Datum en plaats
Leuven: woensdag 7 juni 2017 (13u30 – 17u45)
De Valk, auditorium Zeger Van Hee, Tiensestraat 41, 3000 Leuven

Instituut voor Familierecht
en Jeugdrecht KU Leuven

Instituut voor
Familierecht UGent

Gent: donderdag 15 juni 2017 (13u30 – 17u45)
Campus Aula, auditorium NB 1 (1ste verd.), Universiteitstraat 4, 9000 Gent
De studienamiddag kan op beide data ook via Livestream worden gevolgd (indien u
hiervan gebruik wenst te maken, gelieve dit in uw inschrijving aan te duiden).

Accreditatie

S TUDIENAMIDDAG

Erkenning door de OVB voor 4 punten, door de Nationale Kamer der Notarissen
en het IGO werd aangevraagd.

Prijs: 120 euro
De prijs omvat een documentatiemap, de koffiepauze, een afsluitende borrel en het
verslagboek, dat elke deelnemer na afloop per post zal ontvangen.

INSCHRIJVINGSKAART
Bij voorkeur online inschrijven:
Leuven: www.pvthemis.be | Gent: webapps.ugent.be/eventManager/events/familierecht

Recente wetgeving en rechtspraak
familie(proces)recht
Familieprocesrecht – Adoptie – Familienaam – EOT – Pleegzorg

Per e‐mail:
Leuven: law.congresservice@kuleuven.be | Gent: elise.vanderlinden@ugent.be
Dhr./Mevr.: __________________________________ Functie: __________________________
Kantoor/Instelling: ______________________________________________________________
Straat: ________________________________________________________________________
Postcode: ___________________________________ Gemeente: ________________________
Tel.: ________________________________________ Fax: _____________________________
E‐mailadres: ___________________________________________________________________

WOENSDAG 7 JUNI 2017 | LEUVEN

Btw‐nr.: ______________________________________________________________________
Schrijft zich in voor de studienamiddag:  in Leuven op woensdag 7 juni 2017
 met Livestream op 7 juni 2017 (13u50 ‐17u45)
 in Gent op donderdag 15 juni 2017
 met Livestream op 15 juni 2017 (13u50 ‐17u45)
en betaalt 120 euro
 Verzoekt als magistraat, gerechtelijk stagiair, referendaris of griffier zijn of haar inschrijving te
factureren aan het IGO (en vermeldt bij de facturatiegegevens “IGO”).
Handtekening:

Datum: _____________________

De gegevens worden opgenomen in de bestanden van de KU Leuven respectievelijk van de UGent, waar overeenkomstig de
wet van 8 december 1992 het toegangs‐ en correctierecht uitgeoefend kan worden.
Elke inschrijving is bindend. In geval van annulatie wordt 10% van het inschrijvingsgeld in rekening gebracht (met een
minimum van 25 EUR); enkel schriftelijke annulatie wordt aanvaard. (conform algemene verkoopsvoorwaarden KU Leuven
www.kuleuven.be/permanentevorming/docs)

DONDERDAG 15 JUNI 2017 | GENT

T OELICHTING
De afgelopen maanden zijn een heel aantal nieuwe wetten op het vlak van het
familierecht en het familieprocesrecht gestemd. Daarenboven zijn er nog andere op
komst.
De wet van 25 december 2016 repareerde de Naamwet van 8 mei 2014, die
gedeeltelijk vernietigd werd door het Grondwettelijk Hof. De wet van 20 februari 2017
hervormde het adoptierecht op meerdere punten, terwijl een andere wet van
dezelfde datum de erkenning tijdens de zwangerschap regelt. In het wetsontwerp
Potpourri V (Kamer DOC 54 2259) – dat nog voor de zomervakantie wet zou worden
– worden tal van technische wijzigingen in het familierecht en het familieprocesrecht
vooropgesteld. Patrick Senaeve bespreekt al deze (op til zijnde) hervormingen.
Ex‐echtgenoten die door onderlinge toestemming uit de echt gescheiden zijn, worden
nog vaak geconfronteerd met tal van problemen die ze aan de familierechtbank
moeten voorleggen. Gerd Verschelden analyseert dit contentieux uit de periode 2011‐
2017 vanuit het perspectief van (suggesties voor een) adequatere libellering van
bedingen in de regelingsakte en de familierechtelijke overeenkomst.
Na jarenlange parlementaire voorbereiding werd op 19 maart 2017 de wet tot
invoering van een statuut voor pleegzorgers afgekondigd. Deze wet geeft voor het
eerst een civielrechtelijk statuut aan personen die als pleegouders optreden en bakent
de respectieve prerogatieven van de ouders en de pleegzorgers af. Deze wet zorgt ook
voor een overheveling van een bevoegdheid van de familierechtbank naar de
jeugdrechtbank: ze laat deze laatste immers toe om, zelfs ambtshalve, uitspraak te
doen over alle maatregelen inzake ouderlijk gezag en verblijf voor zover die
samenhangen met bevolen jeugdbeschermingsmaatregelen. Geert Decock analyseert
deze belangrijke innovaties, die in werking treden op 1 september 2017.
Tot slot gaat Tom Wijnant na hoe partijen die hun familiaal geschil hebben beëindigd
door middel van een overeenkomst, dit akkoord uitvoerbare kracht kunnen geven. Er
blijken verrassend veel mogelijkheden te bestaan om een familierechtelijke
overeenkomst uitvoerbaar te maken, met sterk verschillende kosten. In een praktisch
overzicht wordt een en ander in kaart gebracht en verduidelijkt.

PROGRAMMA
13u30

Onthaal

13u55

Verwelkoming door de Voorzitter
Prof. Patrick Senaeve (Leuven)
Prof. Gerd Verschelden (Gent)

14u00

Nieuwe wetgeving aangaande familierecht
en familieprocesrecht
Prof. Patrick Senaeve, deeltijds gewoon hoogleraar
KU Leuven

14u40

Relitigatie na echtscheiding door onderlinge toestemming
(2011‐2017)
Prof. Gerd Verschelden, hoogleraar UGent

15u20

Eerste vragenronde

15u40

Koffiepauze

16u05

De wet van 19 maart 2017 tot invoering van een statuut voor
pleegzorgers
Mr. Geert Decock, advocaat balie Gent

16u45

Van familierechtelijke overeenkomst tot uitvoerbare titel:
afweging van diverse wegen en kosten
Drs. Tom Wijnant, assistent UGent

17u25

Tweede vragenronde

17u45

Vriendschapsborrel

