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Vera Smeets studeerde in 2005 af in het bedrijfsrecht aan 
de Universiteit Leiden. In november 2005 is de geboren en 
getogen Alphense gestart in de advocatuur. Sinds februari 
2009 werkt zij bij Wille Donker advocaten. In de loop der 
jaren heeft Vera zich gespecialiseerd in het personen- en 
familierecht. Zij is lid van de vereniging van Familierecht 
Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en de Vereniging van 
Collaborative Divorce Holland (VCDH). Naast advocaat is 
zij werkzaam als mediator. 
Vera wist al op jonge leeftijd dat zij advocaat wilde worden. 
Tijdens haar studie richtte zij zich op het transportrecht. 
Daarmee werd haar keuze voor de advocatuur bevestigd, maar 
het persoonlijke aspect van het beroep vond ze al vrij snel 
in het personen- en familierecht. Als gespecialiseerd fami-
lierechtadvocaat en scheidingsmediator richt Vera zich met 
name op de complexe echtscheidingen waarbij ondernemers 
zijn betrokken. Mede door haar ervaring weet Vera om te 
gaan met de vraagstukken in dergelijke echtscheidingen, zoals 
bedrijfswaardering, het opstellen van alimentatieberekeningen 
voor de ondernemer of het beoordelen ervan, het onderzoek 
naar het stellen van zekerheden en het maken van afspraken 
over pensioen in eigen beheer.
Vera ziet het als haar toegevoegde waarde om de cliënt(en) 
stap voor stap door het scheidingsproces te leiden, waarbij 
zij emoties de ruimte biedt en op zoek gaat naar de belangen 
achter de standpunten om zo tot een houdbare regeling te 
komen. Zij zoekt naar de begeleiding op maat, waarbij in eer-
ste instantie wordt gezocht naar een regeling in goed overleg 
waarbij de belangen van de kinderen hoge prioriteit hebben. 
Uiteindelijk gaat het erom dat de communicatie tussen de 
ex-partners mogelijk blijft of weer mogelijk wordt en dat alle 
betrokkenen waaronder de kinderen na de scheiding met een 
goed gevoel verder kunnen gaan. 
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“Het is belangrijk om de emoties van de cliënt te respecteren, 
maar om ze niet over te nemen,” legt Vera uit. Een belangrijk 
deel van haar aanpak is om de cliënt een reëel beeld te geven 
van de mogelijkheden en om binnen die bandbreedte samen 
met de cliënt te zoeken naar een oplossing waarbij de belan-
gen van alle betrokkenen zijn gediend. Dit is niet altijd mo-
gelijk. Soms zijn de emoties te hevig of liggen de belangen te 
ver uit elkaar. Als een regeling in overleg niet mogelijk blijkt, 
staat Vera de cliënt met veel deskundigheid en overtuiging bij 
in een procedure.
Naast echtscheidingen richt Vera zich onder meer op 
omgangs- en gezagskwesties, (wijziging) alimentatie, boedel-
scheidingen en second opinions. 

Vera Smeets 


