Mediation-overeenkomst
Aan het begin van het mediation-proces sluiten de partijen en de mediator een mediationovereenkomst. Daarin spreken ze af om te proberen het geschil gezamenlijk via mediation
op te lossen. Een schriftelijke overeenkomst is belangrijk. Het mediation-reglement wordt
daarin van toepassing verklaard. Zo staat vast wanneer de mediation van start gaat, wat het
proces inhoudt en welke spelregels er gelden
MEDIATION
Mentor mediation scheidingsbemiddeling is het resultaat van vele jaren ervaring met
scheidingszaken. Ervaringen die mij hebben geleerd dat een oplossing, waar jullie beiden
achter staan, altijd de voorkeur verdient boven een vecht scheiding, waar een Rechter, die
jullie en de kinderen niet kent, de beslissing neemt.
Scheiden doe je samen, dat is ons motto.
Voordelen van Samen Scheiden
• Geen vecht scheiding, maar een volwassen manier van scheiden, gericht op de
toekomst
• Rechtvaardiger, omdat het belang van ieder van jullie zorgvuldig wordt bewaakt
• Sneller, vaak binnen een paar maanden, omdat jullie zelf het tempo kunnen bepalen
• Goedkoper, omdat je eenmaal het tarief betaalt, in plaats van tweemaal
• Directe communicatie. Geen brieven over en weer, geen apart overleg, geen dubbele
agenda's
• Geen onnodige escalatie. Eventuele geschillen worden direct aan de orde gesteld
Juridisch en pedagogisch maatwerk van echte deskundigen
• Behoud van de relatie als ‘ouder’, met respect voor de kinderen
• Geen verliezers, waarbij jullie elkaar in je waarde laten.

Wil je geen onnodig getouwtrek? Bel dan voor een afspraak. 06-50500853

Scheiden Mediation en Kinderen
Een slechte scheiding doet veel met kinderen, nu en later. Want juist bij hen komt een
scheiding hard aan. Voor sommige kinderen is het zelfs een traumatische ervaring. Een
gebeurtenis die hun jonge leven lelijk kan ontwrichten.
Juist voor kinderen is het belangrijk dat er snel een einde aan de onzekerheid komt.
Daarom proberen wij om samen met de ouders snel een helder plan voor de toekomst te
maken. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot volwassenen
die lekker in hun vel zitten, kunnen doorgroeien en gelukkige mensen kunnen worden.
Een goede scheiding hoeft geen illusie te zijn.

Gelukkig zien wij bij de meeste ouders dat zij beiden het heel belangrijk vinden dat het met
hun kinderen goed gaat, en dat ze daar ook volledig voor willen gaan. Maar bij een
scheiding, met alle emoties en onzekerheden, is dat makkelijker gezegd dan gedaan. In de
woelige tijd van een scheiding is het emotioneel zwaar en is er soms weinig ruimte voor de
kinderen, die ook al op hun tenen moeten lopen.

Daarom willen we het scheidingsproces zo laten verlopen dat we conflicten voor nu en in de
toekomst voorkomen. Wij kennen de valkuilen en weten wat er moet worden geregeld. Dat
vereist van jullie beiden best wat, maar het is de enige manier om jullie kinderen goed door
de scheiding te laten rollen.
We zorgen voor een duidelijk stappenplan, heldere informatie en duidelijke afspraken.
Waarmee jullie voor de kinderen het fundament voor de toekomst kunnen leggen. Zodat ze
weer vooruit kunnen kijken. Dat is mediation bij Mentor mediation
Kijk voor meer informatie op onze site www.kinderenvoorop.info
Wat betekent een scheiding voor de kinderen.
Behalve het stappenplan voor de ouders, vertellen wij jullie ook wat de scheiding voor de
kinderen betekent. Namelijk dat ze, naast het verwerken van het mislukken van het
samenzijn van hun ouders, een nieuwe identiteit moeten invullen. Moeten wennen aan het
idee dat ze maar met een van jullie op vakantie gaan, met misschien minder geld.
Daarnaast zoeken kinderen vaak naar de 'schuld en oorzaak', zijn ze er zelf ook onderdeel
van. Iedere leeftijd heeft eigen vragen en reacties. Wij vertellen jullie daar graag meer over.
Maar het belangrijkste blijft om je scheiding netjes en respectvol te regelen.
Kinderen kunnen extra ondersteuning krijgen.
Soms willen ze graag hun verhaal kwijt, of zitten ze met vragen waarvan ze het lastig vinden
om die aan hun ouders te stellen. Ze willen immers geen van jullie beiden te kort doen en
lopen daarom in de scheidingstijd vaak op hun tenen.
Wij hebben daarvoor de 'kortdurende coaching gesprekken' ontwikkeld, die kinderen als
open en prettig ervaren. Kinderen krijgen van een scheiding vaak meer mee dan wordt
gedacht en maken zich over bepaalde zaken vaak onnodige zorgen, waar ze niet met hun
ouders over durven praten. In hun beleving kunnen zaken soms totaal anders zijn dan in
werkelijkheid en vaak maken ze zich zorgen over dingen die eigenlijk niet spelen.
Belangrijk: Kinderen op tijd een stukje ondersteuning bieden, een luisterend oor, je
kinderen serieus nemen.

Juist omdat kinderen in zo'n periode extra kwetsbaar zijn, werken wij alleen met
professionals, die echt met kinderen kunnen praten. Dat wordt nogal eens onderschat. Wij
nemen dat serieus.

