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Een goede baan, een mooi huis, een leuk gezin en dat allemaal in het buitenland. Het expatbestaan

is de droom van menigeen. Wonen en werken in het buitenland valt of staat met een goede relatie.

En dat is helaas geen vanzelfsprekendheid. Het aantal vechtscheidingen onder Nederlandse expats

in het buitenland neemt toe, mede omdat er onvoldoende wordt stilgestaan bij de gevolgen van een

eventuele echtscheiding in het buitenland.

“Het is gelukt, we gáán!” De euforie van een uitzending is groot; het is een mooie stap in de
carrière, maar tevens een sprong in het diepe voor het hele gezin. Met name gezinnen met jonge
kinderen grijpen in al hun enthousiasme de kans op een buitenlandse droom. Veelal moeders nemen
ontslag bij hun Nederlandse werkgever om zich in het buitenland volledig op het moederschap te
storten. Op naar een nieuw leven, dat in werkelijkheid niet altijd is zoals afgebeeld op de
ansichtkaart.

De buitenlandse droom spat uiteen
Het lonkende, nieuwe leven verschilt van het leven dat gezinnen achterlaten. De nieuwe omgeving,
veeleisende baan van manlief en de vereenzaming van de vrouw in het buitenland zijn
stressfactoren, die kunnen uitmonden in een echtscheiding. Het alsmaar sterker worden gevoel
buitengesloten te zijn van de buitenwereld en het innemen van de tweede plaats in het gezin nemen
bij de moeder toe. Zij levert geen financiële bijdrage aan het huishouden en wordt in toenemende
mate afhankelijk van de carrière van haar man, een carrière waarvan wordt verondersteld dat zij deze
in alle opzichten ondersteunt.

Langzamerhand ontstaat de vraag of de stap om naar het buitenland te emigreren de juiste was, een
langdurig en pijnlijk proces, waarin ouders elkaar steeds meer uit het oog verliezen. Totdat het hoge
woord eruit is en de onderhuids woekerende scheiding realiteit wordt. Pas dan realiseren ouders zich
dat ze elkaar voor het vertrek door enthousiasme verblind niet de bekende ‘Wat als?’ vragen hebben
gesteld.

Ander land, andere rechten
Het vertrekt brengt een aantal praktische zaken met zich mee, zoals het registreren van de trouw- en
geboorteakten van de kinderen en de vraag wat ieders rechten en plichten zijn in het nieuwe land.
Toch is er een aantal zaken waar expats niet geheel bij stilstaan. Zo hebben vrouwen in bepaalde



landen, waaronder Dubai, aanzienlijk minder rechten dan mannen. Ook in de meeste staten van de
Verenigde Staten worden in Nederland opgestelde huwelijkse voorwaarden niet erkend. Zorg dus dat
je het goed geregeld hebt voordat je de koffers pakt. Ook met de kinderen teruggaan naar Nederland
is zonder toestemming van de vader niet mogelijk. Een emotionele strijd om de kinderen ligt dan op
de loer.

De expatportemonnee
Ook financieel valt er wat te bespreken. Een groot misverstand is dat Nederlanders die in het
buitenland wonen en werken denken dat op hun echtscheiding en alle gevolgen daarvan altijd het
Nederlandse recht van toepassing is. Helaas is dat niet altijd het geval. Het recht zoals wij dat
kennen is in een ander land vaak 180 graden anders. Zo kan het mogelijk zijn dat na jarenlang
verblijf in een ander land, opeens het huwelijksvermogensrecht van het nieuwe land in plaats van het
Nederlandse recht van toepassing. Ook heeft de minstverdienende partner lang niet altijd recht op
alimentatie in het buitenland. Waar in Nederland de minst verdienende partner nog steeds maximaal
12 jaar alimentatie kan krijgen, kan – doorgaans – de moeder dit in het buitenland op haar buik
schrijven. En dan de kinderen. Het verschil in rechtspositie tussen het kind dat met de ouders naar
het nieuwe land is meeverhuisd en het kind dat in het nieuwe land is geboren, maakt in sommige
gevallen de kinderen tot speelbal in de echtstrijding en dat is misschien wel het laatste waar je aan
denkt als je werkgever je groen licht geeft voor een buitenlands carrière-avontuur.

Het is dan ook raadzaam om voor vertrek een gespecialiseerde advocaat te raadplegen, die weet
hoe het in andere landen werkt en die ervaring heeft met internationale scheidingen en die je kan
begeleiden bij het maken van huwelijkse voorwaarden die wel expat-proof zijn.

Top 5 favoriete expatlanden waarvoor het raadzaam is vooraf in eigen land een
gespecialiseerde familierecht advocaat te raadplegen

1. Singapore
2. Verenigde Arabische Emiraten
3. Verenigde Staten
4. Zwitserland
5. Hong Kong

Carla Smeets, partner bij advocatenkantoor SmeetsGijbels, adviseert en begeleidt haar cliënten bij
het opstarten van een bestaan als expat.
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SmeetsGijbels is een succesvol landelijk en internationaal opererend advocatenkantoor gespecialiseerd in
familie- en erfrecht en mediation.Vanuit de vestigingen Amsterdam en Rotterdam bedienen de gedreven en
eveneens in mediation gespecialiseerde partners hun cliënten. Het kantoor staat bekend om haar effectieve,
integere en discrete aanpak van complexe zaken. De partners van SmeetsGijbels hebben met elkaar gemeen
dat zij persoonlijk tot het uiterste gedreven zijn om de belangen van hun cliënten zo optimaal mogelijk te
behartigen. Met een indrukwekkende staat van dienst en in de wetenschap dat de partners van SmeetsGijbels
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altijd elkaars expertise kunnen aanwenden om tot de gewenste resultaten te komen, wordt dit kantoor dan ook
met recht beschouwd als een van de beste familie-en erfrechtkantoren van Nederland.
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