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Voorwoord

Voor je ligt een bronnenboek dat hoort bij de methode JuridischJuist.info. JuridischJuist.info is de
methode voor de volgende opleidingen:
• Juridisch-administratief dienstverlener (niveau 4)
• Medewerker human resource management (HRM) (niveau 4).

Dit boek bevat de delen personen- en familierecht en erfrecht. De inhoud van beide sluit volledig
aan bij de kerntaken in het nieuwe kwalificatiedossier Juridisch Administratieve Beroepen en bij
de toetsmatrijzen van Stichting Praktijkleren.

In beide delen is grote zorg besteed aan toegankelijk taalgebruik. Een duidelijke hoofdstukstructuur
met doelstellingen, een casus, een inleiding en aan het eind een samenvatting en kernbegrippen
gidsen de cursist door de stof heen. De vele voorbeelden, ook de uit de jurisprudentie, geven de
leerstof een zo praktisch mogelijk karakter.

Met behulp van de vragen en opdrachten aan het slot van ieder hoofdstuk kun je vaststellen of je
de leerstof op toepassingsniveau beheerst. Op de methodesite www.juridischjuist.info zijn extra
vragen, opdrachten en casussen te vinden, onder meer verwerkingsopdrachten die je in staat stellen
om te oefenen met juridische modellen. Daarnaast is per boek een ontwikkelingsgerichte toets
beschikbaar, waarmee je je kunt voorbereiden op het SPL-examen.

Kwalificatiedossier
Uiteraard worden aan de opleiding eisen gesteld met betrekking tot het uitvoeren van het beroep.
De eisen die aan jou worden gesteld om in een bepaald beroep aan de slag te kunnen, staan vermeld
in een zogenoemd kwalificatiedossier.
In dit kwalificatiedossier staan kerntaken vermeld. Kerntaken zijn de belangrijkste taken die in een
beroep voorkomen. Om deze kerntaken goed onder de knie te krijgen moet je werkprocessen
uitvoeren en competenties ontwikkelen. Werkprocessen zijn eigenlijk werkzaamheden die je
dagelijks moet uitvoeren. Om dat goed te kunnen doen moet je allerlei competenties ontwikkelen,
zoals samenwerken, luisteren, initiatief nemen, vakkennis ontwikkelen en omgaan met stress.
De bronnenboeken en de inhoud van de website van de methode Juridischjuist.info zullen je hierbij
helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit bronnenboeken en een website. Voor elke opleiding heb je een aantal
bronnenboeken nodig. In deze bronnenboeken wordt de basistheorie beschreven en worden
begrippen uitgelegd. Aan het eind van elk hoofdstuk vind je vragen en opdrachten.

Op de methodesite vind je extra opdrachten en extra bronnenmateriaal. Deze website kun je
bereiken via www.juridischjuist.info.



Inloggen
Bij Juridischjuist.info hoort een licentie die toegang geeft tot de website www.juridischjuist.info.
Op deze website vind je opdrachten en bronnen, zoals filmpjes en hyperlinks. De licentie moet je
eerst activeren.

Het activeren gaat als volgt:
1. Ga naar licentie.edu-actief.nl.
2. Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentie in die je bij dit product hebt gekregen.

De licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
3. Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.

Ga naar www.juridischjuist.info. Klik op het blok Studentenmateriaal. Log in met je gebruikersnaam
en wachtwoord. Vervolgens krijg je toegang tot de extra opdrachten en de bronnen.

Je kunt hierna twaalf maanden gebruikmaken van het materiaal op www.juridischjuist.info.

Veel succes!



Deel 1 Personen- en
familierecht

In dit deel wordt het personen- en familierecht beschreven. Aan de orde komen: de rechtsgevolgen
van geboorte, overlijden, het huwelijk, echtscheiding en de positie van ouders en kinderen.





