
Vfas scheiden bij burgerlijke stand onverstandig
De vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators maakt plannen
bekend

18 JUNI 2014, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

SAMENVATTING

De vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) noemt het
onverstandig dat staatssecretaris Fred Teeven (VVD) echtscheiding bij de ambtenaar van de
burgerlijke stand mogelijk wil maken. Volgens de vFAS zullen veel mensen verzuimen
afspraken te maken. En als ze wel iets afspreken, kunnen ze de gevolgen daarvan vaak niet
overzien, zegt bestuurslid Lonneke Timmermans van de vFAS.

Het wetsvoorstel dat de staatssecretaris voor advies heeft rondgestuurd, maakt scheiden bij
de burgerlijke stand mogelijk voor mensen zonder minderjarige kinderen die het onderling
eens zijn. Teeven hoopt dat scheiden buiten de rechtbank om en zonder advocaat goedkoper,
eenvoudiger en overzichtelijker zal zijn. De vFAS bestrijdt dat.

'Volgens het wetsvoorstel is het opstellen van een echtscheidingsovereenkomst niet verplicht,'
zegt Timmermans. 'Wij verwachten dat veel mensen hun echtscheiding niet goed zullen
afhandelen. Nu wordt zo'n echtscheidingsovereenkomst in tachtig procent van de gevallen
afgesloten. Een advocaat of een scheidingsmediator begeleidt dat. Als straks veel mensen
zelf dingen onduidelijk regelen, of niet regelen, moeten ze later alsnog een advocaat
inschakelen om de problemen op te lossen. Dan schiet het wetsvoorstel zijn doel voorbij.'

Komt zelden voor
Het echtscheidingsrecht wordt gedomineerd door complexe vragen rond
alimentatieberekeningen, de verdeling en verrekening van vermogen, pensioenafwikkeling en
fiscale zaken, zoals hypotheekaftrek voor de niet-verkochte woning. 'Dergelijke zaken kun je
niet op internet opzoeken,' meent Lonneke Timmermans. 'Ook mensen die afzien van hun
rechten, moeten wel weten waar ze afstand van doen. Dat is vaak niet het geval.'

Volgens Timmermans kan een scheiding bij de burgerlijke stand alleen probleemloos verlopen
als er geen pensioen is opgebouwd, geen bezittingen en geen schulden zijn en geen inkomen
waarop de tegenpartij verhaal kan halen. Zo'n situatie komt zelden voor. Tijdens de
consultatieronde zal de vFAS deze bezwaren kenbaar maken aan de staatssecretaris.
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CITATEN

"e kunt bij een scheiding over alle onderdelen, dat wil zeggen de kinderen, de
alimentatie, de verdeling van het vermogen en het pensioen, de afspraken maken die
je samen wilt. De twee echtgenoten zijn eigenlijk vrij om de regeling te treffen die zij
willen. Daarbij zal steeds worden onderzocht in hoeverre partijen daarbij afwijken van
de wettelijke maatstaven en welke consequenties dit kan hebben."
— Carla Smeets, Partner

AFBEELDINGEN

Bart Maussen
Keizersgracht 174, 1016 DW Amsterdam 

WOORDVOERDERS



http://smeetsgijbels.pr.co/images/139554
http://smeetsgijbels.pr.co/images/139555
http://smeetsgijbels.pr.co/images/139558
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fsmeetsgijbels.pr.co%2F84071-vfas-scheiden-bij-burgerlijke-stand-onverstandig&text=Vfas+scheiden+bij+burgerlijke+stand+onverstandig&via=&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fsmeetsgijbels.pr.co%2F84071-vfas-scheiden-bij-burgerlijke-stand-onverstandig
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fsmeetsgijbels.pr.co%2F84071-vfas-scheiden-bij-burgerlijke-stand-onverstandig&title=Vfas+scheiden+bij+burgerlijke+stand+onverstandig&summary=Vfas+scheiden+bij+burgerlijke+stand+onverstandig&source=SmeetsGijbels


020 661 8135 

bart.maussen@maussen.com

OVER SMEETSGIJBELS

Familierechtkantoor SmeetsGijbels biedt u graag de juridische bijstand op alle deelgebieden van het personen-,
familie- en erfrecht die u op dat moment nodig heeft. Nationaal en internationaal. Met onze ervaren advocaten
begeleiden we u graag in de zakelijke en emotionele momenten tijdens een proces. Hierin volgen we niet alleen het
wetboek maar ook ons hart. Alleen zo zullen de scherven van nu, u in de toekomst weer geluk brengen.

SmeetsGijbelspressroom

SmeetsGijbels

Familierechtkantoor SmeetsGijbels
T +31 (0)20 574 77 22 
E info@smeetsgijbels.com

 Contact

Bart Maussen
Keizersgracht 174, 1016 DW Amsterdam 

020 661 8135 

bart.maussen@maussen.com

Contact informatieℹ

✉

Woordvoerder

mailto:bart.maussen@maussen.com
http://www.smeetsgijbels.com/
mailto:info@smeetsgijbels.com
http://smeetsgijbels.pr.co/
http://smeetsgijbels.pr.co/
mailto:bart.maussen@maussen.com



