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Bij de eerste druk

Dit boek behandelt het volledige personen- en familierecht, voor zover dit privaatrechtelijk van aard is, met uitzondering van de maatregelen betreffende de kinderbescherming. Het onderdeel huwelijksvermogensrecht, waaronder begrepen het
echtscheidingsvermogensrecht, neemt wegens zijn vermogensrechtelijk karakter
een aparte plaats in binnen het familierecht van Boek 1 BW. In de titel van het
boek is dat tot uitdrukking gebracht.
De ontwikkelingen met betrekking tot Boek 4 Nieuw BW verhinderden in deze
eerste druk ook het erfrecht te behandelen. De stand van de parlementaire behandeling maakt het waarschijnlijk dat in de tweede druk ook het (nieuwe) erfrecht een
plaats zal vinden.
Het boek is vooral bestemd voor basisdoctoraalstudenten. De didactische aspecten kregen veel aandacht. Bij de opzet van deze studiereeks past dat naar literatuur
en rechtspraak slechts wordt verwezen voor zover deze mede het hedendaagse
recht bepalen.
Voor notariële studenten biedt het onderdeel huwelijksvermogensrecht niet
meer dan een gedegen basis voor verdere studie. In het bijzonder de notariële
praktijk vereist dat deze eerste kennismaking wordt gevolgd door verdieping.
Dit boek is geschreven naar de stand van de wetgeving per 1 april 1998, zodat alle
recente wetswijzigingen, zoals die betreffende het naamrecht, het afstammingsrecht, het gezagsrecht en het geregistreerd partnerschap, werden verwerkt.
De tweede ondergetekende dankt mevrouw Gonnie Jakobs voor de uitnemende
wijze waarop zij de tekstverwerking met betrekking tot de hoofdstukken 1-7 en
11-17 heeft verzorgd. Beide ondergetekenden danken mevrouw Hendrikje van der
Linden, student-assistente notarieel recht, voor de redactionele ondersteuning en de
vervaardiging van de registers.
Nijmegen, april 1998
M.J.A. van Mourik
A.J.M. Nuytinck
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Bij de zevende druk

Behalve relevante recente literatuur en jurisprudentie (2015-2018) zijn in deze
zevende druk de volgende wetten en wetsvoorstellen verwerkt.
1. Wet van 7 oktober 2015, Stb. 2015, 354, in werking getreden op 5 december 2015, tot
wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning
van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang).
2. Rijkswet van 14 april 2016, Stb. 2016, 182, in werking getreden op 14 juni 2016,
houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand
gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007,
169 en Trb. 2014, 113).
3. Wet van 8 juni 2016, Stb. 2016, 226, in werking getreden op 1 september 2016, tot
wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te
beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen tegen
schulden).
4. Wet van 13 juli 2016, Stb. 2016, 288, gefaseerde inwerkingtreding vanaf 2017, tot
wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet
bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht.
5. Wet van 13 juli 2016, Stb. 2016, 289, gefaseerde inwerkingtreding vanaf 2017, tot
wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met
vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie.
6. Wet van 13 juli 2016, Stb. 2016, 290, gefaseerde inwerkingtreding vanaf 2017,
houdende aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot
wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet
bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in
hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht).
7. Wet van 24 april 2017, Stb. 2017, 177, in werking getreden op 1 januari 2018, tot
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde
de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken.
8. Wet van 7 juni 2017, Stb. 2017, 245, in werking getreden op 1 januari 2018, tot
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren
van het recht op contact of omgang na partnerdoding.
9. Voorstel van wet van 18 december 2014 tot wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het
Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van
de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van de burgerlijke stand (Wet scheiden zonder rechter), Kamerstukken II
2014/15, 34118, 1-5, ingetrokken door het op 26 oktober 2017 aangetreden kabinet
(Kamerstukken II 2017/18, 34118, 6).
10. Voorstel van wet van 19 juni 2015 van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels
tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten
in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet
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herziening partneralimentatie), Kamerstukken II 2014/15, 34231, 2 en Kamerstukken II 2016/17, 34231, 7.
11. Voorstel van wet (zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling
advisering van de Raad van State) van 8 september 2016 van de leden Recourt en
Van Oosten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten
in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet
herziening kinderalimentatie), Kamerstukken II 2015/16, 34154, 6.
12. Voorstel van wet van 15 november 2016 van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met
directe koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en nietgeregistreerde partners, Kamerstukken II 2016/17, 34605, 2.
Van de in de voetnoten verwerkte rechterlijke uitspraken wordt de ECLI-code uitsluitend vermeld indien deze uitspraken niet in de NJ zijn gepubliceerd. Dit laatste is
uiteraard vooral het geval bij uitspraken van gerechtshoven en rechtbanken.
Ondergetekende heeft ook de bewerking van de registers voor zijn rekening
genomen en zich eveneens belast met de correctie van de drukproeven. Voorafgaand
aan de registers zijn de 68 aanbevelingen uit het rapport van de Staatscommissie
Herijking Ouderschap (SHO) opgenomen vanwege hun grote belang voor de ontwikkeling van het personen- en familierecht in de komende jaren. De werkzaamheden aan de kopij werden afgesloten op 15 november 2017. In beginsel is met
nadien verschenen Kamerstukken, literatuur en jurisprudentie geen rekening meer
gehouden.
Voor ondergetekende is deze zevende druk tevens de eerste die hij alleen heeft
bewerkt. Het is gepast op deze plaats collega Van Mourik te bedanken voor de
harmonieuze samenwerking bij de eerste zes drukken vanaf 1998 tot en met 2015.
Malden, 1 januari 2018
A.J.M. Nuytinck
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HOOFDSTUK 1