Ouderschapsplan
Mentor Mediation met een uniek Ouderschapsplan, waarin jullie samen met de mediator de
kinderen centraal stellen.
Op een echtscheiding zit je niet te wachten, maar vaak heb je geen andere keuze. Waar je in
zo’n situatie wél voor kunt kiezen, is het voor je kind zo goed en zo snel mogelijk te regelen.
Met een concept ouderschapsplan dat is opgesteld door professionals, met specialistische
kennis op het gebeid van kinderen en ouderschapsplannen.
Daarom staat bij ons het ouderschapsplan centraal.
De kinderen kunnen actief betrokken worden. Vaak geeft een actieve betrokkenheid van
kinderen opluchting en grip in die moeilijke scheiding tijd.
Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een scheiding voor kinderen minder
ingrijpend is als ouders er samen op korte termijn in goed overleg uit komen. Zonder
conflicten en getouwtrek over de kinderen. Maar juist gericht op de toekomst en het belang
van de kinderen.
Voorbeeld ouderschapsplan
In onderstaande checklist hebben we de belangrijkste onderwerpen als voorbeeld op een
rijtje gezet.
• Hoe willen de ouders dat de kinderen zich ontwikkelen, wat maakt hun kind zo
speciaal of kwetsbaar, waar moeten beide ouders rekening mee houden in de
opvoeding.
• Wat vinden beide ouders (nu en straks) belangrijk in de opvoeding.
• Waar wordt regelmatig op afgestemd en hoe gaat dat in de toekomst.
• Ook onderwerpen als de manier waarop ouders met elkaar gaan communiceren, hoe
maken ze goede afspraken, wat zullen ze niet doen in hun manier van
communiceren. In het ouderschapsplan wordt ook vastgelegd hoe ex-partners elkaar
informeren over hun kinderen.
• Het maken van basis afspraken, tijdens en direct na de scheiding.
• Communicatie tussen ouders onderling en de kinderen.
• Opvoeding, visies en ideeën, afstemming tussen de ouders onderling.
• Uniciteit van het kind, waar ga je rekening mee houden.
• Woon- en zorg verdeling.
• Regeling van de vakanties, feestdagen, verjaardagen etc..
• Hoe verlopen de overleg momenten.
• Wie onderhoudt de contacten met school, arts, vereniging etc.
• Wel of geen co-ouderschap.
• Financiële zaken als kinderbijslag, alimentatie, etc..
Kortom, wat is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind, waar moet je rekening mee
houden en hoe leg je dat vast in heldere afspraken. Dit voorbeeld ouderschapsplan helpt
jullie daarbij.

Bij Modern | Scheiden kunnen de kinderen hun zegje doen
Als de ouders dit willen, dan kunnen hun kinderen worden betrokken bij dit
ouderschapsplan. Ook jonge kinderen kunnen heel duidelijk maken wat hun belangen zijn.
Samen met de mediator kunnen zij dan praten over hun wensen en ideeën voor de
toekomst. Kinderen hebben er iets bij te winnen als er goed naar ze geluisterd wordt.
Bovendien, als hun mening telt kunnen ze zich minder machteloos voelen met betrekking tot
de scheiding. Juist het ervaren van die machteloosheid maakt de scheidingsperiode zwaar
gevoelens van het kind vertolken
Veel gestelde vragen
• Verschillende manieren van opvoeden, kan dat?
Elke ouder heeft zijn eigen manier van opvoeden en van omgaan met de kinderen. Eigenlijk
was dat al tijdens het huwelijk zo. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, wanneer de
opvoedingsstijlen niet al te ver uit elkaar (gaan) lopen.
Kinderen hebben op jonge leeftijd al te maken met verschillende opvoeders, zoals
bijvoorbeeld de oppas, de leerkracht, ouders van vriendjes en vriendinnetjes. Kinderen
voelen en weten dat bij elke opvoeder andere regels gelden en zijn flexibel genoeg om zich
aan te passen.
Verschillen in opvoedingsstijlen hoeven voor kinderen geen enkel probleem te zijn, zolang
de opvoeders voldoende zekerheid, voorspelbaarheid, veiligheid en geborgenheid bieden.
Veel ouders realiseren zich niet dat die veiligheid weg valt wanneer de opvoeders openlijk
kritiek op elkaar hebben in het bijzijn van de kinderen. Zeker wanneer die opvoeders papa
en mama zijn, die niet meer bij elkaar wonen.
Beter is het om, zolang de kinderen veilig zijn bij de andere ouder, niet al te ‘kritisch’ te zijn.
Daarom moet een zorgvuldig ouderschapplan ruimte kunnen bieden voor verschillende
opvoedingsstijlen.
• Hoe zit het met de emoties van kinderen?
Zeker in het begin denken kinderen dat ze voortdurend één van beide ouders in de steek
laten (loyaliteitsconflict), of ze nu “thuis zijn” of bij de andere ouder zijn. Er is altijd een
ouder alleen.
Jongere kinderen kunnen deze emotie niet onder woorden brengen; oudere kinderen
durven het vaak niet te verwoorden. Als gevolg van het loyaliteitsconflict durven kinderen
vaak niet aan de ouders te vertellen dat ze het bij beiden leuk hebben, omdat ze denken dat
ze daar de ouders verdriet mee doen.
Laat aan de kinderen merken dat het goed is, dat ze naar de andere ouder gaan. Ook hier
kan het bijhouden van een schriftje uitkomst brengen. Als kinderen merken dat ouders geen
geheimen voor elkaar hebben (voor wat betreft de kinderen), wordt het voor hen

makkelijker om vrijuit te spreken over de andere ouder en wat ze daar beleefd hebben.
Het is vreselijk voor kinderen om te horen te krijgen van de ene ouder: vertel het niet aan
papa/mama. Het geeft ze een ongewenst geheim en een verscheurt hun gevoel.
Bij een goed lopende omgangsregeling, waarbij beide ouders elkaar met respect
behandelen, zullen kinderen snel wennen aan de situatie dat papa en mama gescheiden zijn
en door gaan met hun leven.
Wanneer echter de omgangsregeling als wapen gebruikt wordt door de ouders om elkaar
dwars te zitten, komen de kinderen in de knel, met alle gevolgen van dien.

