vereniging voor Familie- en JeugdRecht

Studiedag 2008:

Relatierecht

Een verkenning van het groot aantal
veranderingen in de samenleving
en de wetgeving.
Donderdag 27 november 2008
Jaarbeurs Congrescentrum Utrecht

FJR-Studiedag 2008
Relatierecht
Op donderdag 27 november 2008 organiseert de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht
een studiedag met als titel: “Relatierecht”. De studiedag vindt plaats in het Beatrixgebouw
van het Jaarbeurs Congres- en Vergadercentrum, Jaarbeursplein 6 te Utrecht.
Sprekers zijn:
- Wendy Schrama, universitair hoofddocent sectie IPR, rechtsvergelijking en
familierecht te Utrecht;
- Ans van Duijvendijk-Brand, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
te Den Haag;
- Bart Breederveld, advocaat bij Rensen advocaten te Alkmaar;
- Anne-Rigt Poortman, universitair docent aan de vakgroep sociologie te Utrecht;
- Paul Vlaardingerbroek, hoogleraar familie- en jeugdrecht te Tilburg.
De afgelopen jaren voltrok zich een groot aantal veranderingen in de samenleving en in
de wetgeving. Het huwelijk is opengesteld voor personen van gelijk geslacht, maar wie
(voorshands) geen huwelijk wenst, kan terugvallen op de rechtsfiguur van het geregis
treerd partnerschap of kan een (notarieel) samenlevingscontract sluiten. Een belangrijke
vraag op het terrein van het relatierecht is of de wetgever personen die ongehuwd
samenwonen wettelijke bescherming zou moeten bieden.
Op de studiedag zal het onderwerp “relatierecht” centraal staan. ‘s Morgens zullen de
sprekers hun visie geven op het relatierecht vanuit verschillende invalshoeken (rechtsvergelijkend, onderhoudsrechtelijk, vermogensrechtelijk, sociologisch perspectief en
afstammingsrechtelijk). ‘s Middags zijn er workshops en zullen verschillende thema’s
verder worden uitgewerkt (het erfrecht, het pensioenrecht, het ouderschapsplan,
de kinderen, alsmede het onderwerp van de gemeenschappelijke woning).
De studiedag staat open voor leden van de vereniging alsmede voor andere belangstellenden. Voor leden van FJR bedraagt het inschrijfgeld ¤ 125,00 en voor andere belangstellenden
¤ 175,00. Studenten betalen ¤ 50,00 (kopie collegekaart 2008-2009 meesturen).
Eén persoon per lidmaatschap kan voor het lidmaatschapstarief deelnemen aan de studiedag. De voorkeur gaat uit naar aanmelding via internet: www.fjr.nu
NOVA PO-punten: 4 juridische PO-punten.
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Programma
09.00 – 10.00

Aankomst en registratie

10.00 – 10.10
10.10 – 10.40

Welkomstwoord door de dagvoorzitter: mr. Paul van Teeffelen
Plenaire lezing 1: Mr. W.M. Schrama:
Algemene inleiding relatierecht
Plenaire lezing 2: Mr. J. van Duijvendijk - Brand:
(Ex-) samenwonenden en het onderhoudsrecht
Koffiepauze
Plenaire lezing 3: Mr. B. Breederveld:
(Ex-)samenwonenden en het vermogensrecht
Plenaire lezing 4: Dr. A. Poortman:
Juridische arrangementen vanuit een sociologisch perspectief
Plenaire lezing 5: Prof. mr. P. Vlaardingerbroek:
Afstammingsrechtelijke aspecten en samenlevers

10.40 – 11.10
11.10 – 11.35
11.35 – 12.05
12.05 – 12.35
12.35 - 13.00

13.00 – 14.00

Lunch

Workshops (1e ronde)
1. Erfrecht en successie
		 Mr. T.J. Mellema – Kranenburg
2. Het huis waarin zij samenwoonden
		 Mr. C.G. Breedveld - de Voogd
3. Kinderen van (ex-)samenwonenden
		 Mr. E.C.C. Punselie
4. Pensioenrecht en ongehuwd samenwonende partners
		 Mr. I.E. Leene- Hoedemaeker
5. Het ouderschapsplan in relatie tot samenwonende partners
		 Mr. E. Loeb
14.00 – 15.00

15.00 – 15.30

Koffie/theepauze

15.30 – 16.30

Workshops (2e ronde)

