
Mag ik mijn kind een dubbele achternaam geven? 
 

Bij de geboorte van een kind moeten de ouders de keuze maken wiens achternaam het kind krijgt. Er 

zijn echter ouders die beide achternamen aan hun kinderen willen geven, maar dit is helaas niet 

mogelijk. Kinderen moeten de achternamen van beide ouders kunnen dragen, vindt voormalig Minister 

Dekker voor Rechtsbescherming. Hij heeft een wetsvoorstel voor dubbele achternamen ingediend, 

waarmee het mogelijk wordt om een kind de achternaam van beide ouders te geven . In deze blog lees 

je meer over dit onderwerp.  

De huidige situatie  

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de vader (of duomoeder) indien er sprake is van een 

huwelijk of geregistreerd partnerschap. Als het kind buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap 

wordt geboren, krijgt het kind in beginsel de achternaam van de moeder. In ander gevallen, denk aan 

adoptie of erkenning, gelden specifieke regels.  

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft twee jaar geleden een publiekspeiling gedaan. Hieruit 

bleek dat 32% van de mensen de mogelijkheid wil hebben om hun kind de achternaam van beide ouders 

mee te geven. Dit is natuurlijk alleen mogelijk als er een wetswijziging plaatsvindt. 

Wat houdt het in als deze wetswijziging in werking treedt? 
Als het wetsvoorstel van voormalig minister Dekker in werking treedt, kunnen ouders kiezen om een 
dubbele achternaam te geven aan het eerste kind in een gezin, dat op of na de datum van 
inwerkingtreding van de wet wordt geboren.   

Door een tijdelijke overgangsregeling is het ook voor reeds geboren kinderen mogelijk om een dubbele 
achternaam te hebben. Hierbij geldt dat het eerste kind geboren moet zijn op of na een bepaalde 
datum. De overgangsregeling zal één jaar gelden en is alleen toegankelijk als beide ouders hiervan 
gebruik willen maken. Indien er geen gezamenlijke verklaring van de ouders is, houden de kinderen de 
achternaam die zij nu hebben.  

Let op: deze keuze zal ook voor eventuele volgende kinderen in het gezin gelden. Alle kinderen krijgen 

dus dezelfde achternaam. 

Het wetsvoorstel is op 13 september van dit jaar aangenomen door de Tweede Kamer. Het 

voorbereidend onderzoek voor de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid is gestart op 1 

november jl.  

Vormvoorschriften dubbele achternaam 

De dubbele achternaam kan bestaan uit maximaal twee namen en zal worden geschreven zonder 

koppelteken. Denk bijvoorbeeld aan de achternamen Janssen en Klaassen. Beide achternamen, van 

bijvoorbeeld moeder en vader, kunnen worden gebruikt als achternaam voor het kind. De achternaam 

van het kind zal dan Janssen Klaassen of Klaassen Janssen worden. De volgorde van de namen zal 

uiteindelijk bepaald worden door de ouders van het kind.  

Je kunt geen vier achternamen hebben, het maximum blijft twee achternamen. Kinderen van mensen 

met dubbele achternamen kunnen dus niet van beide ouders de gehele dubbele achternaam 

overnemen.  



Partners mogen wel de dubbele achternaam van elkaar voeren. Je voert dan dus vier achternamen. Denk 

bijvoorbeeld aan de achternamen Janssen Klaassen en Pieters Coenders. Als je dan de naam van je 

partner voert, wordt het: Janssen Klaassen Pieters Coenders. Dit kan natuurlijk ook weer in een andere 

volgorde.  

Wat nu als je een meervoudige achternaam hebt? 

Ook voor ouders met een bestaande meervoudige achternaam is het mogelijk hun kind een dubbele 

achternaam te geven. De bestaande (meervoudige) achternaam, wordt volgens het wetsvoorstel 

namelijk gezien als een enkelvoudige achternaam. 

Denk bijvoorbeeld aan de achternaam Van Bergen Henegouwen. Deze achternaam wordt dus gezien als 

een enkelvoudige achternaam en mag gewoon worden doorgegeven aan het kind. De achternaam van 

het kind zou dan bijvoorbeeld ‘Van Bergen Henegouwen De Boer’ kunnen zijn.  

Adoptie en andere nationaliteiten  

Voor geadopteerde kinderen is er een extra mogelijkheid. Het wordt namelijk mogelijk de achternaam 

van zijn/haar adoptieouders én biologische ouders te hebben. In dit geval geldt de keuze niet vanzelf bij 

elk volgend kind in het gezin. 

Sommigen hebben vanwege meerdere nationaliteiten een andere achternaam in een ander land. Om 

eenheid in de achternamen te brengen is op dit moment soms zelfs een procedure tot naamswijziging 

voor nodig. Dat is na intreding van deze wet niet meer nodig.  

Twee achternamen zijn niet verplicht  

Indien de ouders er niet voor kiezen een dubbele achternaam te geven aan hun kind, zal het volgens de 

huidige regels gaan.  

 

 

 


