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NL
BEGRIJPEN WAT GEZINNEN BEZIGHOUDT
Mensen ontmoeten elkaar, koppels worden gevormd,
kinderen worden geboren. Koppels worden ouders, en sommigen,
meer dan ooit, ontgoochelen, gaan uit elkaar, breken, stellen weer een
gezin samen of niet. Idealiter zou de overgang van het echtelijk paar
naar het ouder-paar moeten werken in het enig belang van het kind
waarvan vaststaande is dat het buigt voor « het recht [van het kind]
om regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten te
onderhouden met zijn beide ouders » (Art. 24 van het EU-handvest van de
grondrechten van 18 december 2000)
Sinds het einde van de negentiende eeuw werd het openbaar
gerechtelijk gezag geleidelijk ingevoerd als bescherming van de
belangen van de minderjarige; Vroeger als toezicht en bestraffing
van afwijkingen van de vaderlijke almacht (uitbuiting van kinderen),
vandaag ter vrijwaring van het belang van het kind, drager van rechten
wanneer de ouders het niet in der minne eens kunnen worden over de
voorwaarden van hun scheiding en zelfs daarbuiten. Deze inmenging van
de publieke sfeer in het privéleven van koppels kon alleen maar gepaard
gaan met een ondersteuning die strikt, objectief en voorspelbaar is (de
wet van 18 juli 2006) op gevaar af van te worden ondergedompeld in
vreemde passies en daarbij wezenlijke kenmerken en richting te verliezen.
In rechte zeggen dat het in het belang van het kind
zou moeten zijn om ook te wonen, bij zijn beide ouders en aan de
Familierechtbank de zorg te laten om daarvan het principe bij voorrang
te concretiseren, zo is de levenslijn die de wetgever voorzien heeft voor
de rechter sinds 2006 voor zijn duik in de familiale geschillen. Als men
vandaag de dag, het een of het ander gerechtelijk arrondissement in
ogenschouw neemt, of de indicator van de gelijkmatigheid varieert
van 50/50 tot 5 dagen/9 dagen, raakt het gedeeld verblijf tussen 35%
en 60% van de kinderen van gescheiden ouders van wie tenminste een
gevraagd heeft om ervan te genieten.
Na een aantal jaren om de betekenis van de gelijkmatig gedeelde
huisvesting te observeren, te bestuderen en te begrijpen, hebben de
Franstalige Brusselse Liga voor Geestelijke Gezondheid en het tijdschrift
Filiatio dit colloquium ontwikkeld als een plek voor ontmoeting
en uitwisseling, voorlichting en vorming, studie en praktijk voor de
bijeenroeping van wetenschappers, kinderpsychiaters en psychologen,
rechters en advocaten in de vertrouwelijkheid en de afzondering van hun
geweten, waar de kunst wordt gesmeed om recht te spreken ten gunste
van een steeds meer ontplooid ouderschap.

PROGRAMMA
VAN DE STUDIEDAG

08 :30 ONTHAAL VAN DE DEELNEMERS

09 :00
OFFICIËLE OPENING
Dhrn. Charles Burquel, Voorzitter en
Eric Messens, Directeur van de Franstalige Brusselse Liga voor
Geestelijke Gezondheid, BELGIË
Mevr. Cécile Jodogne, Minister voor het Gezondheidsbeleid
van de Franse Gemeenschaps-commissie (COCOF), BELGIË

09 :30
HET GELIJKMATIG GEDEELD VERBLIJF
EN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Al tientallen jaren, hebben veel onderzoekers uit verschillende
disciplines actoren geraadpleegd, en de feiten, veronderstellingen,
resultaten en tegenindicaties van het gedeeld verblijf in vraag
gesteld, ver van de ruzies tussen stromingen en stellingoorlogen.
Dit nieuw wetenschappelijk braakliggend terrein heeft zich eerst
gekenmerkt door een grote diversiteit aan vragen, doelstellingen,
instrumenten, steekproeven, ... Om deze overvloed te begrijpen en
er relevante en gevalideerde conclusies in te onderkennen hebben
de wetenschappers zich gestort op meta-analyses van bestaande
studies om te proberen zinvolle vergelijkingen te ontwikkelen door
de onderzoeken onderling te vergelijken en de voorwaarden
uit te werken voor een wetenschappelijke consensus met een
verhoogde graad aan betrouwbaarheid.
Het werk van Professor Edward Kruk en van Jani Turunen is
gezaghebbend op het gebied van ouderschapsplanning, in het
bijzonder op het vlak van het gelijkmatig gedeeld verblijf. Ook
in België, dragen onderzoeksteams bij tot ons begrip over wat
gezinnen bezighoudt; sommige zijn sinds 2008 betrokken bij
longitudinale onderzoeken, andere staan aan het hoofd van een
onderzoeksproject voor de komende vijf jaar.
Dhr. Edward Kruk, geassocieerd Hoogleraar,
Master of Social Work, Ph.D., School of Social Work, de Universiteit
van British Columbia, CANADA
Dhr. Jani Turunen, Onderzoeker, Faculteit Sociologie, Stockholm
University Demography Unit (SUDA) and Karlstad University, Centre
for research on child and youth mental health, ZWEDEN

