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Deze bijdrage biedt een overzicht van publicaties op 
het gebied van het internationaal familierecht die in 
de periode van oktober 2019 tot en met september 
2020 zijn verschenen.

 Handboeken en boeken

E. Alofs & W. Schrama (red.), ‘Elderly Care and Upwards Soli-
darity. Historical, Sociological and Legal Perspectives’, in: K. 
Boele-Woelki e.a. (red.), European Family Law Series, no. 48, 
Cambridge: Intersentia 2020.
Door de vergrijzing staan staten in Europa voor grote juridi-
sche en maatschappelijke uitdagingen. Vanuit een juridisch, 
historisch en sociologisch perspectief wordt in dit boek de 
(informele) zorg voor ouderen onderzocht.

L. Bracken, Same-Sex Parenting and the Best Interests 
Principle, Cambridge: Cambridge University Press 2020.
Dit boek bevat een pleidooi voor de juridische erkenning van 
homoseksuele en lesbische families op basis van het belang 
van het kind. De auteur presenteert een nieuw conceptueel 
raamwerk om het principe van het belang van het kind toe 
te passen aan de hand van rechtsvergelijkende casusstudies 
en inzichten uit sociaal wetenschappelijke literatuur.

M. Brinig (red.), International Survey of Family Law 2020, 
Cambridge: Intersentia 2020.
De jaarlijkse review van de International Society of Family 
Law (ISFL) is weer uitgekomen. In deze breed georiënteerde 
bundel wordt door een internationaal team van experts in-
zichten over recente en opvallende ontwikkelingen in het 
familierecht bijeengebracht. Verschillende ontwikkelingen 
in jurisdicties van over de hele wereld worden in de bundel 
behandeld.

M.R. Bruning, K.F.M. Klep & E.C.C. Punselie (red.), De invloed 
van 30 jaar Kinderrechtenverdrag in Nederland. Perspectie-
ven voor de rechtspraktijk, Deventer: Wolters Kluwer 2020.
Naar aanleiding van de dertigste verjaardag van het Inter-
nationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) is 
deze bundel verschenen. De focus ligt op de invloed van kin-
derrechten in de Nederlandse rechtspraktijk en is daarmee 
bijzonder relevant voor juridische professionals die zich be-
zighouden met kinderen, jongeren en gezinnen. Het is een 
inhoudelijk rijke bundel. Onderwerpen die aan bod komen 
zijn o.a. internationale kinderrechten, jeugdstrafrecht, mi-
gratierecht, internationaal privaatrecht, gezondheidsrecht 

1 Mr. L.M.L. (Laureen) Hu is als promovenda verbonden aan het Utrecht Cen-
tre for European Research into Family Law.

en kinderen in bijzondere situaties – bijvoorbeeld in voor-
malige IS-gebieden.

M. Digoix (red.), ‘Same-Sex Families and Legal Recognition 
in Europe’, in: E. Carlson & S. Gietel-Basten (red.), European 
Studies of Population (ESPO), Cham: Springer International 
Publishing 2020.
Dit boek bevat een rechtsvergelijkende analyse van de ju-
ridische situatie van homoseksuele families in Europa. 
Daarnaast wordt aan de hand van sociologisch onderzoek 
in Frankrijk, IJsland en Italië de invloed van het recht op het 
dagelijks leven van homoseksuele families belicht.

Dörthe Engelcke, Reforming Family Law. Social and Political 
Change in Jordan and Morocco, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press 2020.
Het familierecht is een gevoelig onderwerp in islamitische 
jurisdicties. In de jaren nul hebben zowel Marokko als Jorda-
nië nieuwe familiewetgeving ingevoerd. In het boek wordt 
gezocht naar een verklaring voor de verschillende manieren 
waarop de hervorming van het familierecht is aangepakt 
door deze semi-autoritaire regimes. Hierbij wordt ruime 
aandacht besteed aan de politieke en historische context.

F. Ibili & A.C. Olland (red.), Internationale kinderontvoering, 
Deventer: Wolters Kluwer 2019.
In de Nederlandse literatuur ontbrak een alomvattend over-
zicht van alle juridische facetten van kinderontvoering. Dit 
boek beoogt als het eerste praktijkboek over internationale 
kinderontvoering in deze leemte te voorzien. Verschillende 
deskundigen uit de rechtspraktijk en wetenschap hebben 
een bijdrage geleverd om aan juridische professionals een 
handleiding te bieden bij de behandeling van internatio-
nale kinderontvoeringszaken. Er wordt aandacht besteed 
aan bijvoorbeeld de definitie van internationale kinderont-
voering, de internationale bevoegdheid van de Nederlandse 
rechter in teruggeleidingszaken en de rol van het EVRM bij 
weigeringsgronden voor teruggeleiding.

