
Juli 2015 

Dag  Maand Jaar

Datum verzoek 

> Kruis hier het type verzoek aan zoals deze staan beschreven in de brochure Naamswijziging (A1, B1 etc.).
U kunt slechts één optie aankruisen. 

Type verzoek A1  A2  A3  B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7  B8  B9  B10 B11 B12 C  NV* 

> Gezag alleen invullen bij A1, A2 of A3-verzoek. *Naamsvaststelling

Gezag Ik ben alleen belast met gezag 

Gezamenlijk gezag (Let op! Medeondertekening vereist. 
Indien vervangende toestemming kopie uitspraak toevoegen) 

Invullen in blokletters. 

Gewenste achternaam 

1 Gegevens verzoeker 

Achternaam 

Voornamen 

Burger Service Nummer (BSN) 

Adres 

Postcode Plaats

Postcode en plaats 

Telefoonnummer  Geheim 

Dag  Maand Jaar Geslacht

Geboortedatum en geslacht  Man  Vrouw 

Geboorteplaats 

Geboorteland 

Burgerlijke staat 

Nationaliteit 

Handtekening svp kopie paspoort bijvoegen 

Aanvraagformulier 
Naamswijziging en 
naamsvaststelling 

Toelichting 
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om uw 
achternaam, of die van uw minderjarige kind(eren) te wijzigen. 
Voor het wijzigen van de achternaam bestaan wettelijke regels. 
In de brochure Naamswijziging, die door Justis is uitgegeven, 
kunt u lezen wanneer het mogelijk is een achternaam te 
wijzigen. Per situatie wordt beschreven wat de voorwaarden 
zijn, wie de aanvraag kan indienen en welke stukken u bij deze 
aanvraag moet meesturen. De verschillende situaties worden in 
de brochure aangeduid met een letter/cijfer-combinatie. Deze 
aanduiding moet u op dit aanvraagformulier overnemen. 
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 2 Gegevens medeverzoeker 

 
Alleen in te vullen bij A1, A2 of A3 verzoek. 

Achternaam       
  
Voornamen       
  
Burger Service Nummer (BSN)       
  
Adres       

 Postcode Plaats 

Postcode en plaats              
  
Telefoonnummer       

 Dag  Maand  Jaar Geslacht 

Geboortedatum en geslacht         Man  Vrouw 
  
Geboorteplaats       
  
Geboorteland       
  
Burgerlijke staat       
  
Nationaliteit       
  
  
Handtekening       svp kopie paspoort bijvoegen 
  

 3 Gegevens andere ouder bij verblijf in buitenland 
(indien van toepassing en bekend bij verzoeker) 

 
Alleen in te vullen bij A1, A2 of A3 verzoek. 

Achternaam       
  
Voornamen       
  
Burger Service Nummer (BSN)       
  
Adres       

 Postcode Plaats 

Postcode en plaats              
  
Telefoonnummer       

 Dag  Maand  Jaar Geslacht 

Geboortedatum en geslacht         Man  Vrouw 
  
Geboorteplaats       
  
Geboorteland       
  
Burgerlijke staat       
  
Nationaliteit       
  
  
Handtekening       
  

 4 Gegevens eventuele minderjarige kinderen 

1e kind 
Alleen in te vullen bij A1, A2 of A3 verzoek. 

Achternaam       
  
Voornamen       
  
Adres       

 Postcode Plaats 

Postcode en plaats              
  
Telefoonnummer       

 Dag  Maand  Jaar Geslacht 

Geboortedatum en geslacht         Man  Vrouw 
  
Geboorteplaats       
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Geboorteland       
  
Nationaliteit       
  
Handtekening minderjarigen   
Van 12 jaar en ouder *       svp kopie paspoort bijvoegen 
   
2e kind  
Achternaam       
  
Voornamen       
  
Adres       
 Postcode Plaats 

Postcode en plaats              
  
Telefoonnummer       

 Dag  Maand  Jaar Geslacht 

Geboortedatum en geslacht         Man  Vrouw 
  
Geboorteplaats       
  
Geboorteland       
  
Nationaliteit       
  
Handtekening minderjarigen  
Van 12 jaar en ouder *       
  
3e kind  
Achternaam       svp kopie paspoort bijvoegen 
  
Voornamen       
  
Adres       
 Postcode Plaats 

Postcode en plaats              
  
Telefoonnummer       

 Dag  Maand  Jaar Geslacht 

Geboortedatum en geslacht         Man  Vrouw 
  
Geboorteplaats       
  
Geboorteland       
  
Nationaliteit       
  
Handtekening minderjarigen  
Van 12 jaar en ouder *       svp kopie paspoort bijvoegen 
   