Flitscheiding snel scheiden
Mentor Mediation heeft een speciaal traject ontwikkelt voor een supersnelle echtscheiding.
Het spreekt voor zich dat jullie situatie daar geschikt voor moet zijn en dat jullie daar volledig
aan meewerken. Werken en kunnen wij ervoor zorgen dat jullie echtscheiding binnen een
paar weken volledig, is afgewikkeld.
Flitsend snel, maar wel goed
De zorgvuldigheid blijft bij ons altijd voorop staan. Een 'flits' scheiding betekent dus niet dat
er minder wordt gedaan, maar dat alles sneller (en per e-mail) wordt gedaan. Vaak buiten de
normale kantoortijden.

Scheiden van tafel en bed
Een scheiding van tafel en bed heeft in principe de zelfde gevolgen als een 'gewone'
echtscheiding, maar het verschil is dat je getrouwd blijft. Dus, net als bij een echtscheiding,
komt er een einde aan de huwelijksgoederengemeenschap, ontstaat er een
alimentatieverplichting, kan de boedel worden verdeeld alsmede de ouderdomspensioenen,
maar toch blijft formeel het huwelijk in stand.
Waarom scheiden van tafel en bed
Uit geloofsovertuiging kunnen mensen hiervoor kiezen. Maar wij merken dat dit steeds
vaker gebeurt om financiële en fiscale redenen.
Financiële en fiscale redenen
• Ook al wonen jullie apart, dan blijven jullie toch fiscaal partner, zolang jullie zijn
getrouwd. Door een scheiding van tafel en bed komt daar een eind aan. Dat kan
behoorlijke fiscale voordelen opleveren, terwijl jullie toch getrouwd blijven.
Bijvoorbeeld wat betreft de heffingskortingen, zoals de alleenstaande ouderkorting.
• Pensioenrechten kunnen nu al worden verdeeld. Maar ook kunnen 'op naam
staande' lijfrentepolissen worden verdeeld, zonder fiscale gevolgen.
• Een overwaarde in 1 van de woningen kan worden verdeeld door een extra
hypotheek te nemen, waarvan de hypotheekrente aftrekbaar is, als de uitbetaling
van de helft van die overwaarde niet op andere wijze beschikbaar is.
• Maar soms gaat men ook scheiden van tafel en bed, terwijl men gewoon blijft
samenwonen. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat schulden die door één van hen
zal worden gemaakt (bijvoorbeeld omdat er een eigen bedrijf wordt opgestart) niet

op de ander zijn te verhalen. Door een scheiding van tafel en bed komen jullie
financieel namelijk volkomen los van elkaar te staan.
Gevolgen van een scheiding van tafel en bed
Een scheiding van tafel en bed moet ook via een procedure bij de rechtbank worden
bewerkstelligd, net als een gewone echtscheiding. De gevolgen zijn ook hetzelfde, maar: er
kan niet -zonder toestemming van de ander - binnen 3 jaar met een ander worden getrouwd
of een geregistreerd partnerschap worden aangegaan.
Hoewel een scheiding van tafel en bed geen 'echte' echtscheiding is, is de procedure dus
hetzelfde. Als jullie minderjarige kinderen hebben, moet er een ouderschapsplan worden
opgesteld. Ook zal een convenant moeten worden opgesteld, waarin de financiële afspraken
duidelijk worden vastgelegd.

Mediation en verdeling van vermogen
Verdeling tijdens een scheiding
Met mediation zorg je voor een eerlijke verdeling, waarbij niets over het hoofd wordt gezien
en rekening wordt gehouden met alle financiële en fiscale regelingen. Daar zitten nog al
eens wat addertjes onder het gras.
Door samen in goed overleg te scheiden middels mediation kun je rekening houden met
elkaars belangen en kapitaalvernietiging voorkomen Waarbij jullie samen objectief en
eerlijk worden voorgelicht ,ook zullen deskundigen die tijdens de mediation geraadpleegd
worden als het nodig is.
Mediation bij modern | scheiden.

Gemeenschap van goederen
Als partners getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, dan is alles wat zij bezitten (ook
de schulden) in principe van hen samen. Dat betekent dat beiden recht hebben op elk de
helft van het opgebouwde vermogen en elk de helft van de schulden.
Het behoort tot de mogelijkheden om het opgebouwde vermogen anders te verdelen dan
op basis van fifty-fifty. Houdt er wel rekening mee dat bij zo’n ‘overbedeling’ van de ene
partner ten opzichte van de andere partner, er mogelijke fiscale consequenties zijn. De
belastingdienst kan dat wat de ene partner meer ontvangt dan de andere partner zien als
een schenking, waarover schenkingsrecht betaald moet worden.

•

•

Erfenissen en schenkingen, die zijn voorzien van een uitsluitingsclausule, vallen niet
in de gemeenschap van goederen. De uitsluitingsclausule is opgenomen in een
testament of in een akte van schenking en bepaalt dat de erfenis of de schenking niet
in de gemeenschap van goederen valt.
De erfenissen en de schenkingen die niet zijn voorzien van een uitsluitingsclausule
vallen in de gemeenschap van goederen, waardoor beide partners recht hebben op
elk de helft van de schenking of erfenis.