C.G. Jeppesen de Boer & C.R. Mol (red.), Actuele ontwikke-
lingen in het familierecht, UCERF reeks 14, Nijmegen: Ars 
Aequi 2020.
Ter gelegenheid van het veertiende UCERF-symposium, dat 
in verband met de Corona ontwikkelingen geen doorgang 
kon vinden, is desondanks deze bundel verschenen. In de 
bijdrage van R. de Groot en D. de Groot, ‘Op het snijvlak van 
nationaliteitsrecht en (internationaal) familierecht’, worden 
mede internationaal privaatrechtelijke aspecten behandeld.

A.R. van Maas de Bie, P. Dorhout & I.J. Pieters, Memo Echt-
scheiding en Alimentatie 2020, Deventer: Wolters Kluwer 
2020.
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Er is weer een update van de Memo Echtscheiding en Ali-
mentatie verschenen met alle ontwikkelingen, jurispru-
dentie en regelgeving. De internationaal privaatrechtelijke 
facetten van een internationale echtscheiding komen ook 
aan bod.

M. Maclean & B. Dijksterhuis (red.), Digital Family Justice. 
From Alternative Dispute Resolution to Online Dispute Reso-
lution?, Oxford: Hart Publishing 2019.
In dit boek reflecteren experts uit verschillende landen 
zoals Canada, Australië en Frankrijk op de ontwikkeling van 
online geschillenbeslechting op het gebied van het familie-
recht. De Nederlandse ‘Rechtwijzer uit elkaar’ wordt ook 
uitgebreid behandeld.

A. Margaria, The Construction of Fatherhood. The Jurispru-
dence of the European Court of Human Rights, Cambridge: 
Cambridge University Press 2019.
Dit boek is een bewerking van het proefschrift van Margaria 
uit 2015. Het boek bevat een gedetailleerde studie van de 
wijze waarop het EHRM reageert op sociale ontwikkelingen 
en veranderende ideeën over vaderschap. Margaria beoogt 
de definities van vaderschap die het EHRM hanteert aan het 
licht te brengen en verkent hoe vaderschap opnieuw gede-
finieerd zou kunnen worden. Het boek is een aanrader voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de regulering van nieuwe 
vormen van ouderschap. 

 (Onderzoeks)rapporten

M.J. Vonk, W.D. Haan, de, C.G. Jeppesen de Boer & 
G.C.A.M.Ruitenberg, Eenvoudige adoptie van pleegkinde-
ren, Den Haag: WODC; te vinden via https://www.wodc.nl/
onderzoeksdatabase/2989-eenvoudige-adoptie.aspx; dit 
onderzoeksrapport is tevens gepubliceerd in NILG – Familie 
& Recht reeks (Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2020).
In het rapport ‘Kind en Ouders in de 21ste eeuw’ uit 2016 
deed de Staatscommissie Herijking Ouderschap de aan-
beveling om eenvoudige adoptie mogelijk te maken voor 
pleegkinderen die langdurig bij dezelfde pleegouders 
wonen. Naar aanleiding van deze aanbeveling wordt in dit 
rapport op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veilig-
heid onderzocht of het invoeren van eenvoudige adoptie in 
de context van pleegzorg wenselijk is. In dit kader is ook een 
korte rechtsvergelijkende studie uitgevoerd.

 Oraties

K. Blankman, Maatwerk bij juridische ondersteuning en be-
scherming van ouderen (Oratie Vrije Universiteit Amster-
dam), beschikbaar als artikel in FJR 2020/3.
Ter gelegenheid van zijn benoeming op de leerstoel Juridi-
sche bescherming van ouderen en meerderjarigen met be-
perkingen sprak Kees Blankman op 24 oktober 2019 zijn 
oratie uit. In zijn oratie reflecteert hij o.a. op de doorwer-
king van mensenrechtenverdragen en de bescherming van 
meerderjarigen. Zo staat hij stil bij de mogelijkheid om te 
komen tot een VN Verdrag voor de rechten van ouderen, 

waarin een verdragsbepaling zou kunnen worden opge-
nomen die Staten verplicht mantelzorgers te ondersteunen 
die zich inzetten voor zorgafhankelijke partners of familie-
leden.