Algemene inleiding

1.1

De plaats van het personen- en familierecht binnen het Burgerlijk
Wetboek

1

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht bestaat uit regels die betrekking hebben op de status
van natuurlijke personen, zoals hun rechtsbevoegdheid – niet te verwarren met
handelingsbevoegdheid – en handelingsbekwaamheid. Het personen- en familierecht begeleidt de mens als het ware in juridisch opzicht van de wieg tot het graf en
besteedt daarbij aandacht aan vragen als: wat zijn de rechtsgevolgen van de
geboorte van een kind, van wie stamt het af, welke naam heeft het, wie oefent het
gezag over het minderjarige kind uit, hoe kan een meerderjarige worden beschermd,
zowel op vermogensrechtelijk als op niet-vermogensrechtelijk gebied, wie zijn
verplicht tot het verstrekken van levensonderhoud, wie kunnen een huwelijk of
geregistreerd partnerschap aangaan? Men zou nog een onderscheid kunnen maken
tussen personenrecht enerzijds en familierecht anderzijds, maar dat heeft weinig
zin, nu aan dit onderscheid geen rechtsgevolgen zijn verbonden.
2

Burgerlijk Wetboek

Het merendeel van de regels betreffende het personen- en familierecht is terug te
vinden in Boek 1 BW, zoals dat is ingevoerd op 1 januari 1970 en nadien vele malen
ingrijpend is gewijzigd. Sinds 1 januari 1992, toen de Boeken 3, 5 en 6, alsmede
enkele titels van Boek 7 BW werden ingevoerd, is er sprake van een toenemende
integratie van het personen- en familierecht in het algemene vermogensrecht,
vooral door toedoen van de zogenaamde schakelbepalingen, zoals art. 3:15, 59, 78,
79 en 326, alsmede art. 6:216.
Een enkel voorbeeld moge op deze plaats volstaan. In 1992 besliste de Hoge Raad1 dat een
verplichting tot erkenning (art. 1:223 e.v. (oud), thans art. 1:203 e.v.) onder omstandigheden reëel
kan worden geëxecuteerd. De weg die daartoe moet worden gevolgd, is te vorderen dat wordt
vastgesteld dat een verplichting van de man om te erkennen in de bijzondere omstandigheden van

