
Ingangsdatum 14-11-2018

Datum versie 13-09-2018

Naam van de toets HBO Personen- en familierecht (H5) (Onderdeel A = toets)

Toetsvorm Gesloten vragen

Toegestane tijd 90 minuten 

Aantal vragen 24    

Max. te behalen 24 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, de Wet BRP, de Awb, de Rijkswet op het Nederlanderschap, de Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap, 

de Handreiking Bestuurlijke boete, het Besluit burgerlijke stand (Bbs) en de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP).  Deze 

hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen. 

Instructies De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision. 

K B RV PV

H5.54 Kan beschrijven welke bepalingen, verordeningen, wetten en verdragen (HCCH en CIEC) een rol spelen in het IPR (K). 13-09-2018
0-1

H5.55 Kan beschrijven in welke volgorde naar de aspecten in een casus moet worden gekeken (K). 13-09-2018 0-1

H5.56 Kan enkele algemene uitgangspunten uit het IPR (artikel 10:1 t/m 10.17 BW) toepassen (RV) (openbare orde, 

nationaliteitsbeginsel, domiciliebeginsel, staatloosheid, etc).

13-09-2018
1 1

H5.57 Kan in een praktijksituatie de voorvraag en de hoofdvraag onderscheiden (RV). 13-09-2018 1 1

H5.20 Kan situaties in Nederland of in het buitenland (waarbij Nederlanders of niet-Nederlanders zijn betrokken) die in strijd zijn met 

de Nederlandse openbare orde herkennen (K).

13-09-2018
0-1

H5.21 Kan beschrijven aan welke vormvereisten in het buitenland genomen rechtsbeslissingen moeten voldoen om erkend te worden in 

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

H5.22 Kan in een praktijksituatie beoordelen of in het buitenland een behoorlijke rechtspleging heeft plaatsgevonden (RV).  
01-07-2017

0-1

H5.23 Kan in een praktijksituatie de gevolgen van een rechterlijke beslissing voor de registers van de burgerlijke stand bepalen (RV).  
01-07-2017

0-1

H5.10 Kan in een praktijksituatie beoordelen of een in het buitenland gesloten huwelijk of geregistreerd partnerschap in Nederland 

erkend wordt (RV). 
01-07-2017 1 1

H5.26 Kan beoordelen of een in het buitenland plaatsgevonden ontbinding van een huwelijk in Nederland erkend wordt (RV). 13-09-2018
0-1

H5.27 Kan de ingangsdatum van de ontbinding van een volgens vreemd recht ontbonden huwelijk bepalen (RV). 13-09-2018 0-1

H5.58 Kan beschrijven wat wordt verstaan onder een verstoting (K). 13-09-2018 0-1

H5.59 Kan in een praktijksituatie de gevolgen van een (Marokkaanse) verstoting voor de burger bepalen (RV). 13-09-2018 0-1

H5.60 Kan in een praktijksituatie bepalen of een (Marokkaanse) verstoting in de BRP geregistreerd mag worden (RV). 12-11-2018 0-1

H5.61 Kan in een praktijksituatie een (Marokkaanse) verstoting registreren in de BRP (RV). 13-09-2018 0-1

1

1

1

Algemeen

1

1

1

Huwelijk en geregistreerd partnerschap
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H5.62 Kan in een praktijksituatie welke gevolgen bigamie heeft (RV) (Denk aan: strafbaarheid (ook voor de betrokken abs), verworven 

nationaliteit, gezag kinderen).

13-09-2018
1 1
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H5.63 Kan in een praktijksituatie bepalen of een familierechtelijke betrekking door geboorte is ontstaan (artikel 10:92 t/m 10:94 BW) 

(RV).

14-11-2018
1 1

H5.64 Kan in een praktijksituatie bepalen of een familierechtelijke betrekking door erkenning of gerechtelijke vaststelling van het 

vaderschap is ontstaan (artikel 10:95 t/m 10:97 BW) (RV).

14-11-2018
1 1

H5.65 Kan in een praktijksituatie bepalen of een familierechtelijke betrekking door wettiging is ontstaan (artikel 10:98 BW) (RV). 14-11-2018
1 1

H5.66 Kan in een praktijksituatie de inhoud van de familierechtelijke betrekkingen tussen ouders en kind bepalen (artikel 10:99 BW) 

(RV). (in stappen: gemeenschappelijke nationaliteit, gemeenschappelijke verblijfplaats etc)

12-11-2018
1 1

H5.67 Kan in een praktijksituatie de weigeringsgronden herkennen die gelden voor het in Nederland niet erkennen van in het buitenland 

tot stand gekomen rechterlijke beslissingen en rechtsfeiten (artikel 10:100 en 10:101 BW) (RV). 

13-09-2018
2 2

H5.43 Kan in een praktijksituatie waarbij naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit een rol speelt bepalen welke 

mogelijkheden er zijn om het naamrecht toe te passen (bijvoorbeeld latere vermelding) (RV). 01-07-2017 1 1

H5.44 Kan in een praktijksituatie met betrekking tot een Nederlandse burger bepalen of een vrijwillige wijziging van de geslachtsnaam 

in het buitenland moet worden erkend in Nederland (RV). 01-07-2017 1 1

H5.45 Kan voorbeelden geven van de invloed van uitspraken zoals het Garcia Avello-arrest en het Grunkin-Paul-arrest op het IPR (B). 13-09-2018
0-1

H5.46 Vervallen. (verplaatsen naar module M6 Naamrecht) 13-09-2018 0

H5.47 Kan de strekking van de officiële mededelingen van de Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en 

de nationaliteit op het gebied van namen beschrijven (K).
01-07-2017 0-1

H5.02 Kan bij een adoptie bepalen of daardoor de familierechtelijke betrekkingen met de oorspronkelijke ouders zijn verbroken (RV). 
01-01-2016 1 1

H5.03 Kan bij een adoptie bepalen of deze tot stand is gekomen in overeenstemming met het Haags adoptieverdrag (RV).
01-01-2016 0-1 0-1

H5.04 Kan, in geval van geen overeenstemming met het Haags adoptieverdrag, bepalen of het kind en de ouders beiden buiten 

Nederland woonplaats hadden (RV).
01-01-2016 0-1 0-1

H5.05 Kan, in geval van geen overeenstemming met het Haags adoptieverdrag, bepalen of een adoptie in Nederland kan worden erkend 

(RV).
01-01-2016 0-1 0-1

H5.06 Kan, in geval van adoptie door adoptieouders die in Nederland een woon- en verblijfplaats hebben, het kind inschrijven in de BRP 

(RV).
01-01-2016 1 1

H5.07 Kan de latere vermelding betreffende adoptie in het buitenland aan de geboorteakte toevoegen (RV). 10-09-2018 0-1

H5.08 Kan een in het buitenland uitgesproken adoptie registreren in de BRP (RV). 10-09-2018 0-1

H5.24 Vervallen. 13-09-2018 0 1

H5.25 Vervallen. 13-09-2018 0 1

24

50%

2

1

TOTAAL:

PERCENTAGE VAN HET EINDCIJFER VOOR DE GEHELE MODULE                                                                                                                                                                                                                             

(Onderlinge compensatie is toegestaan. Het is dus niet noodzakelijk om voor elk afzonderlijk onderdeel een voldoende te behalen.)

Afstamming en naam

1

Adoptie 
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