E.C.C. Punselie, Een kindje van de ooievaar? Over draagmoe-
derschap: heden en toekomst (Oratie Universiteit Leiden), be-
schikbaar als artikel in FJR 2020/11.
Op vrijdag 17 januari 2020 hield Lies Punselie haar oratie 
ter gelegenheid van haar benoeming tot hoogleraar Fami-
lierecht aan de Universiteit Leiden. In deze oratie behandelt 
zij mede de mensenrechtelijke positie van uit draagmoeders 
geboren kinderen. Daarnaast gaat zij in op de vraag hoe er 
moet worden omgegaan met situaties waarin wensouders 
via een internationale draagmoederschapsconstructie een 
genetisch kind krijgen en daarmee naar Nederland komen.

 Dissertaties

Y. Arbaoui, Deux Poids, Deux Mesures: A Critical Frame 
Analysis of the Dutch Debate on Family-related Asylum 
Claims (diss. Vrije Universiteit Amsterdam), verschenen in 
de Migration Law Series. Het zal ook beschikbaar zijn via
https://research.vu.nl/en/publications/deux-poids-deux-
mesures-a-critical-frame-analysis-of-the-dutch-de.
In dit proefschrift wordt onderzocht hoe in het Neder-
landse vluchtelingenrecht individuele vrijheden beschermd 
kunnen worden zonder het gezinsleven op het spel te zet-
ten – en vice versa. Het onderzoek bevat een kritische 
frame-analyse van de manier waarop in het Nederlandse 
vluchtelingenrecht gedebatteerd wordt over gezinsgerela-
teerde asielaanvragen. De studie richt zich op twee soorten 
gezinsgerelateerde asielaanvragen: aanvragen van gezins-
hereniging voor pleegkinderen van vluchtelingen en asiel-
aanvragen van vrouwen die vluchten voor een gedwongen 
huwelijk. Waar in het eerste geval familiebanden bescher-
ming bieden, zijn familiebanden in het tweede geval een 
vorm van onderdrukking. Arbaoui concludeert dat de staat 
een dubbele standaard hanteert bij familiebanden in ener-
zijds het vluchtelingenrecht en anderzijds het reguliere mi-
gratierecht. Op 24 september 2019 promoveerde Younous 
Arbaoui op dit proefschrift. Promotoren waren prof. dr. S. 
van Walsum (†) en prof. dr. T. Spijkerboer; copromotor: prof. 
dr. Hemme Battjes.

J.T. Gray, Party autonomy in EU Private International Law 
relating to family matters and succession: Evaluating cohe-
rence in the Union context (diss. Universiteit Utrecht), te 
verschijnen in de European Family Law series (Cambridge: 
Intersentia).
Gedurende de afgelopen twee decennia heeft de EU ver-
schillende internationaal privaatrechtelijke instrumenten 
geïntroduceerd op het gebied van het familierecht en erf-
recht om de eenwording van het IPR op supranationaal ni-
veau te bewerkstelligen. Het onderzoek is gefocust op het 
concept van partijautonomie en de mogelijkheid om een 
forum- of rechtskeuze te maken in het EU recht. De partij-
autonomie in de EU IPR regelingen op het terrein van het 
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familierecht en erfrecht worden uitgebreid geëvalueerd. 
Voor deze beoordeling zijn mede de doelen van de wetge-
ving en de cohesie tussen de instrumenten als toetsingscri-
teria gebruikt. Op 14 oktober 2019 promoveerde Jacqueline 
Gray op dit proefschrift aan de Universiteit Utrecht. Promo-
tor was prof. dr. K.R.S.D. Boele-Woelki.

Te verschijnen dissertatie: N. Tahir, The Arranged Marriage –
changing perspectives on a marital institution (diss. Univer-
siteit Utrecht), 2019.
Het doel van dit proefschriftonderzoek is om tot een onbe-
vooroordeeld begrip te komen van het gearrangeerde hu-
welijk vanuit de sociale context waarin het gepraktiseerd 
wordt. De focus ligt op Brits-Pakistaanse gearrangeerde 
huwelijken. In Westerse academische literatuur wordt het 
autonome huwelijk als maatstaf gebruikt om het gearran-
geerde huwelijk te bestuderen. Tahir pleit ervoor om dit 
partijdige perspectief te verleggen. Het onderzoek is ge-
baseerd op juridische, filosofische, antropologische en so-
ciologische inzichten. Op 6 november 2019 promoveerde 
Naema Tahir op dit proefschrift aan de Universiteit Utrecht. 
Promotoren waren prof. dr. B.M. Oomen en prof. dr. H.H.A. 
Van den Brink.

 Tijdschriftartikelen en boekbijdragen
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