Traject Ron Meevis Scheidingsadvies

Informeren en inventariseren
In het kennismakingsgesprek informeer ik jullie over Ron Meevis Scheidingsadvies
zelf, de diensten en de verschillende onderdelen die in jullie persoonlijke situatie
van toepassing zijn.
Verder inventariseer ik jullie financiële situatie, jullie wensen en doelstellingen als
grondslag voor de afwikkeling van jullie scheiding. Daarnaast bespreek ik met
jullie de huidige en toekomstige inkomsten, uitgaven en woonwensen. Ik stel de
omvang van de opdracht vast op basis van de informatie uit het
kennismakingsgesprek en zal jullie de opdracht ter ondertekening voorleggen.

Keuze vastlegging
Na de opdrachtverstrekking zal ik de inventarisatie voortzetten en jullie de
mogelijkheden voorleggen. Jullie kunnen uiteraard vanaf het eerste gesprek jullie
vragen stellen.

Presentatie van diverse onderdelen
De uitwerking van de rekenkundige onderdelen zal ik aan jullie presenteren. De
rekenkundige onderdelen zijn afhankelijk van jullie persoonlijke situatie en kunnen
betrekking hebben op (partner)alimentatie, vermogensverdeling, de eigen woning
en de pensioensituatie.
Zijn jullie tevreden met de uitkomsten van de presentatie? Dan leg ik dit vast in
het convenant.

Pensioenverevening en overlijden
Ik zal jullie informeren over de Wet Verevening Pensioenrecht en bij Scheiding en
aangeven wat dit in jullie situatie betekent en welke mogelijkheden jullie hebben
in de verdeling van het pensioen. De hoogte van het bijzonder partnerpensioen
wordt vastgesteld. De financiële gevolgen van een overlijden van de ex-partner
worden met jullie besproken. Ik breng de risico' s in kaart en leg vast hoe jullie
met dit risico wensen om te gaan.

Het convenant en ouderschapsplan
Op basis van de uitkomsten van de gesprekken heb ik een convenant en
eventueel een ouderschapsplan opgesteld. Ik zal de documenten met jullie
bespreken. Wanneer jullie allebei helemaal tevreden zijn, ondertekenen jullie
gezamenlijk het convenant en –indien van toepassing- het ouderschapsplan.

De advocaat: het verzoekschrift
Vervolgens stel ik het gemeenschappelijk verzoek op en ik dien via de advocaat
na ontvangst van het getekende convenant en de verschuldigde griffie kosten een
verzoekschrift in bij de rechtbank om het huwelijk te ontbinden. Bij geregistreerd
partnerschap zal dit traject, afhankelijk van de persoonlijke situatie, veelal via de
notaris ingeschreven worden in de registers van de Burgerlijke Stand.

De rechtbank: beschikking en inschrijving GBA
Na behandeling van jullie dossier door de rechtbank, normaal na 6 weken,
ontvangen jullie de beschikking. Veelal tekenen jullie een akte van berusting,
waarmee jullie afzien van een hoger beroep. De beschikking is nu onherroepelijk
en kan worden ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Zoals
hierboven reeds aangegeven kan het traject anders lopen bij ontbinding van het
geregistreerd partnerschap.

Nazorg nadat jullie echtscheiding is ingeschreven
Enkele weken nadat de inschrijving van de beschikking heeft plaatsgevonden
neem ik nogmaals contact met jullie op om te informeren of er nog vragen zijn en
of alles goed is ‘geland’.
Als jullie vragen hebben nadat jullie echtscheiding is ingeschreven, neem dan
contact op met mij, info@meevisadvies.nl of 06-28781925. Ron Meevis
Scheidingsadvies adviseert jullie om in het jaar van echtscheiding en het jaar
daarop volgend de aangifte inkomstenbelasting te laten verzorgen door een
deskundige. Verder adviseer ik jullie contact met mij op te nemen als er zich grote
veranderingen voordoen in jullie financiële situatie. Ik kan jullie dan informeren
wat dit voor jullie betekent en jullie adviseren in eventuele wijzigingen in de
overeenkomst.

Ik investeer veel tijd om jullie scheiding goed, zorgvuldig en passend af te
wikkelen. De hoeveelheid tijd die het proces kost hangt sterk af van jullie
persoonlijke situatie, de onderwerpen en de complexiteit van het advies.

