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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z10115
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming
over het wijzigen van de achternaam na incest (ingezonden 21 mei 2019).
Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht «Je naam wijzigen na incest is moeilijk en
duur»?1
Vraag 2
Vindt u het nog steeds terecht en nodig dat mensen die van hun achternaam
af willen, omdat het dezelfde naam is als die van de vader, broer of oom die
incest pleegde, te maken krijgen met een belastend psychisch onderzoek, een
procedure die wel een jaar kan duren omdat beide ouders belanghebbende
zijn en dus inspraak hebben en hiervoor 835 euro aan kosten moeten
betalen? Zo ja, waarom?
Vraag 3
Deelt u de mening dat informatie over het vervallen van de leges, wanneer er
sprake is van naamswijzigingsaanvraag door een slachtoffer van wie de
naamgever onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf gepleegd tegen
familieleden in de tweede graad, tegen zijn/haar levensgezel of tegen de
levensgezel van zijn/haar familielid in de eerste of de tweede graad,2 duidelijk
en vindbaar moet zijn op de website en brochure van Justis zodat mensen
deze informatie mee kunnen nemen in hun overweging tot het besluit van
een naamswijziging? Bent u bereid er voor te zorgen dat deze informatie
duidelijk en expliciet vindbaar te maken, teneinde de transparantie over de
kosten van naamswijzigingen te vergroten?
Vraag 4
Waarom is slechts bij onherroepelijke veroordelingen van de dader de
procedure eenvoudiger en gratis?
Vraag 5
Deelt u de constatering dat het vaak, om wat voor reden dan ook, niet tot een
onherroepelijke veroordeling komt terwijl dat lang niet altijd wil zeggen dat er
geen sprake is van incest en slachtofferschap?
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Vraag 6
Bent u daarom bereid te overwegen of hier versoepeling plaats kan vinden
van deze criteria, omdat de gevolgen van deze ingewikkelde en dure
procedure schrijnend zijn voor de slachtoffers?
Vraag 7
Wilt u bijvoorbeeld overwegen of het doen van een serieuze aangifte
voldoende zou kunnen zijn voor het gratis kunnen wijzigen van de achternaam, of bijvoorbeeld door de gezinsleden vrij te stellen van deze hoge
kosten bij een soortgelijk verzoek tot naamswijziging? Zo nee, waarom niet?
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid
Bergkamp (D66), ingezonden 21 mei 2019 (vraagnummer 2019Z10107).
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