Onze cursuslocaties voldoen 100% aan de Coronamaatregelen van de
overheid: 1,5 m afstand tijdens cursus, lunch en breaks, maximale
hygiëne en extra schoonmaak. Volg met een gerust hart deze cursus.

Burgerlijke stand en burgerzaken
voor familierechtadvocaten
Mr. E. Gubbels, Mr. S. Lensink, Mr. H. Vat
│1 december 2021 │6 lesuren │€ 325,│deelname via ZOOM│
●
In deze praktijkcursus lichten drie ervaren gemeentelijke deskundigen de
praktijk van burgerzaken bij de burgerlijke stand (BS) en de basisregistratie personen (BRP) toe. Aan de hand van concrete onderwerpen, die
zijn geselecteerd vanwege hun relevantie voor de advocatenpraktijk, bespreken zij de basisregistratie personen, de burgerlijke stand, en de juridische vraagstukken die hier regelmatig omheen spelen. De cursus is
praktijkgericht en relevant voor de dagelijkse praktijk van familierechtadvocaten. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.
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De volgende onderwerpen komen aan bod:
Onderdeel 1
- Echtscheiding en huwelijksontbinding
- Vaststellen kracht van gewijsde en vereiste documenten: verzoek tot
inschrijving, griffiersverklaring, akte van berusting, deurwaardersexploot
- Inschrijving in registers Burgerlijke Stand: termijn en plaats
- Ontbinding geregistreerd partnerschap: ontbinding met wederzijds
goedvinden, ontbinding door de rechter
- Gevolgen wijzigingen burgerlijke staat voor de naam
- Naamrecht en naamskeuze in Nederland: naamsketen en naamrechtsystemen
- Naam kind na: erkenning door vader of duomoeder, ontkenning vaderschap/moederschap, vernietiging erkenning, gerechtelijke vaststelling
ouderschap, adoptie, nietigverklaring huwelijk
- Geslachtsnaamwijziging bij Koninklijk besluit: naamswijziging en
naamsvaststelling
Onderdeel 2
-Wat is het verschil tussen de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP)?
- Van akte naar persoonslijst: persoonsgegevens in akten van de burgerlijke stand en in de BRP
- Procedures bij geschillen
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- Wijziging van de identiteit
- Verwijderen van geregistreerd huwelijk
- Stand van de jurisprudentie
- Bijkomende gevolgen: kinderen, Nederlanderschap
Onderdeel 3
- Basisregistratie Personen
- Inschrijving in de Basisregistratie Personen
- Rust op de burger een informatie en aangifteplicht?
- Wanneer wordt uw cliënt ingeschreven in de BRP en wanneer niet?
- Wat gebeurt er tijdens een onderzoek naar bewoning op een adres?
- Wat is een woonadres volgens de Wet BRP?
- In welke gevallen is er een briefadres mogelijk?
- Handhavingsinstrumenten in de Wet BRP: toezichthouder, huisbezoek
en bestuurlijke boete.
●
De cursus wordt verzorgd door Eric Gubbels en Saskia Lensink (beiden adviseur burgerzaken bij de gemeente Amsterdam) en Henk Vat
(docent burgerlijke stand).
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●
Datum en tijdstip: woensdag 1 december 2021, tussen 10.00-17.30 uur
Opleidingspunten: bij deelname via ZOOM geldt artikel 4.4, vijfde

lid, onderdeel a, van de Verordening op de advocatuur1.
Doelgroep: advocatuur
Cursusniveau: basis + verdieping
Cursuslocatie: deze cursus wordt uitsluitend via ZOOM aangeboden
Cursusprijs: € 325,- ex. btw (incl. lesmateriaal)
●
Aanmelden/vragen
Per e-mail info@edulawopleidingen.nl
via de website www.edulawopleidingen.nl (‘Aanmelden’ in Menu)
of telefonisch 0610297228

1

U ontvangt na afloop van de cursus een aantal overzichtelijke vragen over de cursus, die
dient u te beantwoorden. De PO punten dient u zelf op te geven bij de NOvA, als u zelf
van oordeel bent dat de cursus PO waardig is. U krijgt van ons een certificaat waaruit blijkt
dat u 6 lesuren afstandonderwijs heeft gevolgd, als wij uw digitale aanwezigheid tijdens de
cursus hebben geregistreerd.
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