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Recht toe Recht aan 
 
Advocaten, specialisme, kosten en procedures  
 
Indien ouders uit elkaar gaan, zullen een aantal zaken moeten 
worden geregeld. Komt u er in onderling overleg niet uit, dan 
heeft u een advocaat nodig. In bepaalde zaken 
(echtscheidingen) is een advocaat sowieso verplicht, omdat de 
zaak bij de rechtbank moet worden aangebracht. 
 

Recent is de advocatuur nog in het nieuws geweest in verband 
met de tarieven die worden gehanteerd. Kennelijk leeft bij veel 
mensen het idee dat advocaten vooral duur zijn, zonder dat 
altijd goede kwaliteit wordt geleverd. Dat geldt zeker voor een 
aantal advocaten, maar ook in mijn beroepsgroep geldt dat de 
goeden onder de kwaden lijden. In deze column wil ik u wijzen 
op het belang om in familiezaken te kiezen voor een advocaat 
die is gespecialiseerd in familierecht. 
 

Voor u zijn twee aspecten van belang bij het inschakelen van 
een advocaat: de kwaliteit en de kosten. Zeker in familiezaken 
kunnen de kosten hoog oplopen, omdat het uitgebreide en 
complexe zaken kunnen zijn. En omdat het over uw kinderen 
gaat, wilt u een advocaat die ook begaan is met u en uw 
kinderen. 
 

Helaas blijkt het familierecht in Nederland een wat 
ondergeschoven kindje te zijn. Familierecht zul je niet zo snel 
tegen komen in een commerciële praktijk. Daarnaast zijn er 
veel advocaten die familiezaken ‘erbij doen’ omdat ze een 
algemene praktijk voeren. Een simpele echtscheiding zal niet 
zoveel problemen opleveren, maar met een lastige 
omgangszaak ligt dat anders. Door onwetendheid blijft zo’n 
zaak vaak te lang liggen, wordt er geen goed advies gegeven 
en wordt er niet adequaat en voortvarend opgetreden.  
 

Bij een lastige (omgangs)zaak is het van groot belang om de 
hoofdzaken van de bijzaken te scheiden, zeker als er een 
dossier ligt met allerlei verwijten en moddergooierij. Een goede 
inschatting van uw mogelijkheden, op welke aspecten juist wel 
en juist niet de nadruk moet liggen, de beïnvloeding van de 
rechter en uw eigen proceshouding zijn aspecten waarvoor 
specialisme is vereist. 
 

Naar mijn mening moet juist in het familierecht voortvarend 
worden opgetreden. Je moet er bovenop zitten. Is er nog 
ruimte voor overleg, of moet er juist snel worden 
geprocedeerd? Afwachten is familiezaken is vaak de slechtste 
oplossing. 
 

Een advocaat is op grond van de gedragsregels verplicht om 
eerst te bekijken of een minnelijke schikking mogelijk is. Dat is 
logisch: indien er samen uit te komen valt, heeft dat altijd de 
voorkeur boven een procedure. Of er overeenstemming kan 
worden bereikt, kan al snel blijken. Komt er geen reactie op 
een verzoek om er samen uit te komen, dan is het duidelijk: 
direct procederen. Komt er wel een reactie waaruit 
welwillendheid blijkt, dan kan dat een reden zijn om verder 
overleg te voeren. Liggen de standpunten te ver uit elkaar, dan 
ligt het starten van een procedure voor de hand.  
 

De voordelen van het voeren van overleg zijn duidelijk (zeker 
indien er ook overeenstemming wordt bereikt): minder of geen 
strijd, geen (uitgebreide) procedures en beperking van de 
kosten. De problemen ontstaan echter indien het overleg niet 

vlot, en een mogelijke oplossing ver weg ligt. De kosten lopen 
snel op, en de vertraging kan uw positie in gevaar brengen. 
Het voeren van overleg is voor een advocaat een tijdrovende 
bezigheid: eerst een voorstel opstellen, daar een reactie op 
ontvangen, die reactie vervolgens bespreken en een 
tegenvoorstel opstellen, enz. Afhankelijk van de zaak kan het 
zo zijn dat een procedure uiteindelijk minder tijd kost en dus 
ook minder kostbaar is. U zult steeds met uw advocaat moeten 
bekijken of het zin heeft om verder te onderhandelen, of dat 
het beter is om dan toch een procedure te starten.  
 
