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wat een vak!
Inmiddels ben ik ruim vijftien jaar advocaat en houd ik mij voornamelijk bezig 
met echtscheidingen. Zoals er onder artsen specialisten zijn, heb je dat ook in 
de advocatuur. Ik ben wat je noemt een familierechtspecialist. 

Vaak hebben rechtenstudenten al een idee welke richting zij later op willen 
gaan. Niemand bedenkt dit. Mijn afstudeerscriptie ging nog over ’zaaksvorming 
en eigendomsvoorbehoud’. Echt een onderwerp voor juristen. Lekker zakelijk, 
zonder emotie.  

Volgens de statistieken - zie ook de website Vereniging van Familierecht 
Advocaten en Scheidingsbemiddelaars www.vFAS.nl - zijn de drie belangrijkste 
redenen tot echtscheiding: gebrek aan aandacht en liefde, niet met elkaar 
kunnen praten en ontrouw. We wisten dat natuurlijk al, maar echtscheiding 
betekent per definitie emotie. Aan de advocaat-mediator de taak de emoties 
te begeleiden, maar de zakelijke afwikkeling nooit uit het oog te verliezen. 
Gedachten moeten worden geordend en de juridische positie moet in kaart 
worden gebracht. 

Bij toeval ben ik ooit in het familierecht terecht gekomen, maar wat een 
boeiend vak! Marianne Verheul en ik bestieren de sectie personen- en 
familierecht binnen ons kantoor. Geen enkele echtscheiding is gelijk en nog 
altijd zijn er aspecten waar wij niet eerder mee te maken hebben gehad. Wij 
doen zeer uiteenlopende scheidingen. Van ondernemers met een restaurant, 
hotel, uitzendbureau of boerenbedrijf, garagehouders, artsen, bankiers, 
werknemers, directeuren, tandartsen, accountmanagers en ga zo maar door. 
De verscheidenheid aan cliënten en hun achtergrond is voor ons leerzaam, 
afwisselend en leuk. Het maakt ook dat wij steeds weer moeten zoeken naar 
oplossingen op maat. 

Scheidende echtgenoten hebben vaak botsende belangen. Op dat strijdtoneel 
moeten er toch goede afspraken komen over kinderen (ouderschapsplan), 
alimentatie, verdeling van de gemeenschap en afwikkeling huwelijksvoorwaarden 
en pensioenrechten. Hoewel wij samen inmiddels heel wat verstand hebben 
van scheiden en alles wat daarbij hoort, is het toch vaak nodig de expertise van 
anderen in te roepen. Als bijvoorbeeld een ondernemer gaat scheiden, worden wij 
binnen ons kantoor waar nodig ondersteund door de sectie ondernemingsrecht. 

Inmiddels heeft onze sectie personen- en familierecht ook buiten kantoor een 
heel netwerk opgebouwd van andere professionals. Wij raadplegen regelmatig 
fiscalisten, pensioenspecialisten, accountants en notarissen. Het lijkt er op dat 
de echtscheidingen die wij begeleiden steeds complexer worden. Dat is nu juist 
de uitdaging! 
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