
Ingangsdatum

Naam van de toets

Toetsvorm

Toegestane tijd

Aantal vragen

Cesuur

Scoringsregels

Toegestane 
hulpmiddelen

Instructies

K B RV PV

B4a.01 Kan de regels benoemen die gelden ten aanzien van bloed- en aanverwantschap (K). 1-9-2021 1 1

B4a.02 Kan aan de hand van het afstammingsrecht omschrijven wat wordt verstaan onder ‘moeder’ en ‘vader’ van een kind (K). 1-9-2021 0-1

B4a.03 Kan beschrijven wat het begrip ‘familierechtelijke betrekkingen’ uit hoofde van afstamming inhoudt (K). 1-9-2021 0-1

B4a.04 Kan de afstamming van een persoon bepalen aan de hand van het Nederlands personen- en familierecht (RV). 1-9-2021 2 2

B4a.05
Kan in een praktijksituatie op grond van de treden van de aanknopingsladder het toepasbare recht bepalen en daarmee de 
familierechterlijke betrekkingen tussen ouders en kind vaststellen (artikel 10:99 BW) (RV).

1-9-2021 1 1

B4a.06 Kan bepalen welke (bron)documenten overgelegd moeten worden bij de aangifte van de geboorte van een kind (RV). 1-9-2021 1 1

B4a.07 Kan de regels die gelden ten aanzien van de bevoegdheid en verplichting tot aangifte van geboorte toepassen (RV). 1-9-2021 1 1

De eigen SuperSamenvatting; zie de Opleidings- en Examengids voor een beschrijving ervan en de gestelde eisen eraan.
Verder geldt het volgende.

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: 
- Burgerlijk Wetboek boek 1;
- Burgerlijk Wetboek boek 10;
- Besluit burgerlijke stand;
- Modellenboek akten burgerlijke stand. 
Deze hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen.

Toetsplan B4a: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand

De module 'B4a Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand' is bedoeld voor de (aankomend) ambtenaar van de burgerlijke stand die akten van geboorte, erkenning 
en naamskeuze opmaakt en latere vermeldingen aan geboorteakten toevoegt. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de relevante 
Nederlandse wetgeving en de elementaire IPR regels op het gebied van afstammings- en naamrecht. Deze module bestaat uit twee onderdelen, namelijk B4a en B4b. Na 
het volgen van beide modules heeft de medewerker de benodigde kennis om akten van de burgerlijke stand en latere vermeldingen op te maken. 

15 november 2022

B4a: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand (Afstamming & Naamrecht)

Gesloten vragen 

90 minuten

50    

65%

Maximaal 1 punt voor een (gedeeltelijk) goed beantwoorde vraag en 0 punten voor een onbeantwoorde of een fout beantwoorde vraag

De instructie voor de kandidaat is opgenomen in het digitale toetssysteem voor de afname van het examen.
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Afstamming

1

Opmaken akte van geboorte en de bijbehorende latere vermeldingen
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B4a.08 Kan benoemen op welke wijze een aangifte van geboorte plaats kan vinden (K). 1-9-2021 1 1

B4a.09 Kan de verplichte kennisgevingen door de ABS bij geboorte en afstamming benoemen (K). 1-9-2021 1 1

B4a.10 Kan een akte van geboorte opmaken naar Nederlands recht (RV). 1-9-2021 1 1

B4a.11 Kan predikaten en adellijke titels verwerken in akten en latere vermeldingen (RV). 1-9-2021 1 1

B4a.12 Kan de latere vermelding betreffende ambtshalve verbetering van een geboorteakte opmaken (RV). 1-9-2021 1 1

B4a.13 Kan de regels beschrijven die gelden voor de bevoegdheid tot erkenning (K). 1-9-2021 0-1

B4a.14 Kan beschrijven welke toestemming is vereist voor erkenning (K). 1-9-2021 0-1

B4a.15
Kan in een praktijksituatie bepalen welk recht van toepassing is op de toestemming voor de erkenning van een kind aan de hand 
van titel 5 van Boek 10 (RV).

1-9-2021 0-1

B4a.16 Kan benoemen hoe een ontbrekende toestemming voor een erkenning kan worden vervangen (K). 1-9-2021 0-1

B4a.17 Kan in een praktijksituatie bepalen welke bescheiden overgelegd moeten worden bij erkenning (RV). 1-9-2021 0-1

B4a.18 Kan het verschil tussen de nietigheid en de vernietiging van een erkenning beschrijven (B). 1-9-2021 1 1

B4a.19 Kan een akte van erkenning opmaken (RV). 1-9-2021 1 1

B4a.20 Kan een latere vermelding van erkenning opmaken (RV). 1-9-2021 1 1

B4a.21 Kan de voorwaarden beschrijven voor het doen van een verzoek tot vernietiging van een erkenning (K). 1-9-2021 1 1

B4a.22
Kan in een praktijksituatie bepalen welk recht van toepassing is op de bevoegdheid van de erkenner aan de hand van titel 5 van 
Boek 10 BW (RV).