Hoofdstuk 1

De plaats van het
personen- en familierecht
in het recht

1.1 Inleiding
Het recht bestaat uit vijf rechtsgebieden: staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht, burgerlijk recht en
internationaal recht. Met het personen- en familierecht zitten we in het burgerlijk recht.
Het burgerlijk recht beschrijft de rechtsrelaties tussen burgers onderling. Zoals tussen koper en
verkoper, huurder en verhuurder en werknemer en werkgever. Dit zijn zakelijke relaties, want ze
hebben een bepaalde economische waarde. Het deel van het burgerlijk recht waarin deze zakelijke
relaties worden beschreven, heet het vermogensrecht.
Behalve zakelijke relaties beschrijft het burgerlijk recht ook familierechtelijke relaties. Dit zijn de
juridische relaties tussen familieleden en tussen echtgenoten. Het onderdeel van het burgerlijk
recht waarin de familierechtelijke relaties worden beschreven, heet het personen- en familierecht.
Als het in het personen- en familierecht om personen gaat, gebruikt de wet de term natuurlijke
personen om daarmee duidelijk te maken dat het om mensen van vlees en bloed gaat. Het recht
kent namelijk ook andere personen, dat zijn rechtspersonen. Dit zijn ondernemingen en instellingen
die een zelfstandig leven leiden in het recht. Voorbeelden van rechtspersonen zijn de naamloze
vennootschap, de besloten vennootschap, de stichting en de vereniging. Rechtspersonen kunnen
zelf eigenaar zijn van een gebouw, als verkoper of verhuurder optreden en bijvoorbeeld mensen
in dienst nemen. De regels over rechtspersonen vallen ook onder het burgerlijk recht. Dat deel van
het burgerlijk recht wordt het rechtspersonenrecht genoemd.

Figuur 1.1: Burgerlijk recht.
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1.2 Burgerlijk Wetboek
Een belangrijke rechtsbron voor het burgerlijk recht is het Burgerlijk Wetboek (BW). Het BW
beschrijft vooral de rechten en plichten die burgers (en bedrijven) ten opzichte van elkaar hebben.
Het BW bestaat uit negen delen, die Boeken worden genoemd. In Boek 1 staat het personen- en
familierecht.
Elk Boek van het BW begint opnieuw bij art. 1. Daarmee kent het BW dus negen verschillende
artikelnummers 1. Dat kan verwarrend zijn. Daarom staat bij wetsartikelen in het BW ook altijd
het Boeknummer: art. 4 van Boek 1 wordt dan art. 1:4 BW, art. 198 van Boek 1 wordt art. 1:198 BW
en art. 5 van Boek 5 art. 5:5 BW.

1.3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Een ander wetboek voor het burgerlijk recht is het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
In dit wetboek staan vooral procedures en vormvoorschriften. Anders dan het BW nummert het Rv
gewoon door. Zo begint Boek 2 van het Rv met art. 430 en Boek 3 met art. 621. Daarom is het niet
nodig het boeknummer te vermelden bij een artikel uit het Rv. Voor het personen- en familierecht
vind je in het Rv bijvoorbeeld de beschrijving van de procedure voor een echtscheiding en voor een
kinderbeschermingsmaatregel.

1.4 Kernbegrippen
Burgerlijk recht
Rechtsgebied waarin de rechtsrelaties tussen personen worden geregeld.

Vermogensrecht
Onderdeel van het burgerlijk recht waarin op geld waardeerbare rechten worden geregeld.

Rechtspersonenrecht
Onderdeel van het burgerlijk recht waarin de regels staan over organisaties en bedrijven die een
zelfstandig leven leiden in het recht.

Personen- en familierecht
Onderdeel van het burgerlijk recht waarin de regels staan over de natuurlijke persoon en zijn
familierelaties.

12



Hoofdstuk 2

Geboorte, overlijden en
naam
Na dit hoofdstuk kun je:
- de regels beschrijven en toepassen voor de aangifte van geboorte en overlijden
- uitleggen welke gegevens worden vastgelegd in de Basisregistratie Personen en bij de

burgerlijke stand
- de regels beschrijven voor het veranderen van je voor- of je achternaam.

