Achternaam minderjarige wijzigen | beslisboom A1 verzoek
Wilt u de achternaam van een kind wijzigen in de achternaam van een andere ouder of verzorger? U dient hiervoor een A1 verzoek tot naamswijziging in te dienen,
bij Justis. Het onderstaande stroomdiagram maakt duidelijk of naamswijziging van een kind in uw geval tot de mogelijkheden behoort. Lees ook de brochure
Achternaamswijziging op Justis.nl.

Nee

Ja

Hebben beide ouders het gezag?

Er is eenhoofdig gezag

Ja

Er is gezamenlijk gezag

Heeft de andere ouder
de aanvraag ondertekend?

Nee

Heeft u vervangende toestemming van de rechter om de aanvraag in te
dienen zonder instemming van de andere ouder die het gezag heeft?*

Nee

De aanvraag kan niet
worden behandeld

Ja

Is het kind 0-12 jaar oud?

Nee

Het kind is 12-18 jaar oud

Ja

Heeft u uw kind minstens 5 jaar
alleen verzorgd?

Nee

Naamswijziging is niet mogelijk

Nee

Heeft u uw kind minstens 3 jaar
alleen verzorgd?

Ja

Ja

Naamswijziging is niet mogelijk

Nee

Stemt het kind in met het
indienen van de aanvraag?

Ja

Heeft de andere ouder bedenkingen?

Nee

Naamswijziging is mogelijk, de uitkomst van de aanvraag is afhankelijk
van de belangenafweging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nee

Ja

Is één van de twee onderstaande
uitzonderingsgronden van toepassing?**

Heeft de andere ouder bedenkingen?

Ja

Nee

Naamswijziging is niet mogelijk

Ja

Nee

Stemt het kind in ondanks bedenkingen
van de andere ouder?

Ja
Naamswijziging is mogelijk, de uitkomst van de aanvraag is afhankelijk
van de belangenafweging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Deze publicatie is een uitgave van:
* Let op: de vervangende toestemming van de rechter moet voor indiening van de aanvraag al zijn gegeven.
** •	U toont aan dat de ouder die niet instemt onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf tegen het kind.
•	U toont aan dat de niet instemmende ouder na de geboorte niet of nauwelijks met het kind in gezinsverband heeft samengeleefd.
Dat wil zeggen: niet langer dan een kwart van de periode voorafgaand aan de verzorgingstermijn van 5 jaar (¼ criterium).
In de brochure Achternaamswijziging leest u terug hoe u dit kunt uitrekenen.
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