
Ingangsdatum 01-03-2018

Datum versie 07-11-2017

Naam van de toets MBO Naamrecht (M6)

Toetsvorm Gesloten vragen

Toegestane tijd 90 minuten 

Aantal vragen 43    

Max. te behalen 43 punten

Cesuur 69%

Scoringsregels
Er worden geen punten afgetrokken voor fout beantwoorde vragen. 

Een fout beantwoorde vraag levert 0 punten op.

rekenmachine: nee , kladpapier: ja (Dit wordt uitgereikt door de exameninstelling.)

Bij de vragen op kennisniveau zijn geen hulpmiddelen toegestaan. Bij de vragen op begrips- en toepassingsniveau worden 

de volgende digitale hulpmiddelen in de examenomgeving beschikbaar gesteld: het Burgerlijk Wetboek boek 1, Burgerlijk 

Wetboek boek 10, het Besluit Burgerlijke Stand, de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) en het Besluit 

geslachtsnaamwijziging . Deze hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen.

Instructies De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision.

K B RV PV

M6.01 Kan in een praktijksituatie aan de hand van het Burgerlijk wetboek, inclusief titel 2 van Boek 10 en internationale wetgeving, 

bepalen welk recht van toepassing is op de (geslachts)naam van het kind (RV).
01-06-2014 2 1 1

M6.02 Kan in een praktijksituatie aan de hand van het Burgerlijk wetboek, inclusief titels 5 en 6 van Boek 10 en internationale 

wetgeving, bepalen welke (geslachts)naam het kind krijgt (RV).
01-06-2014 1 1

M6.03 Kan in een praktijksituatie aan de hand van nationaal en internationaal personen- en familierecht bepalen welk recht van 

toepassing is op de naam van de in te schrijven persoon en de gerelateerde(n) (RV).
01-06-2014 0-1 0-1

M6.35 Kan uitleggen waarom het Nederlandse recht van toepassing is op vluchtelingen, staatlozen en personen met meerdere 

nationaliteiten (B).
01-07-2017 0-1

M6.04 Kan de regels voor naamkeuze, naamgebruik en voornamen uit het Burgerlijk Wetboek omschrijven (K). 01-06-2014 1-3

M6.36 Kan beschrijven wat een verklaring van verscheidenheid van namen is en waarvoor deze kan worden gebruikt (K). 
01-07-2017 0-1

M6.05 Kan de predicaten en adellijke titels opnoemen en kan omschrijven hoe ze worden verkregen (K). 01-06-2014 0-1

M6.06 Kan de verschillen benoemen tussen predicaten en adellijke titels (B). 01-06-2014 0-1

M6.07 Kan het Nederlands namenrecht toepassen na de erkenning van een niet-Nederlands kind van 7 jaar of ouder nadat het 

biologisch ouderschap van de Nederlandse erkenner is bewezen (RV).  
08-09-2017 1 1

M6.08 Kan op basis van het vreemde recht bepalen welke geslachtsnaam en voornaam of -namen een kind krijgt (RV). 01-06-2014 2 1 1

M6.09 Kan op basis van het Nederlands recht bepalen welke geslachtsnaam en voornamen een kind krijgt (RV). 01-06-2014 2 1 1
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Bepalen toepasselijk naamrecht

2

Toepassen naamrecht

3

1
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M6.10 Kan beschrijven in welke situaties met een rechtsfeit dat in Nederland plaatsvindt een akte van naamskeuze kan worden 

opgemaakt (K). 
01-07-2017 0-1

M6.11 Kan beschrijven in welke situaties met een rechtsfeit dat in het buitenland plaatsvindt een akte van naamskeuze kan worden 

opgemaakt (K). 
01-07-2017 0-1

M6.37 Kan de voorwaarden beschrijven die gelden voor het laten opmaken van een akte van naamskeuze (K).    01-07-2017 0-1

M6.12 Kan beschrijven welke personen de naamskeuze kunnen laten vastleggen in een akte van naamskeuze (K). 01-06-2014 0-1

M6.38 Kan beschrijven dat het mogelijk is om bij bipatride Nederlanders een latere vermelding aan de geboorteakte toe te voegen in 

gevallen waarin een ander recht dan het Nederlandse niet is toegepast op de naam van de persoon (K). 01-03-2018 0-1

M6.39 Kan benoemen dat een toegevoegde latere vermelding aan de geboorteakte betreffende een naam naar vreemd recht geen 

gevolgen heeft voor de BRP (K).
01-03-2018 0-1

M6.13 Kan de akte van naamskeuze en de daarbij behorende latere vermeldingen opmaken (RV). 01-06-2014 2 2

M6.35 Kan benoemen op basis van welke documenten een verzoek tot wijziging van het naamgebruik in de BRP mag worden verwerkt 

(K).
01-06-2014 1 1

M6.15 Kan met de HUP een verzoek tot wijziging van naamgebruik beoordelen en verwerken in de BRP (RV).
01-06-2014 0-2

