
 
Opleidingscyclus 2017-2018

Actualia Familie(proces)recht

Naar aanleiding van de publicatie van het Handboek Familieprocesrecht (H.Fam.) en 
het Wetboek Familierecht (W.Fam.) op 27 oktober 2017, organiseert de Vereniging voor 
Familierecht (V.Fam.) een opleidingscyclus in samenwerking tussen de vijf deelnemende 
rechtsfaculteiten.

De cyclus is gericht tot praktijkjuristen en academici in het familierecht, het familiaal 
vermogensrecht en het familieprocesrecht. Hij biedt een opfrissing in de meest actuele 
ontwikkelingen van het familieprocesrecht en de bijhorende onderwerpen van het 
familierecht en het familiaal vermogensrecht.

De Vereniging voor Familierecht is het samenwerkingsverband van de instituten voor 
familierecht van de vijf Vlaamse rechtsfaculteiten. Het bestuur van de vereniging wordt 
gevormd door:

	� Frederik Swennen, voorzitter, Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, UAntwerpen
	� Patrick Senaeve, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KU Leuven
	� Gerd Verschelden, Instituut voor Familierecht, UGent
	� Charlotte Declerck, Centrum voor Overheid en Recht, UHasselt
	� Elisabeth Alofs, Vakgroep Privaat- en Economisch Recht, VUB
	� Ingrid Boone, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KU Leuven en KULAK.

Inschrijven doet u bij voorkeur elektronisch
Het volledige programma kan u nalezen op de website

Door de wet van 20 mei 2021 tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek betreffen-
de de persoonlijke banden tussen broers en zussen krijgen broers en zussen (biolo-
gisch en anderszins) het recht om met elkaar persoonlijk contact te onderhouden,  
wat ook betekent dat zij in beginsel niet gescheiden mogen worden na scheiding van 
de ouders of bij een plaatsing, en in beginsel dezelfde voogd krijgen. Die nieuwe re-
gels roepen talrijke vragen op. Wie zijn broers/zussen? Hoe moet een verblijfsregeling  
worden opgesteld? Hoe kunnen broers en zussen effectief contact blijven houden?  
Wat is de impact in de jeugdbescherming? Wat leert een rechtsvergelijkend oogpunt?
Om deze en andere vragen te beantwoorden, organiseert de Vereniging voor  
Familierecht (V.Fam.) een interuniversitaire studienamiddag op 22 oktober 2021,  
vanaf 13u30, aan de KU Leuven. Er is ook de mogelijkheid om de studienamiddag online 
te volgen.
De Vereniging voor Familierecht is het samenwerkingsverband van de instituten voor 
familierecht van de vijf Vlaamse rechtsfaculteiten.
Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door: 
• prof. dr. Charlotte Declerck, voorzitter, Centrum voor Overheid en Recht,  

Eenheid Persoon, Familie en Vermogen, UHasselt
• prof. dr. Elisabeth Alofs, Vakgroep Privaat- en Economisch Recht, VUB 
• prof. dr. Ingrid Boone, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KU Leuven 
• prof. dr. Frederik Swennen, Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, UAntwerpen 
• prof. dr. Gerd Verschelden, Instituut voor Familierecht, UGent
Zij zijn allen lid van de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap RETHINKIN_ 2015-
2024 van het FWO Vlaanderen (www.rethinkin.eu).
De bijdragen van de studienamiddag zullen gepubliceerd worden in het Tijdschrift voor 
Familierecht.
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Voorzitter: prof. dr. Ingrid Boone

13u-13u25 Onthaal

13u25-13u30 Verwelkoming door de voorzitter

13u30-13u40 Inleiding – ontstaansgeschiedenis van de wet 
  Dra. Maxime DUPAN, Universiteit Gent

13u40-14u Siblingrelaties bij scheiding: inzichten uit sociaalwetenschappelijk onderzoek  
  Prof. dr. Koen MATTHIJS en drs. David DE CONINCK, Centrum voor  
  Sociologisch Onderzoek KU Leuven; Kathleen EMMERY, Kenniscentrum  
  Gezinswetenschappen Odisee.

14u-14u20 Wie zijn broers en zussen? 
  Prof. dr. Frederik SWENNEN, Universiteit Antwerpen

14u20-14u40 De verblijfsregeling voor broers en zussen na scheiding van de ouders 
  Prof. dr. Ingrid BOONE, KU Leuven en KU Leuven campus Kulak Kortrijk

14u40-15u Het recht op persoonlijk contact tussen broers en zussen  
  Prof. dr. Charlotte DECLERCK, Universiteit Hasselt, advocaat

15u-15u30 Koffiepauze

15u30-15u50 Broers en zussen in het jeugdbeschermingsrecht 
	 	 dr.	Sofie	DE	BUS,	Vrije	Universiteit	Brussel

15u50-16u10 Internationaal en rechtsvergelijkend perspectief  
  NNB

16u10-16u50 Panelgesprek met betrokken actoren uit de praktijk 
  Moderator: dra. Maxime DUPAN

16u50-17u15 Vragen uit het publiek
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• Doelpubliek 
Alle actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de besluitvorming  
over kinderen: parketmagistraten, familie- en jeugdrechters, jeugd- en familieadvocaten, 
notarissen, academici, beleidsmakers, sociale diensten en diensten inzake jeugdhulp.

• Locatie 
Faculteit Rechtsgeleerdheid KULeuven, Tiensestraat 41, 3000 Leuven. 
De Valk - Auditorium Zeger Van Hee

• Inschrijving 
Inschrijving via www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/activities/5691

• Deelnameprijs 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 95 euro. 
Vrij van BTW volgens art. 44, § 2, 4° WBTW (Onderwijs) 
Inbegrepen in de deelnameprijs: deelname aan de studienamiddag,  
documentatiebundel en koffiepauze.

• Erkenningen 
- OVB-Orde Vlaamse Balies (aangevraagd) 
- IGO-Instituut Gerechtelijke Opleiding (aangevraagd) 
- Nationale Kamer van Notarissen (aangevraagd)

• Contact 
Voor meer info kan u contact opnemen met de 
Congresservice Faculteit Rechtsgeleerdheid 
E-mail: law.congresservice@kuleuven.be 
Tel.: 016/325484
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