De gemeenschap van goederen (of de gemeenschappelijke boedel) kan bestaan uit de
volgende bestanddelen:
• roerende goederen: zoals de inboedel, de auto(s), de motor(en), aanhangwagen,
caravan, fiets(en) en dergelijke;
• onroerende goederen: zoals de koopwoning, een gekochte vakantiewoning,
beleggings- of bedrijfspanden die behoren tot het privé-vermogen;
• bank- of girotegoeden, lijfrentes en opgebouwde vermogens in levensverzekeringen,
aandelen, obligaties en dergelijke;
• hypotheken, kredieten en andere schulden;
• erfenissen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen (ook de erfenis die nog
niet verdeeld is omdat er een testament op de langst levende aanwezig is);
• schenkingen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen.
Huwelijkse voorwaarden
• Huwelijkse voorwaarden worden voor het huwelijk opgesteld of tijdens het huwelijk,
bijvoorbeeld wanneer één van beide partners een eigen bedrijf heeft of begint. In de
huwelijkse voorwaarden staat beschreven wat elk van de partners heeft ingebracht,
hoe tijdens het huwelijk de kosten van de huishouding en de kosten van de kinderen
betaald worden en hoe de opbouw van vermogen geregeld wordt.
• In sommige huwelijkse voorwaarden is bepaald dat aan het einde van het jaar het
geld dat nog op de rekening staat (of opgebouwde schulden) tussen de partners
verrekend dienen te worden. Deze bepaling noemt men een periodiek
verrekenbeding of een ‘Amsterdams rekenbeding’.
• Het komt vaak voor dat, ook al is het verrekenbeding wel opgenomen in de
huwelijkse voorwaarden, tijdens het huwelijk nooit periodiek met elkaar is
afgerekend. Bijvoorbeeld als één van de partners een eigen bedrijf heeft, en er in het
verleden niet periodiek is afgerekend over de bedrijfswinsten. In die gevallen moet er
vaak alsnog achteraf afgerekend worden tussen de partners.
• Partners kunnen er echter ook voor kiezen om de scheiding af te handelen alsof ze
waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Daar moeten ze het dan wel samen
over eens zijn.
• Soms is het financieel en fiscaal aantrekkelijk om, voorafgaande aan de scheiding, de
huwelijkse voorwaarden te wijzigen of de huwelijkse voorwaarden op te heffen
(denk hierbij aan de overdrachtsbelasting op de woning en overige onroerende
goederen).
Vaak is er binnen de huwelijkse voorwaarden ook sprake van een opbouwde gemeenschap
van goederen, omdat partners samen zaken kopen zoals een woning, een auto en dergelijke.
Deze opgebouwde gemeenschap van goederen binnen de huwelijkse voorwaarden dient bij
scheiding verdeeld te worden.

Verdeling bij een samenlevingsverband
Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen samenlevingsverbanden zonder een
samenlevingscontract en met een samenlevingscontract.
• Zonder samenlevingscontract
Bij een samenlevingsverband zonder samenlevingscontract is er in principe geen sprake van
een opgebouwde gemeenschap van goederen. Tenzij duidelijk aantoonbaar is dat er
goederen samen zijn gekocht en betaald of als er sprake is van een spaarrekening, waar
beide partners geld op hebben gestort. Bij ongelijke bijdragen van de partners aan het
opgebouwde vermogen, kan bij het uit elkaar gaan een verdeling plaatsvinden naar
verhouding van wat elk heeft bijgedragen.
In principe vallen de schulden toe aan diegene op wiens naam de schulden staan. Ook hier
geldt dat wanneer de schulden gezamenlijk gemaakt zijn, ieder het eigen deel van de
schulden op zich neemt.
Wanneer tijdens het samenlevingsverband is afgesproken dat één van de partners meer
zorgtaken op zich neemt en daardoor minder heeft kunnen werken, kunnen afwijkende
afspraken worden gemaakt.
• Met samenlevingscontract
In het samenlevingscontract is bepaald op welke wijze de kosten van de huishouding,
kinderen en de vorming van een eventueel vermogen worden geregeld. Bij het opstellen van
het samenlevingscontract kan gekozen worden voor een contract dat lijkt op de rechten en
plichten binnen een huwelijk in gemeenschap van goederen of een contract dat valt te
vergelijken met huwelijkse voorwaarden. In principe worden bij de verdeling de bepalingen
in het samenlevingscontract als uitgangspunt genomen.
Verdeling bij een geregistreerd partnerschap
Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen het geregistreerde partnerschap
zonder en met voorwaarden.
• De verdeling van de goederen bij een geregistreerd partnerschap zonder
voorwaarden kan vergeleken worden met de verdeling van de goederen bij een
huwelijk in gemeenschap van goederen.
• De verdeling van de goederen bij een geregistreerd partnerschap met voorwaarden
kan vergeleken worden met de verdeling van de goederen bij een huwelijk op
huwelijkse voorwaarden.

Alimentatie
Tijdens de mediation worden afspraken gemaakt over kinder en of partneralimentatie.
Als na de echtscheiding een van beide partners (veel) minder te besteden heeft dan de
ander, dan is er partneralimentatie verschuldigd.
samen met de mediator en advocaat
afspraken over maken.
Maar dan moet je natuurlijk wel eerst weten,
wat je rechten en plichten zijn.
Daarom worden er, uitgaande van jullie toekomstige financiële situatie, eerst draagkrachten alimentatieberekeningen gemaakt tijdens de mediation, zoals deze ook door de

Rechtbanken worden gehanteerd. Soms is inschakelen van specialisten noodzakelijk.
Alimentatie en Trema-normen
De wet geeft geen formule voor de hoogte van de alimentatie. De rechters hebben er
daarom zelf regels voor ontworpen, de zogenaamde Trema-normen (zie voor meer
informatie: www.nvvr.org). Daarbij moet dan wel rekening worden gehouden met de
behoefte van de kinderen, op basis van de Nibud-normen. Op basis daarvan kunnen dan
verschillende alimentatieberekeningen worden uitgevoerd.