4e kind  
Achternaam       
  
Voornamen       
  
Adres       
 Postcode Plaats 

Postcode en plaats              
  
Telefoonnummer       

 Dag  Maand  Jaar Geslacht 

Geboortedatum en geslacht         Man  Vrouw 
  
Geboorteplaats       
  
Geboorteland       
  
Nationaliteit       
  
Handtekening minderjarigen  
Van 12 jaar en ouder *       svp kopie paspoort bijvoegen 
  

 

* Voor een achternaamswijziging van een minderjarig kind van 12 – 18 jaar dient ook het formulier ‘Verklaring 
instemming minderjarige 12 – 18 jaar’ ingevuld te worden door het betreffende kind. Het formulier kunt u downloaden 
via www.justis.nl. 
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  Gegevens gemachtigde 

 

U kunt zelf een verzoek indienen. Als iemand anders dit voor u doet, bijvoorbeeld een advocaat, dan moet dit gedeelte 
worden ingevuld. 

Achternaam       
  
Voorletters       
  
Instantie       
  
Adres       
 Postcode Plaats 

Postcode en plaats              
  
Telefoonnummer instantie       

  
Handtekening       
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 5 Toelichting op het verzoek 

 
Geef hier een (beknopte) toelichting op uw verzoek. 

  
 

      
  
  

 

Kosten 
Informatie over de kosten van een verzoek tot naamswijziging vindt u op de website 
van Justis (www.justis.nl). 
 
Betaling 
Voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen dienen de kosten te zijn voldaan alsmede het verzoek 
volledig te zijn. Het verschuldigde bedrag moet u overmaken op het rekeningnummer van Justis. 
De gegevens vindt u in de ontvangstbevestiging. U dient dit bedrag zo spoedig mogelijk te voldoen. 
 
Procedure 
Nadat het aanvraagformulier, de benodigde bijlagen en de betaling is ontvangen, vindt een beoordeling van het 
verzoek plaats. De termijn waarbinnen de aanvraag wordt beoordeeld duurt in beginsel niet langer dan twintig 
weken. Bij een toewijzing zal het opstellen van het Koninklijk Besluit ook nog een aantal weken in beslag 
nemen. 
 
Versturen 
Dit aanvraagformulier en de benodigde bijlagen voldoende gefrankeerd, opsturen naar: 
 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
T.a.v. Justis 
Afdeling V&T/Naamswijziging 
Postbus 20300 
2500 EH  DEN HAAG 
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 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C NV 

Recent afgegeven afschrift van de geboorteakte van 
degene(n) voor wie naamswijziging wordt 
aangevraagd. * 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Instemmingsverklaring van degene van wie de 
achternaam wordt gevraagd. De 
instemmingsverklaring is te vinden op www.justis.nl. * 

   x              

Kopie paspoort(en) van de aanvrager(s) * x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Bewijs van naturalisatie. *         x         

Afschrift(en) waaruit blijkt hoe de achternaam voor, 
tijdens en na de invoering van de Burgerlijke Stand 
1810-1838 luidt. * 

           x      

Afschrift(en) waaruit blijkt dat tijdens de invoering 
van de Burgerlijke Stand 1810-1838 de dubbele naam 
voorkwam en daarna niet is gebruikt. * 

             x    

Afschrift(en) waaruit blijkt dat de achternaam 
Nederlands is en de verzoeker (of een bloedverwant in 
opgaande lijn) voordien een daarmee 
overeenstemmende Friese achternaam had. * 

            x     

Afschrift(en) waaruit blijkt dat de Friese naam is 
weergegeven in de Nederlandse spelling. * 

            x     

Stamboom van Centraal bureau van Genealogie 
(cbg.nl). * 

              x   

Afschriften van documenten uit het Basisregister 
Personen die de stamboom onderbouwen. *               x   

Bijsluiter psychische hinder (www.justis.nl).                x  

Formulier verklaring 12 jaar en ouder. * x x x               

Kopie van officiële documenten waaruit de 
nationaliteiten van het kind blijken. *   x               

Kopie van het paspoort waarop de gewenste nieuwe 
naam staat. * 

  x               

Echtscheidingsakte *        x          

                  

 

* Uw stukken kunnen ter inzage worden gegeven aan andere belanghebbende(n). Ook uw 
toelichting op de aanvraag zal aan de andere belanghebbende(n) ter inzage worden 
gegeven. 

 
 

Bijlage 
Overzicht mee te zenden stukken 
 
In dit overzicht staan de stukken die u verplicht moet 
meesturen met uw aanvraag. 
Let op: buitenlandse documenten moet u eerst legaliseren 
(zie www.minbuza.nl) en laten vertalen indien opgesteld in 
een andere taal dan Nederlands, Engels, Duits of Frans. 
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