
Het meerouderschap
“Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.” Of juist niet?

Op dinsdag 14 november 2017 organiseert de 
Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg een 
symposium met als onderwerp het meerouderschap. 
Het mogelijk maken van meerouderschap en 
meeroudergezag zijn een tweetal aanbevelingen 
die de Staatscommissie herijking ouderschap in 
haar rapport “Kind en ouders in de 21e eeuw” 
heeft gedaan. 

De Staatscommissie herijking ouderschap is in 
2014 ingesteld om het afstammingrecht te 
moderniseren en beter te laten aansluiten bij de 
huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Volgens
de Nederlandse wet kan een kind enkel twee 
juridische ouders hebben. Echter, zowel 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen 
hebben ertoe geleid dat steeds meer kinderen in 
niet-standaard gezinssamenstellingen opgroeien. 
Alleen al in 2016 was er sprake van 18,5 duizend 
echtscheidingen waar minderjarige kinderen bij 
betrokken waren. 

Symposium 2017 
Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg

Datum  14 november 2017
Tijd  12:00 – 17:00
Locatie	 Vaeshartelt  
  Weert 9, 6222 PG Maastricht 

Prijs  €115,- incl koffie, thee, lunch 
  en vlaai

Mocht u geïnteresseerd zijn in het symposium, dan kunt u een e-mail sturen naar
KJRWsymposium@gmail.com voor verdere informatie en aanmelding.

Steeds meer kinderen groeien op met een stiefouder. 
Daarnaast zijn er ook kinderen die opgroeien in een 
gezin met twee moeders en/of twee vaders waar de 
biologische ouder ook een rol in de opvoeding van 
het kind wil hebben. Naar aanleiding van het rapport 
van de Staatscommissie herijking ouderschap is 
Minister van der Steur van mening dat er meer 
flexibiliteit in de vormen van het juridisch 
ouderschap moet komen.

Of het wenselijk is dat een kind meer dan twee 
juridische ouders kan hebben, is de vraag die dit jaar 
centraal staat bij ons symposium. Onder andere de 
volgende sprekers zullen hun visie op deze 
problematiek bespreken: mw. mr. M.A.M. van Uum, 
mw. mr. dr. B.M. Dijksterhuis en AnneMarie Thus.
De dag zal in goede banen worden geleid door de 
dagvoorzitter mr. L.W.M. Hendriks.

Kijk voor meer informatie op www.limburg.kjrw.eu

Wij hopen u te mogen verwelkomen op ons symposium!

Advocaten kunnen zichzelf voor dit symposium NOVA-punten toekennen. 
Wij houden een registratielijst bij en na afloop ontvangt u een certificaat van aanwezigheid.
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