37ste jaarlijkse symposium
INFORMELE GESCHILLENBESLECHTING EN ISLAM
Donderdag 4 juli 2019, Leiden

PROGRAMMA
10.00

Ontvangst met koffie

10.15

Opening door de voorzitter, PROF. DR. SUSAN RUTTEN

10.30

DR. SAMIA BANO
SOAS, University of London
Muslim Women, Sharia Councils and English Family Law

11:15

PROF. DR. MATHIAS ROHE
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Informal dispute resolution among Muslims in Germany - facts, legal
scope and limits, perspectives

12.00

PAUZE

12.15

MR. ARSHAD MURADIN
Universiteit Leiden
Informal Family Dispute Resolution among Moroccan Muslims in the
Netherlands: A Socio-Legal Exploration

13:00

Lunch

14.00

PROF. DR. RICK LAWSON
Universiteit Leiden
(Onder voorbehoud)

14:45

DRS. ALI AL HADAUI

Koek en Ei Mediation
Ervaringen en uitdagingen van de mediator in islamitisch context
15:30

PAUZE

16:00

PROF. DR. BAS VAN ZELST & PROF. DR. SUSAN RUTTEN
Universiteit Maastricht
Juridische status van religieuze geschillenbeslechting

16.45

Afsluiting door de voorzitter

Locatie
Plaats: P.J. Vethgebouw, zaal 1.01
Universiteit Leiden, Nonnensteeg 1-3 2311 VJ Leiden
Inschrijving en inlichtingen
Iris Sportel
Vereniging RIMO
E-mail: info@verenigingrimo.nl
Kosten deelname
RIMO-leden €35 incl. lunch; niet-leden €75 incl. lunch;
studenten: gratis (excl. lunch); €20 incl. lunch.

Betaling contant of door middel van storting op de RIMO bankrekening (IBAN:
NL88 INGB 0001 7952 64) ten name van Vereniging RIMO onder vermelding van
“Deelname RIMO-symposium 2019”.
Deelnamecertificaat advocaten
Op aanvraag kunt u na afloop van het symposium (per post) een
deelnamecertificaat ontvangen. Hiervoor zullen wij een administratieve
vergoeding van €25 in rekening brengen.1
RIMO-bundel
De lezingen van het jaarlijkse symposium worden in een bundel als onderdeel
van de RIMO-serie uitgegeven. In de RIMO-serie zijn 31 eerdere delen
verschenen. Voor meer informatie en bestellingen:
pauline.kruiniger@maastrichtuniversity.nl
Website en emailverzendlijst RIMO
Graag houden wij RIMO-leden en andere belangstellenden op de hoogte van voor
het vakgebied relevante activiteiten. U kunt daarvoor onze website raadplegen
(www.verenigingrimo.nl), onze Facebook pagina
https://www.facebook.com/Vereniging-RIMO-2290389814562400 en/of u kunt
zich aanmelden voor de RIMO-verzendlijst door een email te sturen naar Iris
Sportel (info@verenigingrimo.nl).

1

“Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder de Regeling
vakbekwaamheid kunnen advocaten zelf beoordelen of het gevolgde/gegeven onderwijs de
vakbekwaamheid ten goede is gekomen, voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden en daarmee in
aanmerking komt voor opleidingspunten. In artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid is opgenomen welke
activiteiten voor opleidingspunten in aanmerking kunnen komen, hoe de punten per activiteit berekend
kunnen worden en aan welke voorwaarden de activiteit dient te voldoen.” (voor meer informatie zie de
website van de Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl)

AANMELDINGSFORMULIER – 37E jaarlijkse symposium (4 juli 2019)
RIMO—Vereniging tot bestudering van het Recht van de Islam en het Midden Oosten,

Aanmelding bij:
Dr. Iris Sportel
Vereniging RIMO
p/a Instituut voor Rechtssociologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid
Postbus 9049 6500 KK Nijmegen
E-mail: info@verenigingrimo.nl
Naam .....................................................................................................................................
Functie/instelling ..................................................................................................................
Adres .....................................................................................................................................
Postcode en woonplaats ......................................................................................................
Telefoon ................................................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................
meldt

zich

aan

als

deelnemer

voor

het

37ste

jaarlijkse

RIMO-symposium

(kosten: RIMO-leden €35 incl. lunch; niet-leden €75 incl. lunch; studenten: gratis (excl.
lunch) of €20 (incl. lunch)
RIMO-lid: ja / nee
Wilt u lid worden van de RIMO? ja* / nee
Het inschrijfgeld ad € .............................
□

is gestort op rekeningnummer * IBAN NL88 INGB 0001 7952 64 * ten name van
Vereniging RIMO onder vermelding van “Deelname RIMO-symposium 2019”

□

wordt contant betaald

* Kosten lidmaatschap: € 45,- per jaar, inclusief automatische toezending van de jaarlijkse
RIMO-bundel; studenten betalen een gereduceerd tarief, zie website
(www.verenigingrimo.nl) voor meer informatie.

