
VRAAG 1  
WAT IS HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT?
Bij het Personen- en Familierecht kunt u 
denken aan (het regelen van de gevolgen van) 
een echtscheiding, beëindiging samenleving of 
ontbinding van een geregistreerd partnerschap, 
maar ook aan wijziging, vaststelling en 
beëindiging van alimentatie, wijziging en/
of vaststelling van een omgangsregeling 
met minderjarige kinderen, ouderlijk gezag, 
erkenning en ontkenning vaderschap, de 
verdeling van de bezittingen en toerekening 
van de schulden, afwikkeling van 
huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten 
of partnerschapsvoorwaarden, curatele, 
medebewind, mentorschap, naamswijzigingen 
en adopties. Ook adviseren wij over de  
gevolgen van het ontstaan van een huwelijks- 
goederengemeenschap en het opmaken 
van huwelijksvoorwaarden. Sinds de 
inwerkingtreding op 1 januari 2018 van het 
nieuwe huwelijksvermogensrecht is er geen 
sprake meer van een ‘standaard’ gemeenschap 
van goederen maar van een beperkte 
gemeenschap van goederen. 

VRAAG 2 
PERSONEN- EN FAMILIERECHT:  
ALTERNATIEF vOOR EEN PROCEduRE?

Een familierechtelijk geschil kan op twee 
manieren worden opgelost; in overleg of bij de 
rechter. 
Overleg kan plaatsvinden in een mediation of 
onder begeleiding van een eigen adviseur of 
advocaat. De mediator is onpartijdig en heeft 
een informerende rol. Vanuit die rol probeert 
de mediator het overleg tussen partijen op gang 
te brengen en worden partijen begeleid bij het 
maken van juridisch en indien van toepassing 
fiscaal houdbare afspraken.
Als partijen in overleg tot afspraken willen 

komen, maar het prettig vinden om daarbij te worden geadviseerd, 
kunnen zij elk een eigen advocaat inschakelen. In een viergesprek 
met partijen en beide advocaten wordt dan gezocht naar 
oplossingen voor de geschilpunten. Indien nodig kunnen er ook 
fiscaal-, financieel- of pensioendeskundigen worden uitgenodigd, 
maar ook coaches of psychologen. 
Een bijzondere vorm van overleg onder begeleiding van een eigen 
adviseur is de zogenaamde overlegscheiding. Dit is een methode van 
scheiden waarbij beide partijen worden bijgestaan door een eigen 
advocaat en een gezamenlijke coach en/of financial, maar waarbij 
procederen met deze advocaten op voorhand is uitgesloten. Een 
deskundige in een overlegscheiding moet zijn aangesloten bij de 
Vereniging Collaborative Professionals (VvCP).
Als overleg niet (langer) tot de mogelijkheden behoort, dan kunnen 
partijen hun geschilpunten aan de rechter voorleggen via een eigen 
advocaat. 

VRAAG 3  
ZIJN uW HuWELIJKSvOORWAARdEN NOG uP-TO-dATE?
Als u huwelijksvoorwaarden hebt opgesteld, hebt u kort voordat u 
in het huwelijk trad afspraken gemaakt over de verdeling van uw 
inkomen en bezit. Het is goed denkbaar dat de in de huwelijks-
voorwaarden gemaakte afspraken niet langer geschikt zijn voor uw 
huidige situatie, bijvoorbeeld: uw onderneming is opgericht tijdens 
uw huwelijk of uw echtno(o)t(e) is na de geboorte van de kinderen 
gestopt met werken. 
Huwelijksvoorwaarden die niet aangepast zijn aan de verandering 
in uw persoonlijke situatie kunnen vergaande gevolgen hebben 
voor bijvoorbeeld de verdeling van de waarde van uw aandelen 
en daarmee voor de toekomst van uw onderneming. Ook als u 
gelukkig getrouwd bent, kan het dus verstandig zijn om te kijken of 
de afspraken goed worden toegepast of dat het raadzaam (en moge-
lijk) is om de huwelijksvoorwaarden te laten wijzigen. Dit geldt ook 
voor situaties waarin partnerschapsvoorwaarden zijn opgesteld, of 
wanneer u een samenlevingsovereenkomst hebt.
  
VRAAG 4  
WAT TE dOEN ALS MIJN EX-PARTNER ZONdER OvERLEG FOTO’S  
vAN ONS KINd PLAATST OP SOCIAL MEdIA?

Indien u samen met het ouderlijk gezag over uw kinderen bent 
belast, dan moet u beiden toestemming geven voor belangrijke 
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beslissingen die over uw kinderen moeten worden genomen. U 
kunt daarbij denken aan een keuze voor een school, medische 
onderzoeken en ingrepen, studiebegeleiding en de aanvraag van 
een reisdocument, maar ook aan dagelijkse zaken zoals het plaatsen 
van foto’s van uw kinderen op het niet afgeschermde deel van social 
media. Als u uit elkaar bent, dan geldt dit nog steeds. Zolang u 
beiden het gezag hebt, moet u dus ongeacht de hoofdverblijfplaats 
van uw minderjarige kinderen, samen beslissingen voor en over 
hen nemen. Door een relatiebreuk kan de communicatie tussen 
ouders zijn verstoord, waardoor het overleg op dit punt minder 
goed verloopt. Dit kan ertoe leiden dat beslissingen niet of te laat 
worden genomen en dat het belang van uw kinderen daarmee dan 
niet is gediend. Dat geldt ook voor het maken van afspraken over 
de zorgregeling en de verdeling van de kosten van de verzorging 
en opvoeding van uw kinderen. Wij zoeken in onze advisering en 
begeleiding hierbij eerst naar een regeling in goed overleg, waarbij 
de belangen van uw kinderen hoge prioriteit hebben. In het uiterste 
geval kan de rechtbank zelfs vervangende toestemming geven voor 
bijvoorbeeld het verwijderen van foto’s op social media, het maken 
van een keuze voor een school of het ondergaan van een medische 
behandeling. De rechter stelt bij het nemen van haar beslissing het 
belang van uw kinderen centraal.

VRAAG 5 
IS uW BEdRIJFSOPvOLGING BIJ TESTAMENT GOEd GEREGELd  
BIJ ONvERWACHTS OvERLIJdEN?

Wie is er verantwoordelijk voor de bedrijfsopvolging als u als 
ondernemer onverwachts komt te overlijden? Wie erft de aandelen 
van uw onderneming als u komt te overlijden? Wie bestuurt uw 
onderneming als u daar tijdelijk niet toe in staat bent? Dit kunt u 

bij (levens)testament regelen, zodat ook voor het 
erfrecht geldt dat het bij veranderingen in uw 
persoonlijke levenssituatie belangrijk is om stil te 
staan bij de inhoud van uw testament. 
Daarnaast kan bij het erfrecht advies worden 
gegeven over: aanvaarding dan wel verwerping 
van de nalatenschap, vereffening en verdeling 
van de nalatenschap, de problemen rondom 
de benoeming dan wel taakuitvoering 
van een executeur, het ongedaan maken 
van een wettelijke verdeling of ouderlijke 
boedelverdeling, vernietiging van een testament, 
de inbreng van giften, maar ook aan het doen 
van een beroep op de legitieme portie, een legaat 
en/of een wilsrecht. Doordat er steeds meer 
samengestelde gezinnen zijn is de afwikkeling 
van een nalatenschap complexer geworden en is 
het van belang om u goed te laten adviseren. 

Mocht u naar aanleiding van deze rubriek 
vragen hebben over uw specifieke situatie dan 
zijn wij u graag van dienst.
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