Mediation en Alimentatie Maatwerk op jullie situatie afgestemd.
Maar Trema-normen en computer programma’s houden geen rekening met jullie specifieke
situatie. Zo willen scheidende partners soms afspreken dat degene met inkomen een
opleiding voor de ander betaalt, zodat die ook werk op niveau kan vinden, en de alimentatie
daarna sterk omlaag kan. Ook willen jullie misschien de alimentatie aanpassen aan afspraken
over de (tijdelijke) verzorging van de opgroeiende kinderen of aan de specifieke
woonsituatie. Ook kan het zijn dat jullie alvast willen rekening houden met een andere
werksituatie of een nieuwe partner.
Samen duidelijke afspraken
Daarom is het maar goed dat jullie tijdens de mediation samen afspraken kunnen maken, die
aansluiten bij jullie situatie en die van de kinderen. Die mediation afspraken mogen best
afwijken van de Trema-normen. Vaak is dat zelfs verstandig! aar dan moeten het wel
eerlijke afspraken zijn, die rekening houden met jullie rechten maar ook met jullie belangen
en natuurlijk die van de kinderen.
Als Mediator, scheidingsbegeleider kan ik de gesprekken daarover in goede banen leiden,
informatie aandragen. Zo bepalen jullie zelf wat er tijdens de mediation besproken wordt en
hoe jullie de afspraken in een convenant willen vastleggen aan het einde van het mediation
traject.

Scheiding en financiën
Wil je 'eerlijk alles samen delen', dan zul je eerst moeten weten wát er allemaal is en wat dat
waard is. Dat lijkt soms makkelijker dan het is.

Door de jaren heen worden er polissen, verzekeringen, lijfrentes en levensverzekeringen
afgesloten en overgezet, rekeningen geopend en overgeboekt, effecten gekocht en
verkocht, pensioenen opgebouwd, leningen afgesloten, verhoogd of afgelost, erfenissen en
schenkingen ontvangen, etc..
Dan is het soms lastig om ‘door de bomen het bos te zien’, zeker in een emotioneel lastige
periode. Dan zit je er niet op te wachten om ook nog discussie over de financiën te Dat
voorkomt onnodige discussie. Die tijd en moeite kun je beter richten op de toekomst, om er
voor te zorgen dat er goede afspraken worden gemaakt, waar jullie en de kinderen later wat
aan hebben.
Als je gaat scheiden moeten er veel afspraken worden gemaakt en beslissingen worden
genomen. Over de woning, de hypotheek, de alimentatie, pensioenen, polissen, lijfrentes,
etc..
Al die afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Dat wordt het
echtscheidingsconvenant genoemd.

Convenant
Zo’n convenant vormt de basis van je nieuwe toekomst
en moet dus juridisch waterdicht zijn.
Daarom stellen wij samen met ervaren en gespecilaliseerde juristen en advocaten het
convenant op. Over de gemaakte afspraken mag immers (later) geen enkel misverstand
bestaan. Dat wordt altijd eerst in concept aan ieder van jullie toegezonden, zodat je dat in
alle rust kunt bestuderen.
Pas nadat alle vragen zijn beantwoord wordt het definitieve convenant opgesteld. Om er
zeker van te zijn dat jullie beiden het met de inhoud daarvan eens zijn, wordt dit convenant
vervolgens bij ons op kantoor getekend.

Ouderschapsplan
In het ouderschapsplan worden de afspraken, die jullie samen maken over de kinderen,
vastgelegd door onze mediators en scheidingsbegeleiders. Ook het ouderschapsplan wordt
eerst in concept aan ieder van jullie toegezonden. Ook deze afspraken worden uiterst
zorgvuldig vastgelegd en bij ons op kantoor getekend. Jullie moet als ouders immers nog
jarenlang samenwerken op basis van deze afspraken.

Verzoekschrift
Daarna de advocaten waarmee ik samenwerk of een advocaat van uw keuze het
verzoekschrift bij de Rechtbank indienen, samen met het convenant en het
ouderschapsplan. Ook zorgt de advocaat er voor dat het verzoekschrift vervolgens wordt
ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de griffie van de rechtbank. Nadat dit
allemaal door een Rechter is getoetst, zal de echtscheiding worden uitgesproken. Zo’n
uitspraak heet een ‘beschikking’. Als de Rechtbank alle afspraken akkoord heeft bevonden,
zullen deze in de beschikking worden opgenomen.

Zo worden het convenant en het ouderschapsplan dus
onderdeel van de rechterlijke uitspraak.
Jullie (en de kinderen) hoeven in principe dus niet naar de Rechtbank, soms wil de rechtbank
de kinderen wel spreken. De advocaat en ik zorgen ervoor voor dat de beschikking van de
Rechtbank zo snel mogelijk wordt ingeschreven in het huwelijksregister, in de plaats waar
uw gehuwd bent. Pas dan is de echtscheiding definitief.

Mediation en Pensioenen
Mogelijkheden Pensioenverdeling
Bij een scheiding moet er veel geregeld worden. Waar veel mensen dan niet bij stil staan, is
de verdeling van het
pensioen.
Nederlanders hebben over het algemeen weinig aandacht voor pensioen en bij een
scheiding is het pensioen vaak het laatste waar men aan denkt. Hierdoor komen vooral
vrouwen, die zelf weinig of geen pensioen hebben opgebouwd, er vaak slecht van af.

