
Ingangsdatum 03-02-2019

Datum versie 12-07-2018

Naam van de toets MBO Afstamming (M5)

Toetsvorm Gesloten vragen

Toegestane tijd 90 minuten

Aantal vragen 41    

Max. te behalen 41 punten

Cesuur 67%

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 de Wet BRP. Deze hulpmiddelen 

mogen niet op papier worden meegenomen.

Instructies De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision.

K B RV PV

M5.08 Kan de regels opnoemen die gelden ten aanzien van verwantschap (bloed- en aanverwantschap) (K). 01-10-2013 0-1

M5.01 Kan aan de hand van het afstammingsrecht omschrijven wat wordt verstaan onder ‘moeder’ en ‘vader’ van een kind (K). 
01-10-2013 0-1

M5.02 Kan beschrijven wat het begrip ‘familierechtelijke betrekkingen’ uit hoofde van afstamming inhoudt (K). 01-10-2013 0-1

M5.03 Kan de voorwaarden beschrijven die gelden voor het gerechtelijk vaststellen van het ouderschap (K). 01-06-2014 0-1

M5.04 Kan de gevolgen van het gerechtelijk vaststellen van het ouderschap voor de afstamming beschrijven (K). 01-06-2014 0-1

M5.07 Kan benoemen in welke situaties een wettiging in Nederland erkend moet worden als het kind door een huwelijk wordt gewettigd 

(K).
01-10-2013 1 1

M5.24 Kan de afstamming van een persoon bepalen aan de hand van nationaal en internationaal personen- en familierecht  (RV).
01-07-2017 1 0-1 0-1

M5.32 Kan bepalen of een in het buitenland tot stand gekomen rechterlijke beslissing betreffende de afstamming in Nederland kan 

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

M5.68 Kan bepalen of rechtsfeit dat in het buitenland plaatsvond betreffende de afstamming in Nederland kan worden erkend (RV).   
01-07-2017 1 0-1 0-1

M5.25 Kan bij de geboorte van een kind de afstamming van het kind bepalen op basis van boek 1 en boek 10 Burgerlijk Wetboek (RV).
01-10-2013 1 0-1 0-1

M5.26 Kan bij erkenning van een kind de afstamming van het kind bepalen op basis van boek 1 en boek 10 Burgerlijk Wetboek (RV). 
01-10-2013 1 0-1 0-1

M5.30 Kan bepalen welk recht van toepassing is, indien de familierechtelijke betrekkingen ontstaan door erkenning (RV). 01-10-2013 0-1 0-1

M5.69 Kan in een praktijksituatie vaststellen of er sprake is van hinkend recht, bijvoorbeeld bij een in Nederland gedane erkenning die 

geen rechtsgevolgen heeft in het buitenland (RV). 
01-07-2017 0-1 0-1
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M5.27 Kan in een praktijksituatie bepalen welk recht van toepassing is op de afstamming van een persoon aan de hand van het 

Burgerlijk wetboek inclusief titels 5 en 6 van Boek 10 en internationale wetgeving (RV).
01-07-2017 1 0-1 0-1

M5.29 Kan bepalen welk recht van toepassing is, indien de familierechtelijke betrekkingen ontstaan door geboorte tijdens een 

huwelijk/geregistreerd partnerschap of kort na ontbinding van een huwelijk (RV).
01-06-2014 1 0-1 0-1

M5.31 Kan bepalen welk recht van toepassing is, indien de familierechtelijke betrekking ontstaat door gerechtelijke vaststelling van het 

ouderschap (RV).
01-06-2014 0-1 0-1

M5.05 Kan bepalen door wie en op welk moment een procedure gestart kan worden voor vader- of moederschapsontkenning (RV).
01-06-2014 0-1 0-1

M5.11 Kan bepalen welke (bron)documenten overgelegd moeten worden bij de aangifte van de geboorte van een kind (RV).
22-08-2016 1 1