1

HR 3 april 1992, NJ 1993/286, m.nt. E.A.A. Luijten (reële executie van erkenning).
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het geval inderdaad moet worden aanvaard, en dat op grondslag van deze vaststelling art. 3:300 in
verbinding met art. 3:326 wordt toegepast. Dit zal zich voordoen als het nalaten van erkenning in
strijd komt met hetgeen de man in het maatschappelijk verkeer betaamt jegens het kind,
onderscheidenlijk de moeder, bijvoorbeeld omdat op goede gronden – die verband kunnen
houden met een samenlevingscontract – mocht worden vertrouwd dat wel erkenning zou
plaatsvinden.
Een ander voorbeeld, eveneens ontleend aan het afstammingsrecht, is te vinden in de
jurisprudentie van de Hoge Raad2 met betrekking tot art. 1:224 lid 1 aanhef en onder d (oud),
thans art. 1:204 lid 1 aanhef en onder c. Volgens eerstgenoemde bepaling is een erkenning nietig
indien zij is gedaan bij het leven van de moeder zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming. Zij kan deze toestemming tot erkenning weigeren, maar zij kan deze weigeringsbevoegdheid
niet inroepen voor zover zij haar misbruikt. Een dergelijk misbruik van bevoegdheid kan onder
meer worden aangenomen wanneer zij wordt uitgeoefend met geen ander doel dan een ander te
schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of ingeval men, in aanmerking
nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor
wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. Wat de Hoge Raad
in de genoemde jurisprudentie in wezen doet, is het toepassen – ook vóór 1992, dus bij wege van
anticipatie – van art. 3:15 i.v.m. art. 3:13, zonder dat hij deze bepalingen uitdrukkelijk noemt.
Ten slotte kan in dit verband worden gewezen op de mogelijkheid van bekrachtiging
(convalescentie) van een nietige erkenning langs de weg van art. 3:59 i.v.m. art. 3:58. Volgens
de Hoge Raad3 verzetten de aard van de rechtshandeling erkenning en de aard van de rechtsbetrekking tussen de man die het kind erkent, en het kind zich in beginsel niet tegen de
overeenkomstige toepassing van laatstgenoemd artikel. Dit is anders in de gevallen waarin
bekrachtiging van een nietige erkenning in strijd zou komen met het belang van het kind. Dat
daarvan in het onderhavige geval sprake is, is evenwel niet aangevoerd.

1.2

De verhouding tussen het personen- en familierecht enerzijds en het
huwelijksvermogens- en erfrecht anderzijds

3

Familie(vermogens)recht

In de visie van de wetgever omvat het personen- en familierecht tevens het
huwelijksvermogensrecht, dat de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk
regelt in de titels 1.6, 1.7 en 1.8. In de literatuur wordt het huwelijksvermogensrecht
echter meestal als een zelfstandig rechtsgebied behandeld. Dit neemt niet weg dat er
overlappingen zijn tussen het personen- en familierecht en het huwelijksvermogensrecht en dat er dwarsverbanden kunnen worden gelegd. Op grond van art. 1:80b
is het huwelijksvermogensrecht in beginsel tevens het vermogensrecht ter zake van
het geregistreerd partnerschap, dus het partnerschapsvermogensrecht, met uitzondering van het omtrent scheiding van tafel en bed bepaalde.
2

3

2

HR 8 april 1988, NJ 1989/170, m.nt. E.A.A. Luijten (weigering toestemming tot erkenning I), HR
18 mei 1990, NJ 1991/374, m.nt. E.A.A. Luijten & E.A. Alkema onder NJ 1991/375 (weigering
toestemming tot erkenning II), HR 18 mei 1990, NJ 1991/375, m.nt. E.A.A. Luijten & E.A. Alkema
(weigering toestemming tot erkenning III), HR 22 februari 1991, NJ 1991/376, m.nt. E.A.A. Luijten
(weigering toestemming tot erkenning IV), HR 20 december 1991, NJ 1992/598, m.nt. E.A.A. Luijten
(weigering toestemming tot erkenning V), alsmede HR 8 december 1995, NJ 1996/405, m.nt. J. de
Boer (weigering toestemming tot erkenning VI). Zie ook HR 6 november 2015, NJ 2016/28, m.nt.
S.F.M. Wortmann; AA 2016, p. 45-48, m.nt. A.J.M. Nuytinck (vervangende toestemming tot
erkenning; misbruik van bevoegdheid).
HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:179; AA 2015, p. 215-218, m.nt. A.J.M. Nuytinck (bekrachtiging nietige erkenning I) en HR 30 januari 2015, NJ 2015/106, m.nt. S.F.M. Wortmann (bekrachtiging nietige erkenning II).

De betekenis van het verdragenrecht voor het personen- en familierecht

4

Zo moeten de personen wier toestemming tot het huwelijk noodzakelijk is, eveneens toestemming
tot het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk geven (art. 1:117 i.v.m.
art. 1:37-39). Ook kan in dit verband worden gewezen op de afbakening van de begrippen
echtscheidingsconvenant en huwelijkse voorwaarden,4 alsmede op de huwelijksvermogensrechtelijke en alimentatierechtelijke visie op het leerstuk van de pensioenverevening.5