Uit onderzoek van de Stichting Pensioenkijker blijkt dat bij maar
25% van de onderzochte scheidingen de pensioenverdeling ter sprake is gekomen. Dat
onderzoek werd uitgevoerd onder bijna 500 scheidingen.
Bij pensioenen gaat het vaak om zeer aanzienlijke bedragen.Daarom wordt de verdeling van
jullie pensioenen altijd door ons geregeld.
Bij de verdeling moet er rekening worden gehouden met twee soorten van pensioen:
het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.
Ouderdomspensioen
In de Wet Verevening Pensioenrechten is bepaald dat het pensioen bij scheiding ‘verevend’
wordt. Dat wil zeggen dat ieder van jullie recht heeft op de helft van het ouderdoms
pensioen dat tijdens het huwelijk door de ander is opgebouwd.
De ex-partner krijgt zijn/haar deel van het pensioen pas vanaf de datum dat de ander met
pensioen gaat. Wanneer de scheiding binnen twee jaar is gemeld aan de
pensioenuitvoerder, moet de pensioenuitvoerder het pensioendeel van de ex-partner
rechtstreeks uitbetalen. Wordt de scheiding pas na twee jaar gemeld, dan vervalt het recht
op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het recht op uitbetaling blijft,
maar het aandeel moet je dan zelf bij je ex-partner opeisen. Het formulier om de scheiding
te melden kun je onder aan deze pagina downloaden
Het deel van je pensioen dat aan je ex-partner wordt toebedeeld, wordt uitgekeerd zolang
jullie allebei in leven zijn. Na eventueel overlijden van je ex-partner, krijgt degene die het
pensioen had opgebouwd weer het volledige pensioen. Als jij eerder overlijdt dan je ex-

partner, dan stopt de uitkering. Mogelijk krijgt je ex-partner dan nog wel een bijzonder
nabestaandenpensioen (zie hieronder).
Andere verdeling
Je kunt ook een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken. Zo kun je
bijvoorbeeld afspreken dat niet ieder de helft van het ouderdomspensioen krijgt, maar dat
de verdeling bijvoorbeeld 60% voor de ene partner en 40% voor de andere partner wordt.
Ook kun je afspreken dat (een deel van) het ouderdomspensioen dat vóór het huwelijk of
geregistreerd partnerschap is opgebouwd eveneens wordt verdeeld. Bijvoorbeeld het
ouderdomspensioen dat is opgebouwd in de periode dat jullie ongetrouwd of
ongeregistreerd samenwoonden.
Nabestaandenpensioen
In veel pensioenregelingen is er naast een aanspraak op ouderdomspensioen ook een
aanspraak op nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is een uitkering die de ene
partner kan krijgen als de ander (die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd) overlijdt.
Het nabestaandenpensioen wordt meestal afgeleid van het ouderdomspensioen dat zou zijn
bereikt bij pensionering van de partner. Een volledig nabestaandenpensioen bedraagt vaak
5/7 deel of 70% van het volledige ouderdomspensioen.
En als je hertrouwt? Denk er dan aan dat het nabestaandenpensioen voor je nieuwe partner
verminderd wordt met het bedrag dat je ex-partner krijgt aan bijzonder
nabestaandenpensioen. Het kan dus zijn dat je nieuwe partner daardoor na jouw overlijden
te weinig inkomen heeft. Het is dan verstandig om een extra verzekering af te sluiten.
Bijzonder nabestaandenpensioen
Het bijzonder nabestaandenpensioen is de uitkering die de ene ex-partner kan krijgen als de
ander (die het ouderdomspensioen vóór de echtscheiding heeft opgebouwd) overlijdt. Het
bijzonder nabestaandenpensioen wordt niet meer afgeleid van het ouderdomspensioen dat
bereikt kan worden bij pensionering. Bij de echtscheiding wordt de verdere opbouw van het
nabestaandenpensioen stopgezet.
Bij een scheiding van tafel en bed wordt de opbouw van het nabestaandenpensioen
pas stopgezet wanneer die scheiding van tafel en bed is gevolgd door ontbinding van het
huwelijk. In geval van een scheiding van tafel en bed is dus voor de opbouw van het
nabestaandenpensioen een andere datum relevant dan voor de verdeling van het
ouderdomspensioen.
Conversie
Je mag van de wettelijke regeling van pensioenverdeling afwijken. De belangrijkste afwijking
van de standaardverdeling is conversie. Als je voor conversie kiest, kies je ook voor een
andere verdeling. Bij conversie (wat omzetting betekent) wordt het deel van het
ouderdomspensioen van de ex-partner (die het pensioen heeft opgebouwd), samen met het
bijzonder nabestaandenpensioen voorgoed omgezet in een eigen ouderdomspensioen. Dit is
de ‘eigen aanspraak op ouderdomspensioen’ voor degene die het pensioen niet zelf heeft
opgebouwd. De ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, houdt na de conversie vanaf

