Versoepeling namenrecht in een 
stroomversnelling?

• Wanneer eindelijk gerealiseerd?

• 50 jaar na 1973 = 2023?

• 75 jaar na 1951 = 2026?

• 100 jaar na 1951 = 2051?

• Wie wil wedden?


