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De jaarlijkse studiedag van de vereniging FJR wordt ditmaal in samenwerking
met de Vlaamse collega’s uit Antwerpen, Gent en Leuven georganiseerd
en staat onder het motto:

Vergelijkenderwijs: Actuele ontwikkelingen
in het familierecht in België en Nederland
Beide familierechtssystemen hebben een gezamenlijke oorsprong, de Franse Code Civil.
Sindsdien heeft het familierecht in beide landen fundamentele veranderingen ondergaan.
Er zijn vele overeenkomsten gebleven maar ook vele verschillen tot stand gekomen.
Wat betreft het internationale familierecht wordt dit gebied in belangrijke mate bepaald door
Europese Verordeningen en internationale verdragen, maar ook hier is er sprake van verschillen.
De Rome III Verordening inzake het toepasselijke recht op echtscheiding dient vanaf midden
volgend jaar in België te worden toegepast, terwijl voor Nederland de regels van Boek 10 BW gaan
gelden.
Twee plenaire sessies hebben betrekking op het internationale familierecht en op de belangrijkste
echtscheidingsgevolgen naar Belgisch en Nederlands materieel recht. Na de middag worden vier
workshops aangeboden waarvan de deelnemers er twee kunnen bijwonen. Elk onderwerp wordt
door zowel een Nederlandse als Belgische spreker belicht.
In de parallelle workshops komen aan bod:
1. Echtscheiding: gronden en procedure
2. Huwelijksvermogensrecht, met bijzondere aandacht voor de vrijheid van de rechter
bij koude uitsluiting
3. Kinderen: gezag, verblijf, alimentatie
4. Partneralimentatie: vaststelling en inning.
In de afsluitende podiumdiscussie wordt aandacht besteed aan de openbaarheid van de
familierechtspraak met de sprekers uit de workshops en de plenaire sessies.
De studiedag is erop gericht te informeren, te vergelijken en van elkaar te leren.

De studiedag is bedoeld voor
advocaten/mediators, notarissen, rechters en
universitair geschoolde medewerkers bij gerechten en
daarmede gelieerde instellingen

Programma
9:00- 9:30

Ontvangst met koffie en thee

9:30 – 9:45

Welkom
Katharina Boele-Woelki, Universiteit Utrecht &
Frederik Swennen, Universiteit Antwerpen, advocaat te Brussel
Grensoverschrijdende echtscheidingen waarbij België en Nederland zijn betrokken:
Brussel IIbis, Rome III, Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996, Alimentatieverordening, Haags
Protocol toepasselijk recht levensonderhoud 2007, Haags Verdrag internationale inning levens
onderhoud 2007, Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978, Boek 10 BW, Belgisch Wetboek IPR
Lisette Frohn, Internationaal Juridisch Instituut, Den Haag
Patrick Wautelet, Université de Liège
Pauze
Wat moeten wij minstens weten over elkaars familierecht? Overzicht van de belangrijkste
echtscheidingsgevolgen naar Belgisch en Nederlands materieel recht.
Patrick Senaeve, Katholieke Universiteit Leuven, Hof van Beroep te Brussel
Cees van Leuven, raadsheer Hof Den Haag
Uitreiking FJR prijs
Jury: Jos Luiten, Brigitte Chin-A-Fat, Susan Rutten

9:45 – 11:00

11:00 – 11:30
11:30 – 12:30

12:30

12:45- 13:45

Lunch

13:45-14:45
14:45- 15:15
15:15- 16:15
16:30- 17:15

1e sessie parallelle workshops
Theepauze
2e sessie parallelle workshops
Podiumdiscussie: Openbaarheid van de familierechtspraak
Sprekers uit de workshops onder leiding van Lieke Coenraad, Vrije Universiteit van Amsterdam

17:15

Afsluitende borrel

Parallelle workshops
1.

Echtscheiding: gronden en procedure
Elisabeth Alofs, Vrije Universiteit Brussel;
Martine Klein, advocate te Rotterdam

3.

