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Voorwoord
Voor je ligt een theorieboek 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 thema’s Personen- en familierecht en Erfrecht. De inhoud van beide sluit volledig aan bij de
kerntaken in het kwalificatiedossier Juridisch Administratieve Beroepen en bij de toetsmatrijzen van Stichting
Praktijkleren.

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 theorieboeken in combinatie met de opdrachten en
de digitale leeromgeving zullen je hierbij helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit theorieboeken en een digitale leeromgeving. In deze online omgeving vind je video’s,
weblinks en documenten en staan alle kennis- en inzichtopdrachten per paragraaf en Aan de slag-opdrachten
en Casusopdrachten per hoofdstuk. Deze digitale leeromgeving kun je bereiken via digitaal.boomonderwijs.nl.

Bekijk de video in de digitale leeromgeving.

Activeer de weblink of download het document.

Hoe moet je de licentie activeren?
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.
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HOOFDSTUK 1
Inleiding personen- en

familierecht



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.

Als deze relaties op geld waardeerbaar zijn, dan behoren deze relaties tot het vermogensrecht. Een voorbeeld
is de relatie tussen koper en verkoper, tussen huurder en verhuurder en tussen werknemer en werkgever. Dit
zijn zakelijke relaties, want ze hebben een bepaalde economische waarde. Dit vermogensrecht kun je vinden
in Boek 3, 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek.

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. Dit recht kun je vinden in
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

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. Het rechtspersonenrecht kun je vinden in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Burgerlijk recht.

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.

Boek 1 Burgerlijk Wetboek
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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.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
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1.4 KERNBEGRIPPEN

Burgerlijk recht
Rechtsgebied waarin de rechtsrelaties tussen personen worden geregeld.

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

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

Vermogensrecht
Onderdeel van het burgerlijk recht waarin op geld waardeerbare rechten worden geregeld.
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HOOFDSTUK 2
Geboorte, overlijden en

naam



2.1 INLEIDING

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.

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. We richten de schijnwerper op het begin en het einde van het leven en we beschrijven de regels
voor de voor- en achternaam.

Leerdoelen Geboorte, overlijden en naam

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. Van een kindje dat
dood ter wereld komt, wordt een akte van geboorte (levenloos) opgemaakt (art. 1:19i lid 1 BW).

Aangifte van geboorte
Binnen drie dagen na de bevalling moet een aangifte van geboorte worden gedaan bij de burgerlijke stand
van de gemeente waar de bevalling heeft plaatsgevonden (art. 1:19e lid 6 BW).
De moeder mag het kind aangeven (art. 1:19e lid 1 BW).
De vader is verplicht om aangifte te doen (art.1:19e lid 2 BW).

Is er geen juridische vader 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).

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).
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