Het erfrecht, dat de vermogensrechtelijke gevolgen van de overgang van het vermogen
van de erflater op één of meer erfgenamen regelt, is geregeld in Boek 4 BW.
Het huwelijks- en partnerschapsvermogensrecht en het erfrecht tezamen noemt
men wel het familievermogensrecht. Als overkoepelende term voor het personenen familierecht, het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht zou ‘familie(vermogens)recht’ kunnen worden gebruikt. Ook ‘relatie(vermogens)recht’ raakt meer in
zwang, zij het dat laatstgenoemde term niet alleen de beide formele relaties
huwelijk en geregistreerd partnerschap, maar ook de informele relatie – het ongehuwd en ongeregistreerd samenwonen – omvat. In het laatste geval spreekt men ook
wel van samenlevingsvermogensrecht.
1.3

De betekenis van het verdragenrecht voor het personen- en
familierecht

4

EVRM

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), ook wel het Verdrag van Rome genoemd,6 is ongetwijfeld het belangrijkste verdrag voor het Nederlandse personen- en familierecht
geworden. Vooral sinds 13 juni 1979, toen het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens het Marckx-arrest wees,7 springt het belang van dit Verdrag in het oog. Het
Hof besliste dat de onderscheiding tussen wettige en natuurlijke kinderen en die
tussen gehuwde en ongehuwde moeders in het Belgische recht discriminatoir zijn.
Het gaat daarbij in het bijzonder om art. 8 en 14 EVRM. Omdat het EVRM direct
werkende bepalingen heeft, is deze uitspraak ook voor Nederland van groot belang
(art. 94 Grondwet). Art. 8 en 14 EVRM lopen als een rode draad door het gehele
Nederlandse personen- en familierecht heen. Daarom is het van belang reeds nu
kennis te nemen van de tekst van deze artikelen.

4

5

6
7

Vgl. HR 26 januari 1979, NJ 1980/19, m.nt. E.A.A. Luijten (Stramproy/Lelystad), HR 7 maart 1980, NJ
1980/363, m.nt. E.A.A. Luijten (afstand van alimentatie I), HR 23 september 1983, NJ 1984/544,
m.nt. E.A.A. Luijten (huwelijkse voorwaarden in extremis), HR 12 januari 1996, NJ 1996/352 (afstand
van alimentatie II) en HR 30 maart 2012, NJ 2012/422, m.nt. L.C.A. Verstappen; AA 2012, p. 630634, m.nt. A.J.M. Nuytinck (de verwatering van het onderscheid tussen huwelijkse voorwaarden en
echtscheidingsconvenant), waaruit blijkt dat art. 1:132 e.v. niet alleen gelden voor bij huwelijkse
voorwaarden overeengekomen verrekenverplichtingen, maar ook voor bij echtscheidingsconvenant overeengekomen verrekenverplichtingen (zie hierna nr. 134).
Vgl. HR 27 november 1981, NJ 1982/503, m.nt. E.A.A. Luijten & W.H. Heemskerk; AA 1982, p. 665-671,
m.nt. P. van Schilfgaarde (Boon/Van Loon), waarover een overvloed van literatuur is verschenen; zie
hierna nr. 142.
Verdrag van 4 november 1950, Trb. 1951, 154.
EHRM 13 juni 1979, NJ 1980/462, m.nt. E.A. Alkema (Marckx/België).
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Art. 8 EVRM luidt als volgt.
1.

2.

Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven (Engels: ‘private life’; Frans: ‘vie privée’),
zijn familie- en gezinsleven (Engels: ‘family life’; Frans: ‘vie familiale’), zijn woning en zijn
correspondentie.
Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan
voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het
belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het
land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de
gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen.

Art. 14 EVRM luidt als volgt.
Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd
zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke
of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.

Daarnaast is voor het Nederlandse personen- en familierecht art. 12 EVRM van
belang, volgens welk artikel mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht
hebben te huwen en een gezin te stichten volgens de nationale wetten die de
uitoefening van dit recht beheersen. In Nederland kan het gezin tegenwoordig
worden omschreven als elk leefverband van één of meer volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van één of meer kinderen.8
Nederland heeft inmiddels het onderscheid tussen wettige en natuurlijke kinderen, aanvankelijk slechts op het gebied van het erfrecht, opgeheven.9 Het afstammingsrecht is in 1998 gevolgd.10 In de nieuwe wettelijke regeling daarvan zijn de
termen ‘wettig’, ‘onwettig’ en ‘natuurlijk’ verdwenen. Dit neemt echter niet weg dat
nog steeds onderscheid moet worden gemaakt tussen erkende en niet-erkende
kinderen, omdat het bestaan van een familierechtelijke betrekking – een gevolg van
erkenning – voor tal van onderdelen van het personen- en familierecht van belang
blijft. Men kan hierbij o.a. denken aan het gezag over minderjarige kinderen, het
omgangsrecht en het alimentatierecht.
De werking van het EVRM heeft zowel een positief als een negatief aspect.
Positief is dat, wanneer de Nederlandse wetgeving door maatschappelijke ontwik-

