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In vogelvlucht
Personen & familierecht & Erfrecht  
in een notendop (Walburg Pers):  

een handig naslagwerk.

Koert Boshouwers

Recent verscheen de achtste druk van Personen- & Familierecht 
& Erfrecht in een notendop van J.H.M. ter Haar en W.D. Kolk-

man. In de eerste 93 pagina’s van het boek behandelt Ter Haar 
in vogelvlucht het personen- en familierecht. Hij doet dit aan 
de hand van de levensgeschiedenis van hoofdpersoon Herman 
Hazewinkel. Alle – in juridisch opzicht – belangrijke gebeur-
tenissen passeren de revue. De auteur heeft ervoor gekozen om 
niet de volgorde uit Boek 1 BW aan te houden, maar zaken per 
levensfase te ordenen en uit te werken. Dit is vernieuwend. 
 Via geboorte en minderjarigheid gaat hij naar meerderjarig-
heid, samenleving en huwelijk, adoptie en curatele, bewind en 
mentorschap om uiteindelijk bij echtscheiding, het reparatiehu-
welijk en overlijden te eindigen. In het eerste deel van het boek 
gaat Ter Haar ook kort in op de sinds 1 januari 2014 geldende 
bepalingen voor curatele, bewind en mentorschap in de per 1 
april 2014 in werking getreden Wet lesbisch ouderschap. 
 Ter Haar maakt bij belangrijke gebeurtenissen ook melding 
van de rol die de notaris kan spelen bij het maken van keuzes in 
een bepaalde levensfase. Hierbij gaat het vooral over het maken 
van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of 
(levens)testament. In het kader van de advisering aan cliënten 
zijn deze excursies ook voor de advocaat relevant.
 Kolkman op zijn beurt geeft een inleiding in het erfrecht. 
Aan de hand van voorbeelden, waarbij de familie van Hazewin-
kel ook model staat, behandelt hij de belangrijkste aspecten 
van het erfrecht. Kolkman volgt wel de volgorde van de wet. 
Hij gaat allereerst in op het wettelijke erfrecht als het recht dat 
geldt als er bij testament niet van wordt afgeweken. Hij noemt 
de kring van erfgenamen, de wettelijke verdeling ten gunste 
van de langstlevende echtgenoot (of geregistreerd partner) en 
de andere wettelijke rechten waarvan niet bij testament kan 
worden afgeweken. Vervolgens bespreekt hij de formele aspec-
ten die komen kijken bij het opstellen van het testament en de 
bepalingen en regelingen die hierin gemaakt kunnen worden. 
Via de legitieme portie komt hij bij de boedelafwikkeling uit. 
 Het boek geeft op een beknopte, duidelijke en leesbare 
manier de inhoud van Boek 1 en 4 BW weer. Voor de advocaat die 
niet dagelijks zaken op het gebied van het personen- en familie-
recht of erfrecht behandelt, is het een handig naslagwerk.

gezien

Mythe  
ontzenuwd
Toga’s in de verhoorkamer (Boom) 
plaatst mogelijke gevolgen van het 
recht op bijstand tijdens politieverhoor 
in een breder kader.

Sabine Droogleever Fortuyn

In Engeland en Wales of in België is het recht op 
juridische bijstand van een advocaat tijdens politie-

verhoor in de wet verankerd. Nederland loopt wat dat 
betreft achter. In opdracht van het ministerie van Veilig-
heid en Justitie gingen onderzoekers van de Universiteit 
Maastricht na wat de impact kan zijn van de invoering 
van het recht op juridische bijstand van een advocaat tij-
dens politieverhoor. Conclusie: dat de waarde en plaats 
van het verhoor in het opsporingsonderzoek fundamen-
teel zullen veranderen, blijkt een mythe.

Indringend portret
Outlawed vertelt een 
aangrijpend verhaal over 
uitgeprocedeerde, niet
uitzetbare vluchtelingen.

Sabine Droogleever Fortuyn

‘Wij zijn allemaal mensen en onze dromen zijn 
wel degelijk belangrijk,’ roept een vluchteling 

tijdens een demonstratie van actiegroep Wij Zijn Hier. 
Met deze demonstratie opent de documentaire Outla-
wed, gemaakt door zeven studenten van de Universiteit 
Utrecht. De documentaire gaat over uitgeprocedeerde, 
niet-uitzetbare vluchtelingen. Volgens de makers ver-
keren er in Nederland meer dan tienduizend vluchte-
lingen in deze situatie. Ze leven op straat of tijdelijk in 
gekraakte panden en hebben geen recht op voedsel. Ver-
schillende mensenrechtendeskundigen en vreemdelin-
genadvocaat Pieter Bogaers onderbouwen waarom hun 
situatie moet veranderen. Een indringend portret. 
> bit.ly/outlaweddocu.