de pensionering het niet omgezette deel van het ouderdomspensioen. Na de conversie
hebben beide ex-partners hun eigen ouderdomspensioen en maakt het voor geen van
beiden uit, of de ander nog wel of niet meer in leven is.
Pensioenuitvoerder moet akkoord gaan
Afspraken over conversie moeten zijn vastgelegd in het scheidingsconvenant. Als je voor
conversie hebt gekozen, moet het formulier zowel door jou als door je ex-partner worden
ondertekend.
Een gewaarmerkt kopie van het scheidingsconvenant moet met het formulier worden
meegestuurd naar de pensioenuitvoerder. Conversie is alleen mogelijk als de
pensioenuitvoerder met jullie verzoek instemt.
Is dat verzoek door de pensioenuitvoerder geaccepteerd, dan is de conversie definitief en
kan die niet meer worden teruggedraaid. Conversie is alleen mogelijk bij echtscheiding of
beëindiging van geregistreerd partnerschap.
Verdeling bij conversie
Bij een standaardverdeling na conversie krijgt de ex-partner die het pensioen heeft
opgebouwd na pensionering de helft van het ouderdomspensioen en de ander krijgt een
‘eigen aanspraak op ouderdomspensioen’.
Bij een standaardverdeling na conversie is de ‘eigen aanspraak op ouderdomspensioen’
meer dan 50% van het ouderdomspensioen dat de andere ex-partner tijdens het huwelijk of
geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Dit komt omdat de eigen aanspraak is
verkregen uit de omzetting van de helft van het ouderdomspensioen en de omzetting van
het gehele bijzonder nabestaandenpensioen. Hoeveel meer dat is, hangt af van:
– de hoogte van het omgezette bijzonder nabestaandenpensioen
– de leeftijden van beide ex-partners
– het moment waarop de pensioenopbouw is begonnen (vóór of ná het trouwen)
– de pensioenopbouw tijdens de duur van het huwelijk
– de pensioenregeling die van toepassing is
Gevolgen van conversie
Een gevolg van conversie is dat de pensioenregeling van de ex-partner die het pensioen
heeft opgebouwd, op dezelfde manier geldt voor de ander. In de pensioenregeling staat
bijvoorbeeld of het pensioen in maandelijkse termijnen of in kwartaaltermijnen wordt
uitbetaald. Dat geldt dan dus ook voor ‘de eigen aanspraak op ouderdomspensioen’ van de
ex-partner die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd.
Conversie heeft voordelen en nadelen
Een voordeel voor beide ex-partners is, dat de band tussen hen definitief is verbroken.
Degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd, heeft een ‘eigen aanspraak op
ouderdomspensioen’. Conversie kan voor de ex-partner aantrekkelijk zijn omdat hij/zij dan
zelf kan bepalen wanneer het pensioen ingaat.
Een nadeel van conversie voor de vereveningsgerechtigde is, dat zij of hij bij het overlijden
van de ex-partner vóór de eigen pensioendatum, zonder enig inkomen van of via de ex-

partner komt te zitten, want ook een eventuele alimentatie stopt. Je moet dan tot aan de
eigen pensioendatum zèlf in het onderhoud kunnen voorzien. Een nadeel voor degene die
het pensioen heeft opgebouwd, is dat hij of zij bij overlijden van de ex-partner niet meer het
volledige ouderdomspensioen krijgt.
Het bij de conversie afgesproken deel van het ouderdomspensioen blijft over.
Bij verevening zou je na overlijden van de ex-partner weer je volledige ouderdomspensioen
krijgen. Bij conversie gaat dat niet op, want dan doe je definitief afstand van de helft van je
ouderdomspensioen.

Woning en scheiding
Wat gebeurt er met de woning, ons huis?
Je huis is een belangrijk onderdeel van je bestaan. Je woont er niet alleen, maar je hebt er
ook herinneringen. Het is een deel van je leven. Je hebt er ‘lief en leed’ gedeeld.
Tegelijkertijd is een huis ook gewoon een object dat geld waard is. En de waarde ervan moet
dus verdeeld worden als je gaat scheiden.
Wie blijft er in het huis wonen?
Aangenomen dat jullie in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, moet de waarde van
het huis verdeeld worden. Het is natuurlijk mogelijk dat een van jullie in het huis blijft
wonen. Maar dan moet diegene wel genoeg geld hebben (of via een hypotheek kunnen
bijlenen) om alleen de (verhoogde) hypotheek op te brengen.
AIs dat geld er niet is, of het inkomen van degene die in de woning wil blijven wonen niet
voldoende is om ook een tweede hypotheek te kunnen betalen, dan is er vaak geen andere
mogelijkheid dan de woning te verkopen. De eventuele overwaarde, zijnde de
verkoopopbrengst minus de hypotheek en verkoopkosten, wordt dan tussen jullie verdeeld.
Nieuwe hypotheekregels
Sinds 2013 zijn nieuwe hypotheken alleen fiscaal aftrekbaar als het een zogenaamde
annuïteitenhypotheek betreft. Dus een hypotheek waarvoor maandelijks niet alleen rente
wordt betaald, maar waar ook op wordt afgelost.
Stel: Sander en Rita en Ingrid hebben een woning die 200.000,- waard is, met een
aflossingsvrije hypotheek van 200.000,-. Sander wil de woning overnemen. Ze zijn in
gemeenschap van goederen getrouwd, waardoor de helft van de woning van Rita is en ook
de helft van de hypotheek. Sander zal dan bij de bank voor 100.000,- (de helft van de
hypotheek van Rita ) een nieuwe hypotheek moeten afsluiten. Echter, dat zal een
annuïteitenhypotheek moeten zijn, omdat anders de rente niet aftrekbaar is. Maar daardoor
zullen de lasten voor Sander flink toenemen, omdat hij nu die nieuw af te sluiten hypotheek
ook maandelijks zal moeten aflossen.
Niet verdelen. Maar soms besluiten partners ook om voorlopig samen eigenaar van de
woning te blijven. Zeker als de woning 'onder water staat', dus als de hypotheek hoger is dan
de waarde van de woning. Een situatie die steeds vaker voorkomt. Dat is geen ideale
oplossing en in dat geval moeten daarover erg goede afspraken op papier worden gezet.
Immers, gedurende maximaal twee jaar (nadat 1 van beide partners de woning heeft
verlaten) kan de hypotheekrente voor die woning volledig worden afgetrokken. Daarna kan
alleen degene die in de woning woont, alleen nog maar de helft van de totale

