
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

17 april 2007 bij ons college ingekomen vragen van de heer M. Aynan en de heer 

C. Kaatee en het door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Haarlem 

Postbus 511 

2003 PB  Haarlem 

 

Betreft: Raadsvragen ex. Art. 38 RvO 

 

Geacht College van B&W, 

 

Wij verzoeken u om schriftelijke beantwoording van onderstaande vragen conform 

artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad. 

 

Recent is ons gebleken dat wanneer Haarlemmers van Marokkaanse afkomst 

aangifte van een geboorte komen doen, zij een namenlijst voorgeschoteld krijgen 

waaruit zij de naam voor het kind moeten kiezen. Op deze lijst staan namen die om 

niet nader omschreven redenen door de Marokkaanse autoriteiten gehanteerd 

worden. Ook leidt deze namenlijst tot beperking van de keuzevrijheid van ouders, 

die hun kind een andere naam willen geven dan degene die op de lijst voorkomen. 

Dit is volgens ons in strijd met het Nederlandse namenrecht. 

 

1. Bent u ervan op de hoogte dat Haarlemmers van Marokkaanse afkomst, als 

zij hun pasgeboren kind bij de burgerlijke stand komen inschrijven, een 

namenlijst voorgelegd krijgen waaruit zij een naam moeten kiezen?? 

2. Geldt dit alleen voor een Marokkaanse namenlijst voor Haarlemmers van 

Marokkaanse afkomst, of wordt een dergelijke lijst uit andere landen aan 

Haarlemmers voorgelegd? 

3. Kunt u aangeven waarom de gemeente Haarlem een dergelijke namenlijst 

hanteert? 

4. Kunnen wij als gemeenteraad besluiten te stoppen met het voorleggen van 

een dergelijke namenlijst? 
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Met vriendelijke groeten, 

 

 

Moussa Aynan 

Stan Kaatee 

Raadsleven PvdA Haarlem 

 

 

 

 

Aan de heer M. Aynan 

lid van de gemeenteraad 

Spaarnwouderstraat 16 D 

2011 AD  Haarlem 

 

Aan de heer C. Kaatee 

lid van de gemeenteraad 

Nieuwe Kerksplein 10 

2011 ZT  Haarlem 

 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 17 april 2007 

Namenlijst bij aangifte geboorte 

 

 

 

Geachte heer Aynan en heer Kaatee, 

 

Bij brief, bij ons binnengekomen op 17 april 2007,  heeft u schriftelijke vragen 

gesteld over een namenlijst die wordt voorgelegd wanneer Haarlemmers van 

Marokkaanse afkomst aangifte van de geboorte van hun kind komen doen. 

Hieronder herhalen wij uw vragen met daarbij per vraag ons antwoord. 

 

1. Bent u ervan op de hoogte dat Haarlemmers van Marokkaanse afkomst, als zij 

hun pasgeboren kind bij de burgerlijke stand komen inschrijven, een namenlijst 

voorgelegd krijgen waaruit zij een naam moeten kiezen?? 

 

Antwoord 

In Haarlem, maar ook in andere Nederlandse gemeenten, wordt bij de aangifte van 

een geboorte al meer dan 20 jaar een zogeheten namenlijst gebruikt voor mensen 

van Marokkaanse afkomst. De stelling dat Haarlemmers van Marokkaanse afkomst 

voor hun pasgeborenen een naam uit deze lijst moeten kiezen, zoals de vraag 

suggereert, is echter níet juist. 

 

Indien ouders een naam kiezen die niet op de door de Marokkaanse autoriteiten 

gehanteerde namenlijst staat, bestaat hiertegen in Haarlem geen enkel bezwaar. 

Elke naam (behalve als deze ongepast is of als dit al een bestaande achternaam is) 

wordt door de gemeente Haarlem geaccepteerd.  
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Indien ouders hun kind echter óók bij de Marokkaanse autoriteiten willen 

registreren moeten zij er rekening mee houden dat de Marokkaanse autoriteiten 

slechts namen accepteren die op de door hen opgestelde namenlijst voorkomen.  

 

Indien de gekozen naam niet op deze lijst voor komt, wordt het kind door de 

Marokkaanse overheid niet geregistreerd. Er is in dat geval ook geen bijschrijving 

mogelijk in het paspoort van de ouders, en dus kan er ook geen verblijfsvergunning 

voor het kind worden aangevraagd. In de praktijk betekent dit dat veel ouders die in 

deze situatie belanden ervoor kiezen om de namen van de geboorteaangifte aan te 

passen. Dit kan echter uitsluitend via de rechtbank en brengt behalve veel extra 

inspanningen ook extra kosten met zich mee. 

Om ouders op deze mogelijke gevolgen van hun naamskeuze te wijzen worden zij 

bij de geboorteaangifte door de gemeente op de namenlijst geattendeerd en kunnen 

zij deze ter plekke inzien. Wij zien dit absoluut niet als een beperking van de 

keuzevrijheid door de gemeente Haarlem, want het staat de ouders vrij om een 

naam te kiezen die niet op de lijst staat. Wij zien het echter wel als een extra 

service, zo niet verantwoordelijkheid, om de ouders over de mogelijke gevolgen 

van een naamskeuze te informeren. 

 

Omgekeerd zou ook gesteld kunnen worden dat indien ouders niet over deze 

mogelijke gevolgen worden geïnformeerd, terwijl de gemeente deze wel kende, de 

gemeente in zijn informatieplicht te kort zou schieten. 

 

In de praktijk ontving de gemeente tot nu toe overigens regelmatig  positieve 

reacties wanneer zij ouders van Marokkaanse afkomst tijdig op de mogelijke 

gevolgen van hun naamskeuze attendeerde. 

 

2. Geldt dit alleen voor een Marokkaanse namenlijst voor Haarlemmers van 

Marokkaanse afkomst, of wordt een dergelijke lijst uit andere landen aan 

Haarlemmers voorgelegd? 

 

Antwoord 

Een lijst zoals hierboven beschreven is er ook voor Haarlemmers van Turkse 

afkomst. 

 

3. Kunt u aangeven waarom de gemeente Haarlem een dergelijke namenlijst 

hanteert? 

 

Antwoord 

Zie het antwoord bij vraag 1 

 

4. Kunnen wij als gemeenteraad besluiten te stoppen met het voorleggen van een 

dergelijke namenlijst? 

 

Antwoord 

Het voorleggen van de namenlijst is –zoals uit bovenstaande al is af te leiden- geen 

wettelijke verplichting maar de vrijheid van de gemeente. 

Wij kiezen ervoor om deze lijst bij wijze van service actief onder de aandacht te 

brengen aan ouders die dit mogelijk aangaat.  
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Dit is nadrukkelijk geen bevoegdheid van de gemeenteraad, maar de bevoegdheid 

van het college van Burgemeester en Wethouders ter uitvoering van onze taken, in 

casu de Burgerlijke Stand. 

 

Niet alleen Haarlem doet dit overigens, maar ook veel andere gemeenten in 

Nederland, waaronder bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam. 

Indien ervoor zou worden gekozen de namenlijsten niet langer voor te leggen, en 

kersverse ouders (van Marokkaanse en Turkse afkomst) niet langer te informeren 

over de mogelijke gevolgen van hun naamskeuze, dan moet wel tevens de 

consequentie worden geaccepteerd dat het aantal ontevreden en boze burgers dat 

een geboorte heeft aangegeven zal toenemen, en dat deze groep voor veel extra 

inspanningen en kosten zal worden geplaatst. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering    mr. B.B. Schneiders 
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