1-9-2021 1 1

B4a.23 Kan benoemen in welke situatie er sprake is van een vondeling (K). 1-9-2021 0-1

B4a.24 Kan benoemen wie aangifte moet doen van een vondeling (K). 1-9-2021 0-1

B4a.25 Kan de verplichte kennisgevingen door de ABS bij een vondeling benoemen (K). 1-9-2021 0-1

B4a.26 Kan de voorwaarden benoemen voor adoptie naar Nederlands recht (K). 1-9-2021 1 1

B4a.27 Kan de voorwaarden benoemen voor geslachtswijziging bij de ABS (K). 1-9-2021 1 1

B4a.28 Kan de latere vermelding opmaken betreffende geslachtswijziging, inclusief voornaamswijziging (RV). 1-9-2021 1 1

B4a.29 Kan de gevolgen van het gerechtelijk vaststellen van het ouderschap voor de afstamming beschrijven (K). 1-9-2021 1 0-1

B4a.30 Kan bepalen door wie en onder welke voorwaarden een ouderschapsontkenning kan worden verzocht (RV). 1-9-2021 1 1

B4a.31 Kan de latere vermelding van adoptie opmaken (RV). 1-9-2021 0-1

B4a.32 Kan de latere vermelding van ouderschapsontkenning en vaststelling ouderschap opmaken (RV). 1-9-2021 0-1

B4a.33 Kan benoemen welke vormen van gezag worden onderscheiden in het Burgerlijk Wetboek (K). 1-9-2021 1 1

B4a.34 Kan bepalen wie het gezag over een minderjarige heeft naar Nederlands recht (RV). 1-9-2021 1 1

B4a.35 Kan de regels voor naamskeuze, naamgebruik en voornamen uit het Burgerlijk Wetboek omschrijven (K). 1-9-2021 1 1

B4a.36 Kan benoemen wat een verklaring van verscheidenheid van namen is en waarvoor deze kan worden gebruikt (K). 1-9-2021 1 1

B4a.37 Kan de predicaten en adellijke titels opnoemen en kan omschrijven hoe ze worden verkregen (K). 1-9-2021 0-1

B4a.38 Kan de verschillen benoemen tussen predicaten en adellijke titels (B). 1-9-2021 0-1

Erkennen

1

1

Afstamming -  overige rechtsfeiten

1

1

Toepassen naamrecht

1

Toetsplan B4a-Theorie (c) NVVB-2021 Pagina 2 van 4



K B RV PV

Naam onderdeel en 
toetsterm-nummer

Toetsterm
Laatste 

wijzigings-
datum

Aantal 
vragen

Niveau waarop de 
toetsterm wordt getoetst

B4a.39 Kan op basis van het Nederlands recht bepalen welke geslachtsnaam en voornamen een kind krijgt (RV). 1-9-2021 1 1

B4a.40
Kan in een praktijksituatie aan de hand van titel 2 van Boek 10 BW bepalen welk recht van toepassing is op de naam van de 
burger (RV).

1-9-2021 1 1

B4a.41
Kan beschrijven in welke situaties met een rechtsfeit dat in Nederland plaatsvindt een akte van naamskeuze kan worden 
opgemaakt (K). 

1-9-2021 1 1

B4a.42 Kan de voorwaarden benoemen die gelden voor het opmaken van een akte van naamskeuze (K).    1-9-2021 1 1

B4a.43 Kan de akte van naamskeuze opmaken (RV). 1-9-2021 1 1

B4a.44 Kan het verschil benoemen tussen het vaststellen en het wijzigen van de geslachtsnaam (K). 1-9-2021 0-2

B4a.45 Kan de gronden voor geslachtsnaamswijziging op basis van de Nederlandse wetgeving benoemen (K). 1-9-2021 0-2

B4a.46
Kan de procedure voor geslachtsnaamswijziging en de bijbehorende voorwaarden uit het 'Besluit geslachtsnaamswijziging' 
benoemen (K).

1-9-2021 1 1

B4a.47
Kan de voorwaarden die gelden voor geslachtsnaamswijziging bij rechterlijke beslissing inzake gezamenlijk gezag of voogdij 
benoemen (K).

1-9-2021 1 1

B4a.48 Kan in een praktijksituatie vaststellen of er mogelijkheden zijn voor geslachtsnaamswijziging (RV). 1-9-2021 2 2

B4a.49
Kan in een praktijksituatie vaststellen of een minderjarige in een gezin dezelfde naam kan krijgen als de overige kinderen in dat 
gezin (RV).

1-9-2021 1 1

B4a.50
Kan benoemen op welke manieren voornaamswijziging kan worden verkregen op basis van de Nederlandse wetgeving en 
verdragen (K).

1-9-2021 0-1

B4a.51 Kan de procedure voor voornaamswijziging beschrijven (K). 1-9-2021 0-1

B4a.52 Kan in een praktijksituatie bepalen of voornaamswijziging mogelijk is (RV). 1-9-2021 1 1

B4a.53
Kan in een 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).

1-9-2021 1 1

B4a.54
Kan op grond van territoriale en functionele bevoegdheid vaststellen door welke rechter een verzoek tot voornaamswijziging 
behandeld moet worden (RV).

1-9-2021 1 1

B4a.55 Kan benoemen in welke gevallen een latere vermelding betreffende naam naar vreemd recht kan worden opgemaakt (K). 1-9-2021 1 1

B4a.56 Kan de latere vermelding betreffende naamskeuze opmaken (RV). 1-9-2021 0-1

B4a.57 Kan de latere vermelding betreffende geslachtsnaamswijziging opmaken (RV). 1-9-2021 0-1

B4a.58 Kan de latere vermelding betreffende voornaamswijziging opmaken (RV). 1-9-2021 0-1

B4a.59
Kan benoemen waar de rechtsregels met betrekking tot het erkennen van buitenlandse rechtsfeiten over afstamming zijn 
opgenomen (K).

1-9-2021 0-1

Naamskeuze

Bepalen toepasselijk recht

Geslachtsnaamswijziging

2

Voornaamswijziging

1

Latere vermeldingen m.b.t. naamrecht

1
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B4a.60
Kan benoemen waar de rechtsregels zijn opgenomen die gebruikt worden voor het bepalen van het toepasselijk recht op de 
afstamming en naam van een in Nederland geboren kind waarvan één of beide ouders een vreemde nationaliteit bezit(ten) (K).

1-9-2021 0-1

50

1

TOTAAL:
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