Casus
Ibrahim en Selma krijgen een dochter. Nog dezelfde dag gaat Ibrahim zijn dochter aangeven bij
de burgerlijke stand. Ibrahim en Selma geven hun dochter de naam Fatima.

2.1 Inleiding
Met het verhaal van Ibrahim en Selma zitten we midden in het personen- en familierecht. Door de
geboorte ontstaan er familierechtelijke relaties tussen dochter Fatima en haar ouders Selma en
Ibrahim. Bovendien heeft vader Ibrahim de plicht om zijn kind aan te geven bij de burgerlijke stand
van de gemeente waarin Fatima is geboren. Daarover gaat het in dit hoofdstuk. We richten de
schijnwerper op het begin en het einde van het leven en we beschrijven de regels voor de voor- en
achternaam.

2.2 Geboorte en overlijden
Het leven van de mens begint bij zijn geboorte en eindigt bij zijn dood.

Ongeboren kind
Soms begint het leven van een mens voor het recht al vóór zijn geboorte. Art. 1:2 BW zegt dat het
kind waarvan een vrouw zwanger is, als reeds geboren wordt beschouwd zo dikwijls zijn belang
dit vordert. Anders gezegd: een ongeboren kind wordt al als persoon gezien als dit in zijn voordeel
is.

Voorbeeld
Een vrouw is in verwachting. Haar man overlijdt tijdens haar zwangerschap. Het ongeboren kind
wordt gezien als erfgenaam van zijn vader. Dit kind deelt daarom, hoewel het nog niet geboren
was op het moment dat zijn vader overleed, mee in de erfenis van zijn vader.

Een kind dat dood ter wereld komt, wordt voor het recht geacht nooit te hebben bestaan.
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Aangifte van geboorte
Van de geboorte van een kind moet binnen drie dagen na de bevalling aangifte worden gedaan
bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de bevalling heeft plaatsgevonden. De vader is
verplicht om aangifte te doen; de moeder is daartoe niet verplicht, maar wel bevoegd (art. 1:19e
BW). Is er geen juridische vader (zie voor dit begrip paragraaf 6.3) of is hij verhinderd om aangifte
te doen, dan is iedereen die bij de geboorte aanwezig was, verplicht om aangifte te doen
(bijvoorbeeld de arts, de verloskundige of een vriendin van de moeder).

De ambtenaar die de aangifte opneemt, stelt de identiteit van de aangever vast aan de hand van
een identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een identiteitskaart. De ambtenaar van de burgerlijke
stand kan de aangever vragen om een verklaring van de verloskundige of de arts die bij de geboorte
aanwezig is geweest. In de verklaring bevestigt de arts of de verloskundige dat het kind is geboren
uit de als moeder opgegeven persoon (art. 1:19e lid 7 en 8 BW).

Is er niemand bij de geboorte aanwezig, of zijn de aanwezigen verhinderd om aangifte te doen,
dan is de bewoner van het huis of het hoofd van de inrichting waar de bevalling heeft plaatsgehad
verplicht tot aangifte. Gebeurt dat allemaal niet, dan doet de burgemeester aangifte van de
geboorte (art. 1:19e lid 5 BW).

Figuur 2.1: Dat wordt overwerken...