Overigens hoeft het starten van een procedure niet te 
betekenen dat er geen overleg meer kan plaatsvinden, dat kan 
namelijk altijd. Zelfs tot op de zitting kan er overeenstemming 
worden bereikt. De aard en de toon van uw processtuk zal 
daarin wel een bijdrage moeten leveren: stelt u daarin de boel 
op scherp, en gooit u met modder, dan wordt de kans op een 
prettig en vruchtbaar onderling overleg een stuk kleiner. 
 

Uw positie kan gevaar lopen indien het overleg niet snel iets 
oplevert. Stel dat er geen omgang is, en u probeert in onderling 
overleg tot een (voorlopige) omgangsregeling te komen. Mocht 
u na maanden overleg nog steeds geen overeenstemming 
hebben bereikt, en geen enkel contact met uw kind hebben 
gehad, dan moet u dat vervolgens in een procedure weer goed 
zien te maken. Hoe langer er geen omgang is, hoe moeilijker 
het wordt. Zeker als u in kort geding een kans wil maken om 
een voorlopige omgangsregeling af te dwingen, dient de 
periode dat er geen omgang is geweest zo kort mogelijk te zijn. 
 

Een advocaat die niet is gespecialiseerd in het familierecht, 
maakt geregeld verkeerde keuzes. Ons kantoor neemt 
regelmatig zaken over omdat cliënten ontevreden zijn over hun 
advocaten. De volgende klachten komen wij vaak tegen: 
 

- ten onrechte het advies gegeven om rustig aan te 
doen, de zaak niet onder druk zetten, het komt 
namelijk vanzelf wel goed 

- de toezegging dat er zou op korte termijn een 
procedure zou worden gestart, terwijl dat niet is 
gebeurd 

- de advocaat liet zich op de zitting te weinig van 
zich horen, en gaf onvoldoende weerwoord tegen 
de wederpartij, waardoor de cliënt eigenlijk zelf 
zijn belangen moest verdedigen en het woord 
moest doen 

 

Daarnaast merken wij dat niet gespecialiseerde advocaten 
juridische mogelijkheden laten liggen die voor u van groot 
belang zijn, zoals:  
 

- de mogelijkheid om door middel van een kort 
geding een voorlopige omgangsregeling tot stand 
te brengen 

- te verzoeken om de omgangsregeling zodanig 
concreet vast te leggen dat er geen overleg meer 
hoeft plaats te vinden over de verdeling (zoals de 
verdeling van de vakanties te laten aansluiten op 
het omgangsweekend (klopt altijd!), de 
zomervakantie bijvoorbeeld zo te verdelen dat in 
de even jaren uw kind in de eerste helft bij u is, 
en in de oneven jaren de tweede helft, de 
Kerstdagen bij toerbeurt te verdelen, enz.) 

- het vragen van een informatieregeling (bij een 
omgangsprocedure), zonodig met actuele en 
recente foto’s van uw kind 
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WIGMAN GIJSBERTS & 

VAN WEEGBERG 

advocaten 

Specialisten in personen- en familierecht  
 

Ruime ervaring en kennis Adresgegevens: 
 
op het gebied van:    Adelheidstraat 74 

2595 EE Den Haag 
Telefoon: 070 – 3818915 

-  echtscheidingen    Fax: 070 – 3855451 
                                     www.wgw-advocaten.nl 
-  omgangsrecht   info@wgw-advocaten.nl 
 
-  recht op informatie 

E-mail Mr. Wigman: 
-  ouderlijk gezag       wigman@wgw-advocaten.nl 
 
-  kinderalimentatie    E-mail Mr. Sardjoe: 

sardjoe@wgw-advocaten.nl 
-  partneralimentatie 

E-mail Mr. van Weegberg: 
-  boedelverdelingen  vanweegberg@wgw-advocaten.nl 
 

 

Daarnaast heeft ons kantoor zich gespecialiseerd in  
het arbeidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. 

 

Belt u ons gerust voor een afspraak, informatie of een 
second opinion. 

- u wijzen op de verplichting van derden (zoals de 
school) om aan u rechtstreeks informatie te 
verstrekken over uw kind 

 

Met een gespecialiseerde advocaat is er vaak meer uit uw 
zaak te halen. Daarmee bespaart u uiteindelijk ook kosten, en 
voorkomt het teleurstellingen indien u van tevoren een goede 
inschatting van uw kansen heeft gekregen. Heeft u dus een 
advocaat nodig, zorgt u dan dat u een advocaat vindt die 
gespecialiseerd is op het familierecht. 
 
Mr. J.M. Wigman, advocaat te De Haag. 
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