16.30

Afsluitende borrel
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Personalia
Bart Breederveld is sinds 1979 werkzaam
als advocaat. Zijn aandachtsgebieden zijn
het insolventierecht en het personen- en
familierecht. Momenteel werkt hij aan een
proefschrift over de ontbinding van de
huwelijksgemeenschap en de verdeling
door de rechter. Daarnaast is Bart Breederveld ook docent goederen- en insolventierecht aan de VU en werkzaam als raadsheerplaatsvervanger bij het Gerechtshof te
‘s-Gravenhage.
Clementine Breedveld – De Voogd
studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Zij is in 2007 gepromoveerd
op het proefschrift: “Vorm, vrijheid en
gebondenheid bij de koop van een woning”.
Thans is zij werkzaam als universitair
docent, afdeling notariële vakken, aan de
Universiteit Leiden.
Ans van Duijvendijk – Brand heeft zich
gespecialiseerd in het adviseren over en
het voeren van (civiele) cassatieprocedures,
aanvankelijk vooral op het gebied van het
huwelijksvermogen en erfrecht. Zij promoveerde in 1990. Gaandeweg heeft zij zich
toegelegd op het verzekeringsrecht en het
aansprakelijkheidsrecht in brede zin met
een accent op medische aansprakelijkheid.
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Ingrid Leene – Hoedemaeker is directeur
van GetSmart Pensioenadvies en financiële
planning te Tilburg. Regelmatig treedt zij
op als docent op congressen en trainingen.
Zij is afgestudeerd als bedrijfseconoom met
een accountancy/control achtergrond, heeft
zich gespecialiseerd in financiële planning
bij echtscheiding en is in de afrondende
(scriptie)fase voor Master of Arts in
Pensions and Life Insurance.
Ernée Loeb is docent aan de Universiteit
Utrecht (Molengraaff Instituut, UCERF)
in familierecht, relatie vermogensrecht en
mediation en publiceerde op deze rechtsgebieden. Sinds 1996 heeft zij daarnaast een
eigen praktijk als familierechtadvocaat en
scheidingsbemiddelaar (vFAS), eveneens in
Utrecht. Zij is gecertificeerd NMI-mediator,
geeft cursussen, lezingen en workshops
voor verschillende doelgroepen en is
redacteur personen- en familierecht van het
jurisprudentieblad JIN (sdu).

Tea Mellema-Kranenburg is werkzaam als
notaris te Rotterdam en universitair hoofddocent
bij de afdeling burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij raadsheer-plaats
vervanger bij het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch. In 1988 promoveerde zij op “de Legitieme
portie”. Zij houdt zich in geschrift en praktijk
voornamelijk bezig met het erfrecht en het
familievermogensrecht.
Lies Punselie, is werkzaam als universitair
docent notariële vakken bij de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, alsmede
raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof
te ‘s-Gravenhage. Voorts is zij docent aan de
beroepsopleiding notariaat, docent aan de IMFO
en redacteur van het tijdschrift Familie- en
Jeugdrecht.
Anne-Rigt-Poortman studeerde sociologie aan
de Universiteit Utrecht. Zij is in 2002 gepromoveerd op een studie naar de sociaal-economische
oorzaken en gevolgen van echtscheiding. Tijdens
haar postdocschap aan de VU te Amsterdam
heeft zij onderzoek gedaan naar de invloed van
iemands relatiegeschiedenis op de kansen om
(opnieuw) een relatie aan te gaan en het type
partner dat men kiest. Op dit moment werkt zij
aan de vakgroep sociologie aan de Universiteit
Utrecht als universitair docent en richt haar onderzoek zich op economisch- en sociale arrangementen binnen partnerrelaties.

Wendy Schrama is als universitair hoofddocent
verbonden aan het Utrecht Centre for European
Research into Family Law (UCERF) dat deel
uitmaakt van de sectie IPR, rechtsvergelijking en
familierecht van het Molengraaff Instituut voor
Privaatrecht, Universiteit Utrecht.
Zij verricht sinds 1997 onderzoek naar het ongehuwd samenleven, hetgeen ondermeer resulteerde in haar proefschrift over het ongehuwd
samenleven in het Nederlandse en Duitse recht.
In 2005 kreeg zij een VENI-subsidie van NWO
voor haar onderzoek.
Paul Vlaardingerbroek is hoogleraar familieen jeugdrecht aan de Universiteit van Tilburg,
alsmede rechter-plaatsvervanger in de rechtbank
Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger in het
Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch en voorzitter
van de Sectie Jeugd van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming.

