Praktijkcursus
Alimentatierecht en alimentatierekenen
verzorgd door advocaat-generaal Hoge Raad en
ervaren alimentatierechter Hof Den Haag

Mr. Dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers
Mr. A.N. Labohm
│23 mei 2018│6 PO NOvA │
€ 349,-│incl. lunch en lesmateriaal│

●
Alimentatierecht blijft in beweging; het initiatiefwetsvoorstel herziening
partneralimentatie is niet positief ontvangen door de Raad van State. Het
rekenen met twee rekensystemen, één voor partneralimentatie en één
voor kinderalimentatie, is tijdrovend en complex.
In deze praktijkcursus alimentatierecht en alimentatierekenen komen alle
relevante ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak van de afgelopen
periode aan bod, waarbij de praktische toepasbaarheid van de opgedane
kennis steeds voorop staat. Na het volgen van deze cursus bent u weer
helemaal bij wat betreft het alimentatierecht van A t/m Z.
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De docenten - beiden met ruime ervaring in alimentatiezaken - geven
inzicht in de wijze waarop zij alimentatiezaken in hun dagelijkse praktijk
behandelen.
De cursus is zowel geschikt voor de procespraktijk als de adviespraktijk/mediation. Er wordt in gegaan op de nieuwste ontwikkelingen in de
rechtspraktijk. Niet alleen wordt het civiele recht besproken maar eveneens de fiscale aspecten van onderhoudsverplichtingen.
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
Partneralimentatie
- vrijwillig/onvrijwillig inkomensverlies in een stagnerende economie;
- samenwonen in de zin van art 1:160 BW; hoe bewijs ik dit?
- schulden en de draagkracht
- de nieuwe partner en de draagkracht
- de positie van niet gehuwden met of zonder contract
- fiscale aspect van partneralimentatie
Kinderalimentatie:
- de behoefte van de minderjarige maatwerk?
- de behoefte van de jongmeerderjarige?
- het vermogen en het inkomen van de jongmeerderjarige
- past het forfaitaire rekensysteem wel binnen het wettelijke kader?
- de voorrangsregeling van kinderalimentatie
- het samengestelde gezin en de rechtspraak van de Hoge Raad
- samenloop kinder- en partneralimentatie
Alimentatie en de DGA
- hoe stel ik de draagkracht vast van de DGA vast?
- welke stukken heb ik nodig om inzicht te krijgen in de financiële positie
van de ondernemer?
- de jaarrekening van de BV in de familie praktijk
- rechtspraak inzake alimentatie en de ondernemer

Bernard Loderstraat 27, 1063 PA Amsterdam
KvK 58.76.36.78, info@edulawopleidingen.nl
www.edulawopleidingen.nl

Onderwijsvorm
Interactief college. Voorts wordt aan de hand van korte casuïstiek gewerkt.
●
De cursus wordt verzorgd door Mr. Dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers
en Mr. A.N. Labohm. Mr. Lückers is advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Mr. Labohm is senior-raadsheer
in de familiekamer van het Gerechtshof Den Haag. De docenten
publiceren regelmatig op het gebied van alimentatierecht en treden frequent op als docent/spreker.

●
Datum en tijdstip: woensdag 23 mei 2018. tussen 10.00-17.30 uur
Opleidingspunten: 6 PO NOvA, 6 PO MfN
Cursuslocatie: 4-sterren Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10, 1083 HH Amsterdam (op 5 min. loopafstand van station Amsterdam RAI)
Cursusprijs: €349,- ex. btw (incl. lunch en lesmateriaal)
●
Aanmelden/vragen
Per e-mail info@edulawopleidingen.nl
via de website www.edulawopleidingen.nl (‘Aanmelden’ in Menu)
of telefonisch 0648415255
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