Aangifte van overlijden
Ook van het overlijden van een persoon moet aangifte worden gedaan bij de burgerlijke stand.
Dat gebeurt in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden (art. 1:19f BW). Iedereen
die van het overlijden weet, is bevoegd om aangifte te doen. Vaak machtigen de nabestaanden
de begrafenisondernemer om aangifte van overlijden te doen.
Bij de aangifte moet een verklaring van overlijden worden overhandigd aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand. In dit stuk verklaart een arts dat het overlijden een ‘natuurlijke oorzaak’ had.
Dat wil zeggen dat de betrokkene door ziekte of ouderdom ‘gewoon’ is overleden. Alleen als de
aangever een dergelijke verklaring kan laten zien, mag de ambtenaar van de burgerlijke stand
verlof geven voor het begraven of cremeren van de overledene.
Het is strafbaar om een overledene te begraven of te cremeren zonder verlof van de ambtenaar
van de burgerlijke stand.
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Taak van de forensisch geneeskundige
De regel dat de ambtenaar van de burgerlijke stand alleen toestemming voor een begrafenis of
crematie mag geven als er bij de aangifte een verklaring van overlijden is, moet voorkomen dat er
sporen van een misdrijf of van een medische fout verdwijnen.
Als de arts die bij de overledene wordt geroepen er niet zeker van is dat het overlijden een
natuurlijke oorzaak had, dan geeft hij geen verklaring van overlijden af. Dit betekent dat de
overledene (voorlopig) niet begraven of gecremeerd kan worden, want zonder verklaring van
overlijden komt er geen verlof voor de laatste plechtigheden.
Een arts geeft bijvoorbeeld geen verklaring van overlijden af bij een verkeersongeval, bij een
zelfmoord, bij een misdrijf en bij elk ander geval waarin de doodsoorzaak niet duidelijk is. In dat
geval waarschuwt de arts de forensisch geneeskundige (veelal een GGD-arts), die vervolgens de
oorzaak van het overlijden probeert vast te stellen. Kan ook hij niet met zekerheid vaststellen dat
de overledene door een natuurlijke oorzaak is overleden, dan meldt hij dit aan de officier van
justitie en aan de burgerlijke stand (zodat er niet per ongeluk toch een verlof voor cremeren of
begraven wordt afgegeven). Pas als justitie het stoffelijk overschot niet langer nodig heeft voor
onderzoek, geeft de officier van justitie een verklaring van geen bezwaar af. Met deze verklaring
van geen bezwaar zet de officier van justitie het licht op groen voor een crematie of begrafenis.
De procedure zoals hiervoor is beschreven, staat in de Wet op de lijkbezorging. Voor kinderen tot
18 jaar die overlijden, geldt dat de behandelend arts in alle gevallen contact moet opnemen met
een forensisch geneeskundige. Op basis van de informatie van de arts beslist de forensisch
geneeskundige of er een nader onderzoek naar de doodsoorzaak van de minderjarige moet worden
ingesteld.

Van elke geboorte en van elk overlijden moet aangifte worden gedaan bij de burgerlijke
stand van de gemeente waar de geboorte of het overlijden heeft plaatsgevonden.

2.3 Vermissing
Soms is iemand zomaar ‘verdwenen’. Onbekend is of hij nog leeft en waar hij eventueel verblijft.
Ook juridisch levert een langdurige vermissing veel onzekerheid en onduidelijkheid op, want wie
is er bevoegd om de zaken van de vermiste gedurende zijn afwezigheid te regelen? Art. 1:409 BW
biedt de mogelijkheid om een bewindvoerder te benoemen als iemand wordt vermist. Deze
bewindvoerder heeft tot taak orde op zaken te stellen: rekeningen te betalen, vorderingen te
innen enzovoort. De bewindvoerder wordt benoemd door de rechtbank, op verzoek van de
belanghebbenden (familieleden of schuldeisers) of op vordering van het Openbaar Ministerie.

Duurt de afwezigheid erg lang, dan kan de rechtbank op verzoek van de belanghebbenden een
rechtsvermoeden van overlijden afgeven (art. 1:413 BW). Is dat eenmaal gebeurd, dan kan er worden
gehandeld alsof de afwezige is overleden. De echtgenoot kan dan bijvoorbeeld opnieuw trouwen
en het vermogen van de vermiste kan worden verdeeld. De wachttijd voor een rechtsvermoeden
van overlijden is in principe vijf jaar. Er geldt een veel kortere wachttijd van een jaar als de
omstandigheden het waarschijnlijk maken dat de vermiste is overleden, bijvoorbeeld na een
vliegtuigongeval, een oorlog, een natuurramp of een schipbreuk.

Voor een langdurig vermiste kan de rechtbank een rechtsvermoeden van overlijden
afgeven.
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2. Geboorte, overlijden en naam