M5.12 Kan opnoemen in welke situaties bij geboorte rekening gehouden moet worden met iemand die onder curatele is gesteld en met 

‘onder gezag staan’ en kan de gevolgen daarvan omschrijven (K).
01-10-2013 0-1

M5.10 Kan de verplichte kennisgevingen van geboorte en afstamming benoemen (K). 01-10-2013 0-1

M5.35 Kan de akte van geboorte opmaken, rekening houdend met de nationale en internationale wetgeving (RV). 19-01-2015 0-1

M5.33 Kan het Nederlands naamrecht toepassen bij het opmaken van een geboorteakte en de eventuele latere vermeldingen (RV).
30-01-2017 0-1

M5.34 Kan de regels die gelden ten aanzien van de bevoegdheid en verplichting tot aangifte van geboorte toepassen (RV).
19-01-2015 0-1

M5.36 Kan predikaten en adellijke titels verwerken in akten en latere vermeldingen (RV). 30-01-2017 0-1

M5.56 Kan de beschikking van vader- of moederschapsontkenning verwerken in de Burgerlijke stand (RV).  01-06-2014 1 1

M5.62 Kan de latere vermelding van adoptie van een geboren kind en van een ongeboren vrucht opmaken (RV). 30-01-2017 1 1

M5.37 Kan alle mogelijke latere vermeldingen toevoegen aan een geboorteakte (RV). 30-01-2017 1 1

M5.38 Kan vaststellen of een persoon op basis van een geboorteakte, op grond van de ‘Wet- en regelgeving BRP’, moet worden 

ingeschreven (RV).
25-10-2013 0-1 0-1

M5.39 Kan beoordelen of een opgemaakte geboorteakte of latere vermelding aan de geboorteakte leidt tot een actualiserings- en 

correctieprocedure in de BRP (RV).
30-01-2017 0-1 0-1

M5.46 Kan de akte van erkenning of latere vermelding van erkenning verwerken in de BRP aan de hand van de Handleiding 

uitvoeringsprocedures (HUP) (RV).
25-10-2013 2 2

M5.40 Kan de geboorteakte en de daarbij behorende latere vermeldingen verwerken in de BRP aan de hand van de Handleiding 

uitvoeringsprocedures (HUP) (RV).
30-01-2017 0-2

M5.42 Kan de gevolgen van het gerechtelijk vaststellen van het ouderschap verwerken in de BRP (RV). 19-01-2015 0-2

M5.55 Kan bepalen of de beschikking van vader- of moederschapsontkenning mag worden verwerkt in de BRP (RV). 01-06-2014 0-1 0-1

M5.43 Kan de geboorteakte met latere vermelding van vader- of moederschapsontkenning verwerken in de BRP (RV). 30-01-2017 0-1

M5.45 Kan de gevolgen van de ontkenning van het vader- of moederschap verwerken in de BRP (RV). 01-06-2014 0-1

1

Opmaken akte van geboorte en de bijbehorende latere vermeldingen

1

1

Registreren afstamming in de BRP

2

2

2
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M5.57 Kan beoordelen of een in Nederland uitgesproken adoptie verwerkt mag worden in de BRP (RV). 25-10-2013 0-1 0-1

M5.48 Kan een geboorteakte met latere vermelding van adoptie in de BRP verwerken (RV). 30-01-2017 0-1

M5.44 Kan een inschrijving van een vondeling verwerken in de BRP (RV). 25-10-2013 0-2

M5.47 Kan de gevolgen van de vernietiging van een erkenning verwerken in de BRP (RV). 25-10-2013 0-2

M5.72 Kan de akte geboorte (levenloos) verwerken in de BRP aan de hand van de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) (RV)
12-07-2018 2 0-2

M5.13 Kan de regels beschrijven die gelden voor de bevoegdheid tot het erkennen van een ongeboren vrucht en van een geboren kind 

(K).
01-10-2013 0-1

M5.14 Kan beschrijven welke toestemming is vereist voor de erkenning van een ongeboren vrucht en van een geboren kind (K).
01-10-2013 0-1