8

9

10

4

Vgl. Kamerstukken II 1995/96, 24887, 1, p. 1 (notitie over de maatschappelijke positie en de functie
van het gezin). Ook de SHO hanteert in haar rapport, p. 561, deze definitie. De term ‘gezin’ komt
behalve in het EVRM eveneens voor in o.a. art. 1:82, 249, 253l lid 1, 253s lid 1, 336a lid 1, 395 en
395a lid 2. Zie voor een samenvatting van dit rapport ook J. van der Hoeven & E.C.C. Punselie, FJR
2017/4, p. 11-17. Zie in het bijzonder over meeroudergezag P. Vlaardingerbroek, EB 2017/21,
p. 47-51. Zie ten slotte de special ‘Staatscommissie’, FJR 2017, afl. 5, FJR 2017/25, p. 117 en FJR 2017/
27-32, p. 120-154. De 68 aanbevelingen van de SHO treft men als bijlage achterin dit studieboek
aan.
Wet van 27 oktober 1982, Stb. 1982, 608, in werking getreden op 1 december 1982 met
terugwerkende kracht tot en met 13 juni 1979, de datum van het in voetnoot 7 genoemde
Marckx-arrest, tot wegneming van het onderscheid tussen wettige en natuurlijke kinderen in het
erfrecht.
Wet van 24 december 1997, Stb. 1997, 772, in werking getreden op 1 april 1998, tot herziening van
het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie.
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kelingen is achterhaald dan wel hiaten vertoont, de Hoge Raad c.q. het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens in het concrete geval tot een bevredigende oplossing
kan komen door toepassing van art. 8, al dan niet in verbinding met art. 14 EVRM. De
begrippen ‘familie- en gezinsleven’ en ‘privéleven’ zijn immers zeer rekbaar. Negatief is dat juist door de abstractie van deze begrippen er al snel sprake is van
rechtsonzekerheid. De justitiabele weet tevoren nooit waar hij aan toe is: de ene
keer zet de rechter met het grootste gemak het nationale recht opzij met een beroep
op het familie- en gezinsleven of privéleven in de zin van art. 8 lid 1 EVRM, de
andere keer acht de rechter nationale inmenging in de uitoefening van het recht op
respect voor familie- en gezinsleven of privéleven gerechtvaardigd met een beroep
op de uitzonderingsbepaling van art. 8 lid 2 EVRM. In het laatste geval maakt de
rechter nogal eens gebruik van de formule dat het ‘de rechtsvormende taak van de
rechter te buiten gaat’ om een beslissing te nemen die het nationale recht opzijzet.11
Ook de verschillende Protocollen bij het EVRM worden steeds belangrijker en
daarop wordt in rechte steeds vaker een beroep gedaan. Zo zou men zich kunnen
afvragen of de regeling van de legitieme portie in het erfrecht (art. 4:63 e.v.), die kan
worden beschouwd als een inbreuk op de testeervrijheid van de erflater, niet in strijd
is met art. 1 Protocol 1 EVRM.12 De voor het personen- en familierecht belangrijke
art. 7, 9, 21, 23, 24, 25, 26 en 33 Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie,13 die voor Nederland sinds 1 december 2009 gelden, mogen in dit verband
evenmin onvermeld blijven.
5

IVBPR

Een ander verdrag dat voor het Nederlandse personen- en familierecht van belang is,
is het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), ook
wel het VN-Verdrag van New York of BUPO-Verdrag genoemd.14 Art. 2, 17, 23, 24 en
26 IVBPR komen in grote lijnen overeen met de in nr. 4 genoemde art. 8, 12 en 14
EVRM. Ook op het IVBPR wordt in rechte steeds vaker een beroep gedaan, met name
als het gaat om discriminatoire bepalingen in Boek 1 BW, zoals in het oude naamrecht ten aanzien van het ontbreken van een keuzemogelijkheid voor de ouders met
betrekking tot de geslachtsnaam van het kind.15 Ook het IVBPR heeft een aantal
direct werkende bepalingen (art. 94 Grondwet).
11