M6.14 Kan de akte van naamskeuze of latere vermelding van de naamskeuze verwerken in de BRP aan de hand van de Handleiding 

uitvoeringsprocedures (HUP) (RV).
01-06-2014 0-2

M6.16 Kan beoordelen of een brondocument met betrekking tot geslachtsnaamswijziging leidt tot een actualiserings- en 

correctieprocedure in de BRP (RV).
01-06-2014 0-1 0-1

M6.17 Kan op basis van het dossier geslachtsnaamswijziging alle actualiserings- en correctieprocedures voor geslachtsnaamwijziging 

uitvoeren conform het LO BRP (RV).
01-06-2014 0-2

M6.18 Kan beoordelen of een brondocument met betrekking tot voornaamswijziging leidt tot een actualiserings- en correctieprocedure 

in de BRP (RV).
01-06-2014 0-1 0-1

M6.19 Kan op basis van het dossier over voornaamswijziging alle actualiserings- en correctieprocedures uitvoeren conform het LO BRP 

(RV).
01-06-2014 0-2

M6.20 Kan de geboorteakte met latere vermelding van geslachtswijziging verwerken (in de eigen BRP of een afschrift naar de 

woongemeente sturen) (RV).
01-06-2014 0-2

M6.21 Kan de geboorteakte met latere vermelding van wijziging van geslachtsnaam na rechterlijke uitspraak verwerken in de BRP (RV).
01-06-2014 0-2

M6.22 Kan de gevolgen van een wijziging van de geslachtsnaam bij koninklijk besluit in de BRP verwerken (RV). 01-06-2014 0-2

M6.40 Kan in een praktijksituatie met een niet-Nederlander en een rechtsfeit of een wijziging dat/die in het buitenland plaatsvond 

bepalen of een naam in Nederland moet worden erkend (RV).  
01-07-2017 0-1

M6.41 Kan bepalen wat de gevolgen zijn voor de naam van een staatloos persoon die een nationaliteit krijgt (RV). 01-07-2017 0-1

M6.42 Kan het verschil beschrijven tussen het vaststellen en het wijzigen van de geslachtsnaam (B). 01-07-2017 0-2

M6.23 Kan de gronden van geslachtsnaamwijziging op basis van de Nederlandse wetgeving, waaronder het Besluit 

geslachtsnaamwijziging beschrijven (K).
01-07-2017 0-2

M6.24 Kan de procedure voor geslachtsnaamswijziging en de bijbehorende voorwaarden uit het 'Besluit geslachtsnaamswijziging' 

beschrijven (K).
01-06-2014 1 1

M6.25 Kan de procedure voor geslachtsnaamswijziging bij rechterlijke beslissing inzake gezamenlijk gezag of voogdij en de 

bijbehorende voorwaarden beschrijven (K).
01-06-2014 1 1

M6.26 Kan in een praktijksituatie vaststellen of er mogelijkheden er zijn voor geslachtsnaamwijziging (RV). 01-07-2017 2 1 1

2

Opmaken akte van naamskeuze en latere vermeldingen

1

1

1

Registreren namen in de BRP

2

2

1

Geslachtsnaamwijziging

2
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M6.27 Vervallen. 01-07-2017 0

M6.43 Kan in een praktijksituatie vaststellen of een persoon (minderjarige/meerderjarige) de geslachtsnaam van de verzorger of 

gezaghouder kan krijgen (RV).
01-03-2018 0-1

M6.44 Kan in een praktijksituatie vaststellen of een minderjarige in een gezin dezelfde naam kan krijgen als de overige kinderen in dat gezin 

(RV).
01-07-2017 0-1

M6.45 Kan in een praktijksituatie bepalen of een naam aan de eigen naam toegevoegd kan worden (RV). 01-07-2017 0-1

M6.46 Kan in een praktijksituatie met betrekking tot een Nederlandse burger bepalen of er sprake is van een wijziging van de persoonlijke 

staat of een vrijwillige wijziging van de geslachtsnaam in het buitenland (RV).
01-07-2017 0-1

M6.28 Kan de mogelijkheden op basis van de Nederlandse wetgeving en verdragen met betrekking tot voornaamswijziging beschrijven 

(K).
01-06-2014 0-1

M6.29 Kan de procedure voor voornaamswijziging beschrijven (K). 01-06-2014 0-1

M6.30 Kan in een praktijksituatie vaststellen welke mogelijkheden er zijn voor voornaamswijziging (RV). 01-06-2014 2 1 1

M6.31 Kan in een concrete praktijksituatie de regels voor het wijzigen van voornamen bij de overtuiging tot het andere geslacht te 

behoren dan is vermeld in de akte van geboorte toepassen (RV).
01-06-2014 1 1

M6.32 Kan de voorwaarden beschrijven voor het wijzigen van voornamen bij de overtuiging tot het andere geslacht te behoren dan is 

vermeld in de akte van geboorte (K).
01-06-2014 1 1

M6.33 Kan op grond van territoriale en functionele bevoegdheid vaststellen door welke rechter een verzoek tot voornaamswijziging 

behandeld moet worden (RV).
01-06-2014 2 1 1

M6.34 Kan bepalen of en zo ja, op welke wijze een in het buitenland tot stand gekomen of gewijzigde geslachts- of voornaam in 

Nederland wordt geaccepteerd (RV). 
01-06-2014 1 1

43

Voornaamswijziging

1

TOTAAL:

1

1
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