PAUZE
Mevr. Laura Merla, Sociologe, Hoogleraar Sociologie,
Directeur van het interdisciplinair onderzoekscentrum voor de
gezinnen en de sexualiteit (CIRFASE/IACCHOS),
Université Catholique de Louvain (UCL), BELGIË
Mevr. Kim Bastaits, Sociologe, Lector & Senior Researcher PXL
Social Work Research, PXL (Professionals & Excellence), University
College Hasselt, BELGIË
Mevr. Sophie Vanassche, Sociologe, Onderzoeker, Hoogleraar
« Bachelor in het onderwijs : Kleuteronderwijs », Artevelde
Hogeschool, Gent, BELGIË

BESPREKING

12 :30 MIDDAGMAAL

13 :30
EXPERTISE EN PSYCHOLOGISCHE
ONDERSTEUNING : WELKE TENDENSEN ?
De vonnissen waartoe de Franstalige Brusselse Liga
voor Geestelijke Gezondheid toegang had, onthullen
een rechtspraak, die geen verlichting vindt in een breed
academisch en klinisch debat, dikwijls verwijst naar
omkeerbare literatuur en naar een authentieke maar
onvolledige klinische ervaring. Of het nu gaat over de
jonge leeftijd van het kind, over de stress-factoren, zoals
het ouderlijk conflict of het «vrije» woord van het kind,
toch ontwikkelen sommige zekerheden van gisteren zich
als gevolg van de realiteiten van de nieuwe gezinnen
en van het wetenschappelijk onderzoek. Het is bij de
voorstelling van deze ontwikkelingen en bij de discussie
die ze kunnen opwekken dat het belangrijk is om ze
tegenover elkaar te stellen, zodat het de magistraten de
gelegenheid biedt om zich te baseren op bijgewerkte
oriëntatiepunten.
Dhr. Blaise Pierrehumbert, doctor.
in de psychologie, oud-directeur van het
onderzoekscentrum en Privaatdocent aan de
Universiteit van Lausanne, ZWITSERLAND
Dr. Jean-Pierre Lebrun, psychiater, psychoanalist, BELGIË
Dr. Carine De Buck, kinderpsychiater,
medisch directeur van het Centre
Médical Pédiatrique “Clairs Vallons”, BELGIË

BESPREKING
15 :00 PAUZE

15 :30
DE JURIDISCHE VRAGEN
BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN CO-OUDERSCHAP
Gesmeed in het vuur van de Staten-Generaal van het
gezin, is de wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van
een gelijkmatig verdeelde huisvesting in deze zin totaal
democratisch. Hij is ook gewild pedagogisch, omdat hij de
prioritaire doelstelling aangeeft waarnaar te streven zonder
andere verplichting dan de motivering van de beslissing
die eruit zou voortkomen. Tien jaar later, is de ambitie van
voorspelbaarheid van de vonnissen niet bereikt.
Voor sommigen is de realiteit op het terrein helemaal
anders, en de wet lijkt weinig aangepast aan de ervaring
van de gezinnen. Sommige auteurs wijzen bovendien op
de noodzaak van een motivering van de beslissingen
die gunstig zijn voor de invoering van een gelijkmatig
gedeelde huisvesting.
Wat de motiveringen betreft van de afwijzende
beslissingen, illustreren een behoorlijk aantal ervan de
moeilijkheid voor rechters (en advocaten) om zich los
te maken van de tegenstrijdige voorwaarden van de
verdwijning van het echtpaar om alleen rekening te
houden met het voortbestaan van het ouder-paar in
het voordeel van het belang van het kind. Brengen de
huidige evolutie naar een rechtspraak van bemiddeling
en verzoening, aan de ene kant, en aan de andere kant,
de voorstellen om het «ouderschapsplan» van onze
Nederlandse buren om te zetten in Belgisch recht, een
adequaat antwoord op het isolement van de rechter, op
het lijden van te veel ouders, op het belang van het kind?
Mevr. Cécile Hayez, Rechter in de Familierechtbank bij de
Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel ; BELGIË
Mevr. Solange Brat, Rechter in de Familierechtbank bij de
Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, Lector
Universiteit van Bergen, wetenschappelijk medewerker
Université Libre de Bruxelles (ULB), BELGIË
Mr. Didier Pire, Advocaat, Lector
Universiteit van Luik (ULg), BELGIË
Dhr. Christian Denoyelle, Voorzitter
van de Hoge Raad voor de Justitie, BELGIË