12

13

14
15

Zie bijvoorbeeld voor het oude afstammingsrecht HR 16 november 1990, NJ 1991/475 (ontkenning
vaderschap door moeder I) en HR 4 november 1994, NJ 1995/249, m.nt. J. de Boer (ontkenning
vaderschap door moeder II); wat laatstgenoemde beschikking betreft kan hieraan worden
toegevoegd: ondanks EHRM 27 oktober 1994, NJ 1995/248, m.nt. J. de Boer (Kroon e.a./Nederland);
vgl. hierna nr. 178 e.v.
Protocol van 20 maart 1952, Trb. 1952, 80. Zie I. Kriens, ‘De legitieme portie als beperking van het
eigendomsrecht’, in: S.D. Lindenbergh & I. Tillema (red.), Fundamentele rechten en vermogensrecht
(reeks Jonge meesters), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011, p. 49-67, die tot de conclusie
komt dat de legitieme portie een gerechtvaardigde beperking van het eigendomsrecht is.
Handvest van 7 december 2000, PbEG 2000, C 364. Vgl. HR 17 januari 2014, NJ 2014/154, m.nt.
S.F.M. Wortmann (rechter moet totstandkoming omgangsregeling bevorderen), waarin de Hoge
Raad art. 24 lid 3 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie toepast (zie hierna
nr. 234).
Verdrag van 19 december 1966, Trb. 1969, 99.
Vgl. HR 23 september 1988, NJ 1989/740, m.nt. E.A. Alkema & E.A.A. Luijten (Beukema en Van
Veen), waarin de Hoge Raad art. 26 IVBPR toepast.
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Andere verdragen

Het EVRM en het IVBPR zijn de algemeenste verdragen met betekenis voor het
Nederlandse personen- en familierecht. Zij bevatten veelal direct werkende bepalingen. Daarnaast bestaan er uiteraard verdragen die van belang zijn voor deelgebieden van het personen- en familierecht en die aan de orde komen in de
literatuur over internationaal privaatrecht, nu zij vooral betrekking hebben op het
conflictenrecht en de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke
beslissingen. Veel conflictenrechtelijke wetten zijn op 1 januari 2012 ingetrokken. De
inhoud daarvan is – al dan niet met wijzigingen – verhuisd naar het op deze datum
in werking getreden Boek 10 BW (Internationaal privaatrecht).16 Voor het familie(vermogens)recht zijn allereerst de in titel 10.1 (art. 10:1-17) opgenomen algemene
bepalingen van internationaal privaatrecht van belang, in het bijzonder art. 10:1, dat
bepaalt dat de in Boek 10 en andere wettelijke regelingen vervatte regels van
internationaal privaatrecht de werking van voor Nederland bindende internationale
en communautaire regelingen onverlet laten. De wetgever bedoelt hiermee verdragen en verordeningen van de Europese Unie, waarnaar hij in Boek 10 zelf ook
regelmatig verwijst. Men zie voor dergelijke verwijzingen op het gebied van het
familie(vermogens)recht art. 10:18, 27, 42, 43, 53, 54, 90, 94 lid 3, 98 lid 1, 103, 104,
107, 111, 113, 114, 116, 145, 149 lid 1, 151 lid 1 en 152 lid 2 en 3. Daarnaast zijn in het
algemeen van belang voor het personen- en familierecht inclusief het huwelijks- en
partnerschapsvermogensrecht de titels 10.2-10.7 (art. 10:18-116) en voor het erfrecht
titel 10.12 (art. 10:145-152).
Aparte vermelding verdient het VN-Vrouwenverdrag (IVDV, Verdrag inzake de
uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen),17 dat ook voor het
familie(vermogens)recht steeds belangrijker wordt. Zo is de stelling verdedigbaar
dat de Nederlandse regeling van de bestuursverdeling (privatief bestuur) in geval
van de wettelijke gemeenschap van goederen (art. 1:97 lid 1 eerste volzin) weliswaar
niet de iure, maar in ieder geval wel de facto in strijd is met het VN-Vrouwenverdrag,
omdat in Nederland in een (hetero)huwelijk gemiddeld nog steeds het grootste
gedeelte van het inkomen wordt verdiend door de man, zodat in beginsel slechts hij
privatief bestuursbevoegd is ten aanzien van dit inkomen, d.w.z. met uitsluiting van
de vrouw, omdat de man de formele verkrijger is. In het bijzonder gaat het hierbij
om art. 15 lid 2 tweede volzin en 16 lid 1 aanhef en onder h IVDV: vrouwen behoren
gelijke rechten te hebben om ‘bezittingen te beheren’ en dezelfde rechten voor beide
echtgenoten moeten worden verzekerd ‘met betrekking tot eigendom, verwerving,
beheer, bestuur en genot van en beschikking over bezittingen, hetzij om niet hetzij
onder bezwarende titel’. Weliswaar is de bestuursregeling in het huwelijksvermogensrecht gewijzigd sinds 1 januari 2012 en is toen het stelsel van privatief bestuur

