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KENNIS CURSUS 
Actualiteitencursus Familierecht 

 
 Familierecht 
 

Opzet van de middag: 

a) tijdens de middag zullen de recente ontwikkelingen op het gebied van familierecht 

aan de orde komen.  

b) Naast het bespreken van de recente jurisprudentie, zullen de daarbij behorende 

leerstukken aan de orde komen.  

De middag heeft een praktische inslag. Er zullen u tips aan de hand gedaan worden waar  

u uw voordeel mee kunt doen bij het voeren van procedures. De nadruk ligt op het  

familievermogensrecht, ook zullen onder andere het procesrecht en de alimentatie  

aan de orde komen. De mogelijkheid bestaat om vooraf praktijkvragen in te sturen.  

Deze interactieve cursus veronderstelt enige ervaring met het familierecht.  

 

Bij deze cursus ontvangt u een syllabus, die met name geschikt is als naslagwerk.  

 

Uw docenten zijn: Mr. J.Th.M. (Joost) Diks en mevrouw Mr. A.M. (Maaike) Steegmans.  

 

Joost Diks studeerde zowel Nederlands recht als notarieel recht aan de Radboud  

Universiteit te Nijmegen. Hij voltooide met goed gevolg de opleiding tot  

familierechtspecialist en scheidingsmediator van de vereniging Familierecht  

Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Joost Diks is advocaat bij en mede oprichter  

van Advocaten Familie- & Erfrecht. Hij verzorgt veelvuldig cursussen en lezingen op  

het gebied van familie- en erfrecht en is (co-)auteur van diverse boeken en publicaties  

op het gebied van het erfrecht. Joost Diks is mede oprichter en bestuurslid van de  

Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).  

 

Maaike Steegmans heeft zowel notarieel recht als Nederlands recht gestudeerd aan  

de Radboud Universiteit Nijmegen. Vervolgens is zij enige jaren als kandidaat-notaris  

werkzaam geweest bij een middelgroot advocaten- en notariskantoor. Daarna heeft  

zij de overstap gemaakt naar de Universiteit Utrecht, waar zij werkzaam was als  

docent en onderzoeker bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Maaike is bezig  

met een promotieonderzoek met als onderwerp het beheer van familievermogen. Zij  

bekijkt welke civielrechtelijke beheerfiguren in de praktijk kunnen worden gebruikt voor  

verschillende soorten vermogens. Maaike Steegmans combineert haar  

promotieonderzoek met de werkzaamheden voor haar bedrijf Juncto juridisch advies  

en training. Zij verzorgt regelmatig cursussen en trainingen op het gebied van erfrecht,  

relatievermogensrecht en estate-planning. Zij publiceert regelmatig in diverse  

tijdschriften en is redactielid van onder meer de bundels Rechtspraak Erfrecht en  

Rechtspraak Relatievermogensrecht. Zij is werkzaam op het wetenschappelijk bureau  

van Advocaten Familie- & Erfrecht.  

Voor meer informatie over de sprekers zie: www.familie-erfrecht.nl. 

 

http://www.servicehuis-advocatuur.nl/
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Opleidingspunten  

Merlijn is als onderwijs- en trainingsinstituut 

geaccrediteerd door de Nederlandse Orde 

van Advocaten (NOVA) en 

Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch 

adviseurs (NEVOA). 

 

Permanente Educatie NOVA / NEVOA 

Deze training levert u de volgende punten op: 

3 PO kennis punten 

 

 

 

http://www.servicehuis-advocatuur.nl/

