
25 DECEMBER 2016. — Wet tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van 

het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind  

(BS 30-12-2016) 

HOOFDSTUK 1 

Algemene bepaling 

Artikel 1 

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.  

HOOFDSTUK 2 

Wijzigingsbepalingen 

Artikel 2 

 
In artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek, vervangen bij de wet van 8 mei 2014, gewijzigd bij de wet van 18 

december 2014 en gedeeltelijk vernietigd bij het arrest nr. 2/2016 van het Grondwettelijk Hof, worden de 

volgende wijzigingen aangebracht : 

 

1° § 1, tweede lid, wordt aangevuld met de volgende zinnen : “In geval van onenigheid draagt het kind de naam 

van de vader en de naam van de moeder naast elkaar in alfabetische volgorde met niet meer dan één naam voor 

elk van hen. Wanneer de vader en de moeder, of een van hen, een dubbele naam dragen, kiest de betrokkene het 

deel van de naam dat aan het kind wordt doorgegeven. Bij afwezigheid van keuze wordt het deel van de dubbele 

naam dat wordt doorgegeven bepaald op basis van de alfabetische volgorde.”; 

 

2° Paragraaf 1 wordt aangevuld met drie leden, luidende : 

 

“De weigering om een keuze te maken wordt beschouwd als een geval van onenigheid. 

 

Indien de ouders samen de geboorte van het kind aangeven, stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand, 

overeenkomstig het tweede lid, de door de ouders gekozen naam of de onenigheid tussen de ouders, vast. 

 

Indien een ouder alleen de geboorte van het kind aangeeft, geeft deze de door de ouders gekozen naam of de 

onenigheid tussen de ouders aan de ambtenaar van de burgerlijke stand aan.”.  
 
      Artikel 3 

 

In artikel 335ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 mei 2014 en vervangen bij de wet van 18 

december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zin “In geval van onenigheid of bij afwezigheid van keuze draagt het kind 

de naam van de meemoeder.” vervangen door de volgende zinnen : “In geval van onenigheid draagt het kind de 

naam van de moeder en de naam van de meemoeder naast elkaar in alfabetische volgorde met niet meer dan één 

naam voor elk van hen. Wanneer de moeder en de meemoeder, of een van hen, een dubbele naam dragen, kiest 

de betrokkene het deel van de naam dat aan het kind wordt doorgegeven. Bij afwezigheid van keuze wordt het 

deel van de dubbele naam dat wordt doorgegeven bepaald op basis van de alfabetische volgorde.”; 

 

2° paragraaf 1 wordt aangevuld met drie leden, luidende : 

 

“De weigering om een keuze te maken wordt beschouwd als een geval van onenigheid. 

 

Indien de moeder en de meemoeder samen de geboorte van het kind aangeven, stelt de ambtenaar van de 

burgerlijke stand, overeenkomstig het tweede lid, de door de ouders gekozen naam of de onenigheid tussen de 

ouders, vast. 



 

Indien de moeder of de meemoeder alleen de geboorte van het kind aangeeft, geeft zij de door de ouders gekozen 

naam of de onenigheid tussen de ouders, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand aan.”. 

 

Artikel 4 

 

§ 1. Indien het kind de naam van de vader draagt wegens onenigheid of afwezigheid van keuze van zijn ouders, 

met toepassing van artikel 335, § 1, tweede lid, derde zin, van het Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoegd bij de 

wet van 8 mei 2014, en dat vernietigd werd bij het arrest nr. 2/2016 van het Grondwettelijk Hof, maar waarvan 

de gevolgen door hetzelfde arrest behouden bleven tot 31 december 2016, kan de moeder of de vader, bij 

verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die wordt afgelegd voor 1 juli 2017, ten gunste van de na 31 

mei 2014 geboren gemeenschappelijke minderjarige kinderen en onder voorbehoud dat zij geen 

gemeenschappelijke meerderjarige kinderen hebben op de dag van deze aanvraag, vragen hen de dubbele naam 

toe te kennen overeenkomstig de bepalingen van deze wet. 

 

Indien het kind de naam van de meemoeder draagt wegens onenigheid of afwezigheid van keuze van zijn ouders, 

met toepassing van artikel 335ter, § 1, tweede lid, derde zin, van het Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoegd bij de 

wet van 5 mei 2014 en gewijzigd bij de wet van 18 december 2014 voor de vervanging ervan bij deze wet, kan 

de moeder of de meemoeder, bij verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die wordt afgelegd voor 1 

juli 2017, ten gunste van de na 31 mei 2014 geboren gemeenschappelijke minderjarige kinderen en onder 

voorbehoud dat zij geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen hebben op de dag van deze aanvraag, 

vragen hen de dubbele naam toe te kennen overeenkomstig de bepalingen van deze wet. 

 

§ 2. De overeenkomstig paragraaf 1 bepaalde naam wordt toegekend aan alle gemeenschappelijke minderjarige 

kinderen. 

 

§ 3. De in paragraaf 1 bedoelde verklaring wordt afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 

gemeente waar het kind is ingeschreven in de bevolkingsregisters. Indien het kind is ingeschreven in de 

consulaire bevolkingsregisters bedoeld in hoofdstuk 8 van het Consulair Wetboek, wordt de verklaring afgelegd 

bij het hoofd van de consulaire beroepspost waar het ingeschreven is. De toegekende naam wordt vermeld in de 

rand van de akte van geboorte en van de andere akten betreffende het kind.”. 

 

HOOFDSTUK 4 

Inwerkingtreding 
 

Artikel 5 

 

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2017. 


