
Inhoud

9InleidingI

14NaamrechtII

14De voornaam (art. 1:4 BW)1
16De achternaam (art. 1:5 t/m 9 BW)2

24WoonplaatsIII

24Woonplaats van de natuurlijk persoon3
27Woonplaats van de rechtspersoon4

28De burgerlijke standIV

28Ambtenaar van de burgerlijke stand5
30Registers6
31Akten7
40Latere vermeldingen en wijzigingen8
41Transseksualiteit9

44HuwelijkV

44Vereisten voor het aangaan van een huwelijk10
46Formaliteiten die aan de huwelijkssluiting voorafgaan11
50Stuiting van het huwelijk12
54De voltrekking van het huwelijk13

Personen- en familierecht 3



56Nietigheid van het huwelijk14
60Bewijs bestaan van het huwelijk15
61Rechten en plichten van echtgenoten16
63Gemeenschap van goederen17
74Huwelijkse voorwaarden18
75Verrekenbedingen19
79Einde van het huwelijk20

84Het geregistreerd partnerschapVI

84
Vereisten voor het aangaan van een geregistreerd
partnerschap

21

85
Stuiting en nietigheid van het geregistreerd
partnerschap

22

86
Regels tijdens het bestaan van het geregistreerd
partnerschap

23

87Einde van het geregistreerd partnerschap24
89Omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk25
90Verschillen huwelijk en geregistreerd partnerschap26

91AfstammingVII

91Algemeen27
93Moederschap28
95Vaderschap29

95
Juridisch vaderschap door huwelijk of geregistreerd
partnerschap

30

100Juridisch ouderschap door erkenning31

108
Juridisch ouderschap door gerechtelijke vaststelling
van het ouderschap

32
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111Juridisch vaderschap door adoptie33
111Bijzondere curator in afstammingszaken34

113AdoptieVIII

113Landelijke adoptie en partneradoptie35
118Interlandelijke adoptie36

122MinderjarigheidIX

122De minderjarige37
123Gevolgen van minderjarigheid38
124Materiële handelingsonbekwaamheid39
127Formele handelingsonbekwaamheid40
131Handlichting41

133
Aangaan van een geneeskundige
behandelingsovereenkomst

42

135Aangaan van een arbeidsovereenkomst43

136Het gezag over minderjarige kinderenX

136Gezag in het algemeen44
141Gezamenlijk gezag45
146Gezag, uitgeoefend door één ouder46
149Gezamenlijk gezag van de ouder samen met een derde47
152Overlijden van een ouder met gezag48
154Voogdij49
159Blokkaderecht pleegouders50
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162KinderbeschermingsmaatregelenXI

163De ondertoezichtstelling51
170De ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing52
175Beëindiging van het ouderlijk gezag53
175Gronden voor gezagsbeëindiging54

180Omgang, informatie en consultatieXII

180Recht op omgang55
184Het recht op informatie en consultatie56

187
Afdwingbaarheid van de omgangsinformatie en/of
consultatieregeling

57

190MeerderjarigenbeschermingXIII

190Curatele58

196
Onderbewindstelling ter bescherming van
meerderjarige

59

204Mentorschap60

213LevensonderhoudXIV

213
Onderhoudsverplichtingen op grond van bloed- en
aanverwantschap

61

216Voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding62
219Partneralimentatie63
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229Afwezigheid en vermissingXV

229Bewind bij afwezigheid64
230Rechtsvermoeden van overlijden65
233Vaststelling van overlijden in bepaalde gevallen66

236Literatuur

237Trefwoordenregister
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