BESPREKING

17 :00
DE HEDENDAAGSE EVOLUTIE
VAN DE GEZINNEN EN VAN HET OUDERSCHAP
EN HET BELANG VAN HET KIND
«In de tweede helft van de twintigste eeuw, is de familie
geleidelijk een meervoudig begrip geworden dat
aanleiding gaf tot een “gezinsmozaïek» welke situaties
omvat van kinderen die van hun ouders gescheiden zijn,
van kinderen van gescheiden ouders, van geadopteerde
kinderen, van kinderen die in diverse gezinsstructuren
leven (eenoudergezinnen, homo-oudergezinnen,
wedersamengestelde gezinnen ...), kinderen uit medisch
begeleide voortplanting of op zoek naar hun afkomst.»
Het is door deze bevindingen dat de Professoren
Jacques Marquet en Laura Merla hun onderzoek met
de titel «Het belang van het kind in het gezinsmozaïek
[..]» (Marquet & Merla, 2016) begonnen. En om de
voorwaarden te overwegen voor de realisatie van het
belang van het kind in deze «nieuwe» gezinnen, in een
poging om een antwoord te formuleren op een vraag
die uiteindelijk even eenvoudig is als voor de hand
liggend en relevant: beantwoordt het belang van het
kind ten behoeve waarvan de Staat inbreuk pleegt in de
privésfeer nog altijd aan het idee dat kinderen vormen
over hun belang?
Dhr. Jacques Marquet, Sociologe, Hoogleraar Université
Catholique de Louvain (UCL), lid van het interdisciplinair
onderzoekscentrum voor de gezinnen en de sexualiteit
(CIRFASE/IACCHOS), BELGIË

17 :30 BESLUITEN VAN DE DAG
Dhr. Luc Hennart, Voorzitter van de Franstalige Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel, BELGIË

CONTACT
« TWOHOMES : l’hébergement alterné égalitaire »
est une journée d’étude organisée par la Ligue Bruxelloise
Francophone pour la Santé Mentale et le newsmagazine Filiatio,
avec le soutien de la Commission Communautaire Française
et de l’International Council on Shared Parenting (ICSP)

PERSONNES DE CONTACT
Natacha Rome
+32 (0)2 501 01 21
rome.lbfsm@gmail.com
Secrétariat de la LBFSM
Rue du Président, 53 – 1050 Bruxelles, BELGIUM
Tel. : +32 (0)2 511 55 43
Fax : +32 (0)2 511 52 76
Courriel : lbfsm@skynet.be
Web : www.lbfsm.be/
Filiatio
web : www.filiatio.be/

MAISON DES
ASSOCIATIONS
INTERNATIONALES
ACCÈS
Lieu de la conférence
Maison des Associations Internationales
rue Washington, 40
1050 Bruxelles
Avec les transports en commun
TRAMS 81, 94 : arrêt « Bailli »
BUS 54 : arrêt « Bailli »

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
Nom: .....................................................................................................................................................................................................
Prénom:...............................................................................................................................................................................................
Institution:.........................................................................................................................................................................................
Titre et Qualité :.....................................................................................................................................................................
Adresse complète:..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Tél: .............................................................................................................................................................................................................
@:.................................................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION EN LIGNE SUR WWW.LBFSM.BE
FRAIS D’INSCRIPTION
Tarif plein, 80,00 €
Membre de la LBFSM, 65,00 €
Etudiant(e), 50,00 €

Je verse le montant de EUR ,00 sur le compte
IBAN : BE94 0682 4073 3314 de la Belfius Banque (BIC GKCCBEBB)
au bénéfice de la Ligue Bruxelloise Francophone
pour la Santé Mentale avec la mention « twohomes » suivie des
nom et prénom de la personne inscrite.
Le paiement valide l’inscription à la journée d’étude, dossier de
conférence, boissons en continu et lunch compris. Les chèques
ne sont pas acceptés. Les désistements seront remboursés à
concurrence de 50% jusqu’au 30 avril 2017. Au-delà de cette date,
l’intégralité des frais de participation restent dus.

avec le soutien de
la Commission Communautaire Française
et de l’International Council on Shared Parenting (ICSP)

