
 

 

 

Cursus Actualiteiten Personen- en Familierecht 

Donderdag 27 juni 2019  -  Eindhoven  -  6 PO  -  € 375,- 

 

Tijdens deze verdiepingscursus worden het actuele personen en familierecht, in het bijzonder 

het scheidingsrecht met u besproken. Aan de orde komen onderwerpen als: de gevolgen van 

het nieuwe huwelijksvermogensrecht van 1 januari 2018 en de veranderende (omstreden) 

regelgeving rondom partneralimentatie (1 januari 2020). Mr. Annette van Riemsdijk (advocaat, 

mediator en rechter plv) neemt op een praktische manier de onderwerpen door waarmee u te 

maken kunt krijgen. De cursus heeft een interactief karakter. 

 

De familierechtpraktijk staat steeds bloot aan veranderingen als gevolg van veranderende 

inzichten, jurisprudentie en regelgeving. Zo heeft de nieuwe huwelijksvermogenswetgeving 

onder meer tot gevolg dat voorhuwelijks vermogen niet meer in de na 1 januari 2018 ontstane 

huwelijksgemeenschappen valt en dat wat een echtgenoot verkrijgt krachtens erfrecht of gift ook 

niet meer in de gemeenschap valt, tenzij de erflater/schenker een insluitings-clausule heeft 

gemaakt. De aanbrengsten ten huwelijk blijven privé tenzij deze reeds gemeenschappelijk 

waren bij het ontstaan van de gemeenschap. De wet kent ook vele hersenbrekers. Het nieuwe 

art.1:96a BW geeft een regeling voor het geval een onderneming voorhuwelijks vermogen is. De 

echtgenoot van wie dat voorhuwelijks vermogen is, is aan de gemeenschap een redelijke 

vergoeding verschuldigd. Maar wat is dat? Hoe ziet een redelijke vergoeding er in de praktijk 

uit? 

 

Onderwerpen naast bovengenoemde die ook aan bod komen: 

 Kinderen: alimentatie en het ouderschapsplan 



 

 Echtelijke woning 

 Pensioenverevening 

 Familieprocesrecht en het project Maatschappelijke effectieve Rechtspraak (MER) 

 Contracteren in het familierecht. 

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het 

personen en familierecht, in het bijzonder het scheidingsrecht en kunt u de opgedane kennis 

direct toepassen tijdens uw werkzaamheden en methodisch hanteren. 

Programma: 

Ontvangst met koffie zal zijn vanaf 09.30 uur in het Van der Valk hotel te Eindhoven gelegen 

naast de A2. De cursus begint om 10.00 uur tot 17.30 uur. Er zal vanzelfsprekend worden 

gezorgd voor een lunch en een syllabus. 

  

Docent mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk 

Naast advocaat, mediator (vFAS, IMI, MfN, vVCP, SNM en Juripax gecertificeerd), en rechter 

plv. is Annette van Riemsdijk een ervaren docent, trainer, bestuurder, arbiter en adviseur. Zij 

publiceert regelmatig over familie- en erfrecht en ADR(mediation) en zij trainde duizenden 

professionals in onderhandelen, mediation, procesvoering, en risicoanalyse. Ook adviseerde zij 

evenzoveel particulieren, ondernemingen, advocatenkantoren, en (internationale) 

mediationproviders. Door haar inhoudelijke expertise en jarenlange ervaring, zowel juridisch als 

psychologisch, loopt van Riemsdijk steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Zo was Van 

Riemsdijk was ruim 10 jaar bestuurslid NMI en is zij oprichtster en director emeritus van het 

International Mediation Institute (IMI). Zij startte met drs. Donald MacGillavry het eerste 

interdisciplinaire “scheidings-“kantoor in Nederland. Van Riemsdijk is voorzitter van de Stichting 

Nalatenschapsmediation en CEO van de New Resolution Group te Bilthoven. 

 

Puntenwaardering en prijs 

Geadviseerd wordt zes opleidingspunten te registreren voor deze cursus. De kosten voor deze 

cursus bedragen EUR 375,- exclusief BTW en inclusief lunch en syllabus. 

 

Aanmelden 

 Meer informatie en aanmelden 

 Of stuur een email naar info@mrinopleidingen.nl  

Wij begroeten u graag op 27 juni aanstaande in het Van der Valk hotel te Eindhoven. 

  

 

https://mrinopleidingen.us16.list-manage.com/track/click?u=d25fa0881b52cc153541273cf&id=93ab1c8b60&e=8dd1fab5c6
mailto:info@mrinopleidingen.nl

