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Versie 12 maart 2008 
 
Vereniging voor familie- en jeugdrecht 
 
1. Inleiding 
 
Met deze notitie beoogt het bestuur van de vereniging voor familie- en jeugdrecht een 
nadere uitwerking te geven van de statutaire doelstelling van de vereniging. Na 
bespreking en vaststelling van deze notitie op de algemene ledenvergadering van 3 juni 
2008 (13.00-14.00 uur, Van Hooffzaal, Ministerie van Justitie te Den Haag) zal deze 
notitie leidraad zijn voor het beleid van de vereniging voor de komende vijf jaar. 
 
Iedere opmerking of suggestie over deze notitie van de leden is welkom. Het bestuur zal 
uw opmerking of suggestie bespreken en eventueel de notitie aanpassen. In ieder geval 
wordt u bericht over wat het bestuur met uw opmerking of suggestie heeft gedaan. 
 
U kunt uw opmerking of suggestie sturen ter attentie van: 
Licht & De Wild 
Postbus 65707 
2506 EA Den Haag 
Tel: 070-3628598 
Fax:070-4273263 
 
2. Statutaire doelstelling vereniging FJR 
 
In artikel 2 van de Statuten is de doelstelling van de vereniging opgenomen: “De 
vereniging heeft ten doel de bevordering van de studie van het familie- en jeugdrecht, 
zulks genomen in de meest ruime zin, onder andere door het organiseren van 
studiebijeenkomsten, het doen verschijnen van publicaties en het onderhouden van 
internationale contacten.” 
 
De algemene doelstelling van de vereniging is derhalve het bevorderen van de studie van 
het familie- en jeugdrecht. 
 
3. Doelstellingen 
 
Het bestuur kiest ervoor de statutaire doelstelling uit te werken in de volgende 
doelstellingen: 
 

- Het bijeenbrengen van vakkennis over het familie- en jeugdrecht vanuit 
verschillende professies én disciplines; 

- Het stimuleren en onderhouden van internationale contacten; 
- Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek; 
- Het signaleren van knelpunten in het familie- en jeugdrecht, in het bijzonder met 

betrekking tot de mensenrechten en kinderrechten; 
- Het zo mogelijk aandragen van alternatieven voor de gesignaleerde knelpunten;  
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- Het verstrekken van informatie over het familie- en jeugdrecht; 
- Het stimuleren van een (goede) beroepsuitoefening van het familie- en jeugdrecht. 

 
4. Missie 
 
In een missie wordt tot uitdrukking gebracht waar de betreffende organisatie voor staat. 
Op basis van de statutaire doelstelling en de doelstellingen zoals deze hierboven zijn 
genoemd, heeft het bestuur de volgende missie geformuleerd. 
 
De vereniging voor familie- en jeugdrecht bevordert de studie van het familie- en 
jeugdrecht. Zij doet dit door het vergroten van kennis over het familie- en jeugdrecht, het 
bevorderen van discussie hierover met wetenschap en praktijk en het stimuleren van 
wetenschappelijk onderzoek en internationale contacten. De vereniging brengt vakkennis 
bijeen vanuit verschillende professies en disciplines, signaleert knelpunten in wetgeving 
en de uitvoering daarvan in het bijzonder met betrekking tot de mensenrechten in het 
familie- en jeugdrecht en draagt zo mogelijk alternatieven aan. 
 
De missie zal worden opgenomen in het colofon van het Tijdschrift voor Familie- en 
Jeugdrecht. 
 
5. Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 
 
In de periode 2008-2012 beoogt het bestuur de volgende activiteiten te realiseren: 

- De organisatie van één studiemiddag en één studiedag per jaar. De studiemiddag 
vindt in beginsel plaats op de eerste dinsdag van juni en de studiedag op de derde 
donderdag van november; 

- Het laten opstellen van ten minste één preadvies op het gebied van het familie- en 
jeugdrecht. Het preadvies zal worden besproken op een studiemiddag of studiedag 
en gepubliceerd in het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht; 

- Het instellen van een leerstoel op het gebied van het familie- en jeugdrecht voor 
een bepaalde periode; 

- Het aanleveren van artikelen of notities aan het Tijdschrift voor Familie- en 
Jeugdrecht; 

- Het stimuleren van internationale contacten onder meer door het uitnodigen van 
internationale sprekers; 

- Het voeren van overleg met andere verenigingen (NIP, VFAS, NVO, KNB) 
teneinde de samenwerking met die verenigingen/organisaties te bevorderen; 

- Het verspreiden van informatie via website (www.fjr.nu). 
 