16

17

6

Wet van 19 mei 2011, Stb. 2011, 272, in werking getreden op 1 januari 2012, tot vaststelling en
invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht) van het Burgerlijk Wetboek (Vaststellings- en
Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek). Zie over internationaal personen-, familie- en erfrecht
in het bijzonder Asser/Vonken 10-II 2016.
Verdrag van 18 december 1979, Trb. 1980, 146.
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vervangen door een stelsel van gemengd privatief-cumulatief bestuur, maar voor
goederen op naam (registergoederen, vorderingen op naam, aandelen op naam in
een NV en aandelen in een BV), alsmede voor erfrechtelijke verkrijgingen en giften
(zowel die op naam als die niet op naam) is het stelsel van privatief bestuur
gehandhaafd.
1.4

Bijzondere wetten

7

Personen- en familierecht niet alleen in Boek 1 BW

Het grootste gedeelte van het personen- en familierecht is neergelegd in Boek 1 BW.
Daarnaast is ook een aantal bijzondere wetten van belang. Men kan bijvoorbeeld
denken aan de Pleegkinderenwet,18 de Wet opneming buitenlandse kinderen ter
adoptie,19 de Jeugdwet,20 de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding,21 de
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen,22 de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting23 en de Embryowet.24
1.5
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Familieprocesrecht

Het familieprocesrecht is neergelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en wel in Boek III, titel 6 (art. 798-828 Rv). Het derde Boek handelt over
rechtspleging van onderscheiden aard en de zesde titel daarvan over rechtspleging

18

19
20

21

22

23

24

Wet van 21 december 1951, Stb. 1951, 595, in werking getreden op 1 juni 1953, houdende
voorzieningen betreffende het toezicht op de verzorging en opvoeding van pleegkinderen. Deze
wet is ingetrokken door de Wet van 12 maart 2014, Stb. 2014, 131, in werking getreden op
1 januari 2015, tot aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met
de herziening van de maatregelen van kinderbescherming. Zie voor deze herziening zelf de Wet
van 12 maart 2014, Stb. 2014, 130, in werking getreden op 1 januari 2015, tot wijziging van Boek 1
van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de
jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming.
Wet van 8 december 1988, Stb. 1988, 566, in werking getreden op 15 juli 1989, houdende regelen
inzake de opneming in Nederland van buitenlandse pleegkinderen met het oog op adoptie.
Wet van 1 maart 2014, Stb. 2014, 105, in werking getreden deels op 15 maart 2014 en deels op
1 januari 2015, inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie,
ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen,
psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet).
Wet van 28 april 1994, Stb. 1994, 342, in werking getreden op 1 mei 1995, tot vaststelling van
regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van
tafel en bed (Wet verevening pensioenrechten bij scheiding) en daarmede verband houdende
wijzigingen in andere wetten.
Wet van 29 oktober 1992, Stb. 1992, 669-671, in werking getreden op 17 januari 1994, tot
vervanging van de Wet van 27 april 1884, Stb. 1884, 96, tot regeling van het Staatstoezicht op
krankzinnigen.
Wet van 25 april 2002, Stb. 2002, 240, in werking getreden deels op 1 januari 2004 en deels op
1 juni 2004, houdende regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van
donoren bij kunstmatige donorbevruchting.
Wet van 20 juni 2002, Stb. 2002, 338, in werking getreden op 1 september 2002, houdende regels
inzake handelingen met geslachtscellen en embryo’s.
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in zaken betreffende het personen- en familierecht. Binnen deze titel wordt weer
onderscheid gemaakt tussen rechtspleging in andere zaken dan scheidingszaken
(eerste afdeling) en rechtspleging in scheidingszaken (tweede afdeling). Onder
scheiding zijn in dit verband begrepen echtscheiding, scheiding van tafel en bed
en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Voorts bevat
laatstgenoemde afdeling regels over voorlopige voorzieningen, nevenvoorzieningen
en ontbinding van een geregistreerd partnerschap.
Naast Boek III, titel 6, zijn voor het familieprocesrecht in het bijzonder van belang
Boek I, titel 3, over de verzoekprocedure in eerste aanleg (art. 261-291 Rv), Boek I,
titel 8, over hoger beroep in verzoekprocedures (art. 358-362 Rv) en Boek I, titel 11,
afdeling 5, over beroep in cassatie in verzoekprocedures (art. 426-429 Rv). Deze
algemene regels zijn van toepassing, tenzij daarvan in het familieprocesrecht wordt
afgeweken. Voorbeelden van dergelijke afwijkingen treft men aan in art. 806 lid 1,
818 lid 1, 820 lid 1 en 827 lid 2 Rv.
Het familieprocesrecht is met ingang van 1 april 199525 ingrijpend herzien. Bij
deze wetswijziging is het familieprocesrecht vereenvoudigd en gestroomlijnd.
Belangrijk is ook de wijziging van 2007.26 Sinds 2013 is art. 803 Rv gewijzigd in
verband met het beginsel van openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende het personen- en familierecht en binnenkort wordt een nieuw art. 801a Rv
ingevoegd in verband met de mogelijkheid ambtshalve gegevens toe te voegen aan
het procesdossier van een minderjarige.27 Ten slotte heeft het Programma Kwaliteit
en Innovatie rechtspraak (KEI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de
Raad voor de rechtspraak tot drie nieuwe wetten geleid, die vanaf 2017 gefaseerd in
werking treden.28

