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Verdiepend personen -, familie- en relatievermogensrecht (B001729)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.
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Situering
In dit opleidingsonderdeel wordt het eerder gedoceerde personen- en familierecht en
familiaal vermogensrecht uitgediept, teneinde te resulteren in een meer specialistische
en wetenschappelijke kennis van deze bijzondere rechtstak.
Met aandacht voor de ethische, politieke, sociologische en economische factoren die
het personen- en familierecht beïnvloeden, wordt een referentiekader geconstrueerd
waarin nieuwe regelgeving en ontwikkelingen een plaats zullen kunnen krijgen.

Inhoud
In dit opleidingsonderdeel wordt gefocust op recente ontwikkelingen inzake personenen familierecht sensu lato (ontstaan nadat de studenten het basisvak hebben gevolgd),
zowel op wetgevend vlak als in rechtspraak en doctrine.
Het Belgische personen-, familie- en relatievermogensrecht wordt geanalyseerd vanuit
het perspectief van het gelijkheidsbeginsel en de verdragen waardoor ons land
gebonden is. Belangrijk aandachtspunt vormt de rechtspraak van het Grondwettelijk
Hof waarin bepalingen uit het interne familierecht strijdig werden bevonden met de
grondrechten.
Aandacht wordt besteed aan empirisch Belgisch familierechtelijk onderzoek.

Begincompetenties
Basiskennis van het personen- en familierecht sensu lato wordt verondersteld.
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Diepgaande kennis hebben van recent gewijzigde elementen uit het Belgische
personen-, familie- en relatievermogensrecht
Dieper inzicht hebben in de historische evolutie van het personen-, familie- en
relatievermogensrecht en in de beïnvloeding van deze rechtstak door ethische,
politieke, sociologische en economische factoren
Nationale en internationale regelgeving snel vinden, analyseren en gebruiken voor
het oplossen van complexe en diepgaande vraagstukken van personen-, familie- en
relatievermogensrecht
Kritisch reflecteren over de lacunes in het vigerende personen-, familie- en
relatievermogensrecht
Bewust zijn van de nood aan empirisch familierechtelijk onderzoek als substraat voor
wetsevaluatie
Kennis hebben van de resultaten van recent Belgisch empirisch familierechtelijk
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1 onderzoek
7 Een wetenschappelijke onderbouwde visie hebben over de richting die het
1 toekomstige personen-, familie- en relatievermogensrecht moet uitgaan
8 Inschatten van de juridische implicaties van nieuw samengestelde gezinnen,
1 aanpassing van de geslachtsregistratie en medisch begeleide voortplanting
9 Personen en gezinnen adequaat juridisch begeleiden naar een op maat gesneden
1 oplossing voor hun persoons-, familie- en relatievermogensrechtelijke problemen
1 met respect voor de diversiteit in de gezinsvormen, het geslacht en de seksuele
1 geaardheid van elk individu
10 Een complex juridisch vraagstuk van personen-, familie- of relatievermogensrecht
1 mondeling vertalen en oplossen op een manier die begrijpelijk is voor een niet-jurist

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
In de hoorcolleges wordt de leerstof op een interactieve en diepgaande manier
behandeld. Wetgeving, rechtspraak en rechtsleer worden vanuit een casuïstische
invalshoek toegelicht.
De studenten worden gewezen op studiedagen en congressen over Belgisch
personen- en familierecht. De initiatieven die de verantwoordelijk lesgever op dit vlak
ontwikkelt aan de UGent, zijn voor de studenten gratis toegankelijk.

Leermateriaal
Het recentste bronnenmateriaal is downloadbaar via Minerva. Studenten drukken zelf
het materiaal af dat zij nodig/nuttig achten.
Een niet-geannoteerde actuele versie van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk
Wetboek.
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Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vóór elke les zullen de daarin vertoonde dia's (in PowerPoint) downloadbaar zijn via
Minerva.
Voor nadere toelichting kunnen de studenten terecht bij de titularis of bij de
gastdocenten. Zij kunnen de titularis voor of na de les of tijdens de pauze aanspreken
en kunnen ook per e-mail contact opnemen.
Vragen die een uitgebreid antwoord vereisen, worden enkel persoonlijk en dus niet via
e-mail beantwoord.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
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Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Op het mondelinge examen worden minstens drie vragen gesteld (verspreid over de
leerstof) waarbij de student(e) diepgaande kennis van het personen-, familie- en
relatievermogensrecht moet etaleren. Hij/zij moet in staat zijn om met behulp van zijn
wetboek en de aangeleverde rechtspraak complexere vraagstukken op te lossen
zonder schriftelijke voorbereiding en binnen een redelijk tijdsbestek. Van de student(e)
wordt een kritische houding verwacht ten aanzien van het vigerende familierecht,
waarin hij lacunes en ongrondwettigheden moet kunnen duiden. Met een
wetenschappelijke ingesteldheid moet de student het debat over remediëring van deze
pijnpunten en de inhoud van voorstellen de lege feranda kunnen aangaan.

Eindscoreberekening
Faciliteiten voor werkstudenten
Opgemerkt moet worden dat de hoorcolleges (of minstens goede nota's daarvan)
essentieel zijn voor de verwerking van de omvangrijke leerstof.
Als het lokaal dit toelaat, zullen de lessen worden opgenomen.
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