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STUDIEAVOND

Hoe werkt de nieuwe 
familierechtbank? 
Kortrijk, maandag 1 juni 2015

Ook te volgen via livestream

Praktisch

Datum en plaats

Maandag 1 juni 2015 van 18.30 tot 21.15 uur
Ontvangst vanaf 18.15 uur
Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Campus Kulak, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk 

Inschrijven

Schrijf in vóór 23 mei 2015 via
http://puc.kuleuven-kulak.be. 

Wilt u de studieavond via livestream volgen?
Vermeld dit aub bij uw inschrijving. 

De deelnameprijs is 100 euro voor afgestudeerden vóór 
2012 en 75 euro voor afgestudeerden in 2012, 2013 of 
2014. 

Bespaar tot 50 % op uw deelnameprijs via uw
KMO-portefeuille.  Meer informatie op
http://www.kmo-portefeuille.be.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



De werking van de 
familierechtbank  

De invoering van de familierechtbank zorgde 
voor ongeziene hervormingen in het familierecht. 
Zowel procedureel als materieel zijn er heel wat 
wetswijzigingen. 

Zo denken we bijvoorbeeld aan: 
• de materiële en territoriale bevoegdheidsverdeling 
• het familiedossier 
• het hoorrecht voor minderjarigen
• de persoonlijke verschijning
• het familiale kort geding

In een eerste luik bespreken we deze nieuwe 
rechtsregels, samen met onduidelijkheden/problemen 
die hieromtrent rijzen.

Daarnaast is er ook aandacht voor de werking van de pas 
opgerichte kamers voor minnelijke schikking. Wat zijn de 
mogelijkheden inzake alternatieve geschillenoplossing 
in de familierechtbank?

Tijdens deze studieavond zal Jeugdrechter Heleen 
Martens bovenstaande theorie illustreren vanuit 
de dagelijkse praktijk. Want zowel in het jeugd- als 
familierecht staan theorie en praktijk vaak ver uit elkaar. 
Wat zijn de frustraties hierrond?

Deze studieavond richt zich tot 
• Advocaten
• Magistraten
• Notarissen
• Andere geïnteresseerden 

Erkenning
Aangevraagd voor:

- Magistraten bij de FOD Justitie
- Advocaten bij de Orde van Vlaamse Balies
- Notarissen bij de Nationale Kamer 

Livestream
U kan deze studieavond volgen via livestream waarbij u 
vragen kan stellen via chat. U heeft hiervoor enkel een 
computer met internet nodig.

Programma

18.15 Onthaal 

18.30 Inleiding 
	 Dhr.	Filip	De	Loof,	rechter	in	de	rechtbank	

van	eerste	aanleg	West-Vlaanderen,	afdeling	
Brugge	/	beslagrechter						

18.35 Deel I	

19.30 Pauze

19.50   Deel II

21.00 Vraagstelling

Sprekers

•	 Mevr.	Sofie	Raes,	Doctoraatsbursaal	bij	het	Instituut	
voor	Familierecht	aan	de	UGent	

•	 Mevr.	Heleen	Martens,	Ondervoorzitter	en	Familie-	
en	Jeugdrechter	in	de	REA	OVL,	Afdeling	Gent

Organisatie

Stuurgroep	Recht:	Luc	Arnou,	Robrecht	Bauwens,	Jean-
Philippe	Bonte,	Frank	Detremmerie,	Rik	Devloo,	Eric	
Dursin,	Wim	Goossens,	Hilde	Laga,	Emmanuel	Leroux,	
Antoon	Lust,	Evelyne	Terryn,	Bernard	Tilleman	en	Pieter	
Vanherpe