Inschrijving
U kunt zich aanmelden via: www.fjr.nu
Voor zover u niet over internet beschikt, kunt u ook de bijgevoegde antwoordkaart
volledig ingevuld zenden aan: FJR, postbus 65707, 2506 EA Den Haag.
Uw aanmelding en betaling dienen uiterlijk 15 november a.s. bij ons binnen te zijn.
Locatie
Het congres vindt plaats in het Beatrixgebouw van het Jaarbeurs Congres- en Vergader
centrum, Jaarbeursplein 6 te Utrecht en is goed te bereiken per auto of openbaar vervoer.
Kosten congres
Leden van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht
¤ 125,00
Niet-leden
¤ 175,00 Studenten
(kopie collegekaart 2008-2009 meezenden)
¤ 50,00
U dient de deelnemersbijdrage te voldoen door overschrijving op bankrekeningnummer
613078586 ten name van FJR te Den Haag onder vermelding “Relatierecht, uw voorletters
en uw naam”. Indien uw werkgever uw deelnemersbijdrage betaalt, dient dezelfde
omschrijving te worden vermeld. Niet traceerbare betalingen worden teruggestort.
Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk. Mocht u na inschrijving onverwacht
verhinderd zijn, dan kunt u een vervanger sturen, mits u ons daarvan vooraf op de hoogte
stelt.
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat uw inschrijving pas in behandeling wordt genomen,
nadat uw betaling is ontvangen. Zodra uw inschrijving definitief is, ontvangt u een
bevestiging van deelname.
Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht,
telefoon 070 – 3628598, fax 070 – 4273263.
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Aanmeldingskaart

U kunt zich ook aanmelden via: www.fjr.nu

Personalia
Naam M/V
Privé-adres
Postcode en plaats
Telefoon
Werk (naam instelling)
Werkadres
Postcode en plaats
Telefoon / Fax
E-mail

FJR-lid
			
Student

Ja (aanmeldingskosten bedragen ¤ 125,00)
Nee (aanmeldingskosten bedragen ¤ 175,00)
Ja (aanmeldingskosten bedragen ¤ 50,00, meesturen kopie collegekaart 2008-2009)

Vul op de achterzijde uw voorkeur voor de workshops in.
Alleen in te vullen door advocaten: De vereniging voor Familie- en Jeugdrecht is een door
de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling. In verband hiermee kan
de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht uw naam en adresgegevens aan een door de
Nederlandse Orde van Advocaten ingeschakeld onafhankelijk onderzoeksbureau verstrekken.
Het onderzoeksbureau kan u benaderen met vragen over de kwaliteit van de gevolgde cursus.
Na het onderzoek worden uw gegevens door het onderzoeksbureau vernietigd.
Ik maak wel / geen bezwaar tegen het doorgeven van mijn gegevens.
Ik heb de betaling overgemaakt / laten overmaken en heb er goede nota van genomen dat mijn
inschrijving pas wordt verwerkt nadat de betaling is ontvangen.
Datum:				
		

Handtekening:

Voorkeur workshops

U kunt zich ook aanmelden via: www.fjr.nu

Tijdens de middag kunt u twee workshops bijwonen:
van 14.00 – 15.00 uur en van 15.30 – 16.30 uur.
Kruis hieronder aan welke sessies uw voorkeur hebben.
Geef ook uw tweede keuze aan; wij houden hier rekening mee in geval van overintekening.
Workshop 1: 14.00 – 15.00
1e keuze

2e keuze

Workshop 2: 15.30 – 16.30
1e keuze

2e keuze

Erfrecht en successie
Het huis waarin zij samenwoonden
Kinderen van (ex-)samenwonende partners
Pensioenrecht en ongehuwd samenwonende partners
Het ouderschapsplan in relatie tot samenwonende partners
Erfrecht en successie
Het huis waarin zij samenwoonden
Kinderen van (ex-)samenwonende partners
Pensioenrecht en ongehuwd samenwonende partners
Het ouderschapsplan in relatie tot samenwonende partners

Erfrecht en successie
Het huis waarin zij samenwoonden
Kinderen van (ex-)samenwonende partners
Pensioenrecht en ongehuwd samenwonende partners
Het ouderschapsplan in relatie tot samenwonende partners
Erfrecht en successie
Het huis waarin zij samenwoonden
Kinderen van (ex-)samenwonende partners
Pensioenrecht en ongehuwd samenwonende partners
Het ouderschapsplan in relatie tot samenwonende partners

Zend de antwoordkaart volledig ingevuld aan:
FJR, postbus 65707, 2506 EA Den Haag.