M5.16 Kan de voorwaarden beschrijven voor het doen van een verzoek tot vernietiging van een erkenning (K). 01-10-2013 0-1

M5.70 Kan in een praktijksituatie bepalen welk recht van toepassing is op de bevoegdheid van de erkenner aan de hand van het 

Burgerlijk wetboek inclusief titels 5 van Boek 10 (RV). 01-07-2017 0-1

M5.71 Kan in een praktijksituatie bepalen welk recht van toepassing is op de toestemming voor de erkenning van een kind aan de hand 

van het Burgerlijk wetboek inclusief titels 5 van Boek 10 (RV).
01-07-2017 0-1

M5.65 Kan beschrijven hoe een ontbrekende toestemming voor een erkenning kan worden vervangen (K). 30-01-2017 0-1

M5.66 Kan het verschil tussen de nietigheid en de vernietiging van een erkenning beschrijven (K). 30-01-2017 0-1

M5.49 Kan de akte van erkenning van een ongeboren vrucht opmaken en kan hiervan de aanstaande ouders van een bewijsstuk 

voorzien (RV).
30-01-2017 0-1

M5.50 Kan de akte van erkenning van een geboren kind en de daarbij behorende latere vermelding opmaken (RV). 30-01-2017 0-1

M5.60 Kan in praktijksituaties bepalen welke bescheiden overgelegd moeten worden bij erkenning van een kind. (RV). 07-09-2016 0-1

M5.17 Kan beschrijven in welke situatie er sprake is van een vondeling (K). 01-10-2013 0-1

M5.18 Kan benoemen wie aangifte moet doen van een vondeling (K). 01-10-2013 0-1

M5.23 Kan de voorwaarden uit het Nederlandse recht voor het adopteren van een kind beschrijven (K). 01-10-2013 0-1

M5.19 Kan beschrijven welke situaties met betrekking tot gezag worden onderscheiden in het Burgerlijk Wetboek (K). 01-10-2013 0-1

M5.20 Kan regelingen op het terrein van het gezag en voogdij, verwantschap en woonplaats omschrijven (K). 01-10-2013 0-1

M5.51 Kan de verplichte kennisgevingen bij een vondeling opmaken (RV). 01-10-2013 0-1

M5.52 Kan op basis van brondocumenten en met toepassing van nationale en internationale regelgeving vaststellen aan wie het gezag 

over een minderjarige is opgedragen (RV).
19-01-2015 0-1

M5.53 Kan beoordelen of brondocumenten met betrekking tot gezagsverhouding in de BRP verwerkt kunnen worden (RV). 19-01-2015 0-1

M5.54 Kan een kennisgeving tot wijziging van het gezag verwerken in de BRP (RV). 19-01-2015 0-1

M5.21 Kan de voorwaarden beschrijven voor het doen van een verzoek tot ontkenning vader- of moederschap ten overstaan van de 

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

M5.22 Kan de voorwaarden beschrijven voor het ontkennen van het vaderschap of moederschap ten overstaan van de ambtenaar van 

de burgerlijke stand (K).
01-10-2013 0-1

M5.63 Kan de regels beschrijven die gelden voor het doen van aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, wanneer een 

persoon de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan is vermeld in geboorteakte (K). 01-06-2014 0-1

M5.67 Kan de latere vermelding opmaken van de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, wanneer een persoon de 

overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan is vermeld in de geboorteakte en daarbij verzoekt de voornaam te 

wijzigen (RV).

30-01-2017 0-1

M5.59 Kan de latere vermelding van wijziging geslacht verwerken in de BRP aan de hand van de Handleiding uitvoeringsprocedures 

(HUP) (RV).
01-06-2014 0-1

1

2

2

Erkennen

1

1

1

1

1

Afstamming -  overige rechtsfeiten

1

1

1
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41TOTAAL:

Toetsplan MBO Afstamming (M5) © 2018 NVVB Examenorganisatie Pagina 4 van 4