25
26

27

28

8

Wet van 7 juli 1994, Stb. 1994, 570, in werking getreden op 1 april 1995, tot herziening van het
procesrecht in zaken van personen- en familierecht.
Wet van 22 november 2006, Stb. 2006, 589, in werking getreden op 1 mei 2007, tot wijziging van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met herschikking van de bevoegdheidsverdeling
tussen rechtbank en kantonrechter, alsmede van artikel 12 van dat Boek en van artikel 268 van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Wet van 26 april 2012, Stb. 2012, 200, in werking getreden op 1 januari 2013, tot wijziging van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten teneinde nader inhoud te
geven aan het beginsel van openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende het
personen- en familierecht, respectievelijk concept-wetsvoorstel van 1 februari 2012 tot wijziging
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de mogelijkheid ambtshalve
gegevens toe te voegen aan het procesdossier van een minderjarige.
Wet van 13 juli 2016, Stb. 2016, 288, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van
het procesrecht, Wet van 13 juli 2016, Stb. 2016, 289, tot wijziging van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie, alsmede Wet van 13 juli 2016, Stb. 2016, 290, houdende
aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht),
kortweg KEI-wetten I, II en III genaamd.
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In dit studieboek wordt niet het gehele personen- en familierecht besproken. De
belangrijkste thema’s worden aan de orde gesteld, zoals het naamrecht, het recht
met betrekking tot huwelijk en geregistreerd partnerschap, het huwelijks- en
partnerschapsvermogensrecht, het scheidings(vermogens)recht, het alimentatierecht, het afstammingsrecht, minderjarigheid, het gezag over minderjarige kinderen,
omgang en informatie, alsmede de drie beschermingsmaatregelen ten behoeve van
meerderjarigen, te weten curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap. De nadruk ligt daarbij op de verbindingen met het algemene vermogensrecht, hetgeen
passend is in een studieboek waarin ook het familievermogensrecht wordt behandeld. Om diezelfde reden is in dit studieboek afgezien van een bespreking van het
jeugd(beschermings)recht, waartoe ook het jeugdstrafrecht behoort.
Bij de behandeling van de familierechtelijke onderwerpen wordt zoveel mogelijk
de volgorde van Boek 1 BW aangehouden. Dit neemt niet weg dat, waar nodig,
dwarsverbanden met andere onderdelen van het personen- en familierecht en met
het algemene vermogensrecht worden gelegd.
De aard van dit boek – een studieboek en geen handboek – brengt mede dat de
behandeling van het positieve Nederlandse personen- en familierecht, zoals dit is
neergelegd in wet en verdrag en toegepast in de jurisprudentie van de Hoge Raad en
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, vooropstaat. Dit betekent dat
historische en rechtsvergelijkende beschouwingen nagenoeg geheel ontbreken en
dat in beperkte mate aandacht wordt besteed aan lagere jurisprudentie.
1.7
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