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DUBBELE CRISIS
Kredietcrisis, een tijd van extremen. De een zit zonder werk, de ander heeft het 
veel te druk. En in de familierechtpraktijk? Meer of minder scheidingen? 

Qua hoeveelheid werk merken wij eigenlijk geen verschil. Wel is de problema-
tiek veranderd en moeten wij ons behoeden voor valkuilen die er voorheen 
niet waren. Er is nog een tendens te bespeuren: extra problemen als gevolg 
van de crisis maken scheidende echtgenoten meer oplossingsgericht. Minder 
liquiditeit noopt tot een pragmatische aanpak. 

Moet het huis worden verkocht dan hebben we vaak niet meer te maken met 
de verdeling van de overwaarde. Eerder van een restschuld. Wil een van bei-
den het huis na de scheiding op zijn of haar naam krijgen dan is het lastiger 
om van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypothecaire geldlening af te 
komen. Banken houden van zekerheid, juist nu. Besluiten de echtgenoten de 
woning te verkopen, dan is tenminste één van hen vaak genoodzaakt tot de 
verkoop in het huis te blijven. Vervolgens moet je maar afwachten of en wan-
neer zich een koper meldt. De crisis maakt het voor eigen woningbezitters in 
scheiding beduidend lastiger. 

Hoe zit het met alimentatie in crisistijd? Ben je in loondienst, dan benaderen 
wij de zaak net als voorheen. Bij ondernemers ligt dat anders. Sinds jaar en 
dag wordt de draagkracht (welk alimentatiebedrag kun je betalen) vastgesteld 
aan de hand van de gemiddelde winst over de afgelopen drie jaar. Veel bedrij-
ven bevinden zich nu echter in zodanige economische omstandigheden dat 
de tot nu toe gehanteerde normen achterhaald blijken. De crisis vereist een 
andere aanpak. Het is aan ons om daar in procedures op in te spelen. 

De genoemde voorbeelden zijn een greep uit de veranderingen die ik tegen-
kom sinds het uitbreken van de economische malaise. Wie nu besluit te  
scheiden, wordt in feite geconfronteerd met de vervelende consequenties van 
een dubbele crisis. Meer weten? Neem gerust contact op. 
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