Kinderen: gezag, verblijf en alimentatie
Gerd Verschelden, Universiteit Gent; Masha
Antokolskaia, Vrije Universiteit Amsterdam

2.

Huwelijksvermogensrecht, met bijzondere aandacht voor de vrijheid van de rechter bij koude
uitsluiting Charlotte Declerck, Universiteit
Hasselt, advocaat balie Brussel; Leon Verstappen,
Rijksuniversiteit Groningen

4.

Partneralimentatie: vaststelling en inning
Christine Van Roy, Katholieke Universiteit
Leuven, Advocaat balie Mechelen; Jos Luiten,
rechter in Arnhem

Word lid van de vereniging FJR: www.fjr.nu
Datum en tijd

Erkenning

17 november 2011
Van 9.00 uur tot 18.00 uur

De erkenning (opleidingspunten) wordt gevraagd
- voor België: bij de Orde van Vlaamse Balies, bij de
Nationale Kamer van Notarissen en bij het Instituut
voor de Gerechtelijke Opleiding
- voor Nederland: 6 PO juridische opleidingspunten.

Inschrijving
Inschrijving geschiedt bij voorkeur via de website:
www.fjr.nu of via het bijgevoegde aanmeldings
formulier.
Plaatsing geschiedt in beginsel op volgorde van
ontvangst van de inschrijving. Het congres heeft een
beperkt aantal beschikbare plaatsen, wacht u dus
niet te lang met inschrijven!
Op het inschrijfformulier kunt u voor het middag
programma uw voorkeur voor deelname aan de
workshops aangeven. U kunt in totaal aan twee
workshops deelnemen, u wordt echter verzocht
drie voorkeuren op te geven. De organisatie zal
zoveel mogelijk met uw voorkeur rekening houden
doch vraagt uw begrip indien dit niet altijd mogelijk
blijkt.

Locatie
Conferentiecentrum, Grandcafe/Restaurant Engels
Groothandelsgebouw (50 m. van het station)
(Beatrixzaal, lift 1e etage via Hal A)
Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam
tel: +31 (0)104119551 / www.engels.nl

Openbaar Vervoer
Trein, tram, metro, bus en taxi stoppen pal bij
Engels voor de deur. Wij adviseren u derhalve om
met het openbaar vervoer te komen. De thalys vanuit
Brussel en Antwerpen heeft een halte in het station
Rotterdam, met een reistijd van 1 u. resp. 1/2 u.

Auto
Deelnamekosten

Parkeren is mogelijk in de parkeergarage P1 van het
De kosten voor deelname bedragen € 250,- voor leden Groothandelsgebouw (onder Engels) en achter het
FJR, € 300,- voor niet-leden. Eén persoon per lidmaat- Albeda-college P2 (het groene gebouw). Op loop
schap kan voor het lidmaatschapstarief deelnemen
afstand zijn nog vijf andere garages.
aan het congres.
Heeft u een navigatiesysteem? Gebruik dan
Conradstraat, Rotterdam als adres. Zo komt u direct
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt
bij de parkeergarages uit.
een voorlopige plaats voor u gereserveerd en ontvangt u de factuur voor de deelnamekosten.
Word lid van de vereniging FJR
Zodra uw betaling is ontvangen is uw reservering
Het recht is nergens zo dichtbij de mens als in het
definitief. Indien het verschuldigde bedrag niet
familie- en jeugdrecht. Het is dan ook belangrijk
binnen de betalingstermijn van 21 dagen is ont
dat de studie van het familie- en jeugdrecht wordt
vangen dan kan uw gereserveerde plaats aan een
bevorderd. De Vereniging voor Familie- en Jeugddeelnemer op de wachtlijst worden toegewezen.
recht heeft dit ten doel in de meest ruime zin.
Lees meer over de doelstellingen, activiteiten en
Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
Mocht u na inschrijving onverwacht verhinderd zijn het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht op de
website: www.fjr.nu waarop tevens gediscussieerd
kunt u een vervanger sturen, mits u ons daarvan
kan worden over het familie- en jeugdrecht.
vooraf op de hoogte stelt.
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