hypotheekrente fiscaal aftrekken. Daar zijn wel oplossingen voor te bedenken (via fictieve
partneralimentatie of economisch eigendom), maar die kunnen alleen werken als die
afspraken duidelijk in het echtscheidingsconvenant zijn vastgelegd.
Hoeveel moet ik mijn ex-partner betalen voor het huis?
Stel jij blijft in het huis wonen. De woning heeft op dit moment een vrije verkoopwaarde van
250.000,- (dus de prijs waarvoor het nu in onbewoonde staat zou kunnen worden verkocht)
en er is nog een hypotheek van 200.000,-. Daarmee is de overwaarde is dus 50.000,-. Je
partner heeft dan recht op de helft van de overwaarde, zijnde dus 25.000,-.
Als er geen spaargeld is, wordt gekeken of je een tweede hypotheek voor 25.000,- kunt
afsluiten. Met dat geld kun je dan je partner 'uitkopen'. Op die manier heb jij de woning van
250.000,- met een schuld van 225.000,- en heeft je partner een bedrag van 25.000,-, zodat
er sprake is van een eerlijke verdeling.
Daarnaast zul je rekening moeten houden met de waarde van de kapitaalverzekering die
vaak aan een hypotheek is verbonden. Met zo'n kapitaalverzekering, waar jullie maandelijks
een premie voor betalen, spaar je eigenlijk om later de hypotheek (deels) mee af te lossen.
Als je de woning overneemt, zul je meestal ook die kapitaalverzekering moeten overnemen.
De waarde van die verzekering zal ook moeten worden verdeeld.
Is de hypotheekverhoging aftrekbaar?
Ja, de belastingdienst ziet het extra geld dat jij aan je partner moet betalen als geld dat je
uitgeeft voor de aankoop van een eigen woning. Daarmee is het gewoon aftrekbaar, mits
daarvoor een annuïteiten hypotheek wordt afgesloten Maar dan mag de extra hypotheek
niet hoger zijn dan de helft van de overwaarde van de woning (getaxeerde waarde minus de
hypotheek) vermeerderd met de helft van de eventueel aan die hypotheek verbonden
kapitaalverzekering.
Stel: ik blijf in het huis, en mijn ex-partner betaalt mee aan de hypotheekrente. Is dat dan
voor mijn ex-partner aftrekbaar? Ja, Je ex-partner kan dan gedurende twee jaar (nadat deze
elders is gaan wonen) na de echtscheiding de door hem/haar betaalde hypotheekrente
fiscaal aftrekken van zijn/haar inkomen. Jij moet de woning dan wel als hoofdverblijf blijven
gebruiken en je ex-partner moet het huis dan wel voor het zogenaamde ‘eigen woning
forfait’ aangeven.
Waar moet ik verder aan denken?
Als het huis aan één van jullie wordt toegedeeld (en als de hypotheek wordt verhoogd),
moeten jullie langs de notaris en dat kost geld. Maar goed, dat zou ook moeten gebeuren als
jullie samen het huis gaan verkopen. Je moet je huis waarschijnlijk opnieuw laten taxeren
door een makelaar en je hypotheek laten veranderen. Al met al een best ingewikkelde
toestand. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat aan de hypotheek vaak een
kapitaalverzekering is verbonden, die aan de bank als zekerheid is verpand. Als één van jullie
de woning overneemt, zal hij/zij ook die kapitaalverzekering moeten overnemen (of
afkopen) en de helft van de waarde daarvan aan de ander moeten uitbetalen.
Als je niet voor verrassingen wilt komen te staan, is het verstandig om een afspraak te
maken met Mentor Mediation Wij kennen de juridische en fiscale regels en weten hoe we
die voor jullie zo optimaal mogelijk kunnen toepassen. Je kunt het namelijk maar 1 keer
goed doen.

Wie blijft er in de huurwoning ?
Jullie zullen met elkaar moeten overleggen wie van jullie na de scheiding in het huurhuis
blijft wonen. Dat gaat vaak beter als dat samen overleggen met een ervaren
scheidingsbemiddelaar van Modern Scheiden. Dan weet je zeker dat je belang goed op tafel
komt en er een eerlijk en open gesprek wordt gevoerd. Als je er samen toch niet uit kunt
komen, bepaalt uiteindelijk de rechter wie in de woning mag blijven wonen. Als jij en je
partner kinderen hebben, is er een grote kans dat de rechter het huis toewijst aan degene bij
wie de kinderen meer dan de helft van de tijd wonen. Als jullie geen kinderen hebben, maakt
de rechter een belangenafweging. Hij kijkt dan wat naar zijn mening de meest eerlijke
beslissing is. Maar het blijft natuurlijk beter als jullie die beslissing samennemen en niet
overlaten aan een derde, een rechter, die jullie eigenlijk niet kent.
Maakt het uit wie de hoofdhuurder van het huis was?
Nee, ook al is je partner hoofdhuurder van het huis, jij bent als gehuwd partner altijd
medehuurder. Als jullie besluiten dat jij in het huis blijft wonen, word je daarmee
automatisch hoofdhuurder.

Mediation en eigen bedrijf.
Je onderneming en een echtscheiding
Als een van de partners een eigen onderneming heeft, of als jullie samen een onderneming
hebben, is het bij een echtscheiding van groot belang om samen tot een goede oplossing te
komen, gebaseerd op onafhankelijk en deskundig advies van echte specialisten tijdens
een mediation.
Onze ervaren scheidingsbegeleiders zorgen er voor dat jullie werkelijke belangen boven
water komen en de discussie niet verzand in getouwtrek over wie er “gelijk” krijgt. Meestal
blijven er dan alleen verliezers over.
Samen met ingevlogen specialisten ondernemingsrecht en fiscalisten kunnen wij samen
met jullie tot creatieve oplossingen komen. Zowel financieel als fiscaal.

Te vaak zie je dat een onderneming, als gevolg van een vecht-scheiding, ter ziele gaat. Met
als gevolg twee verliezers (en hun kinderen) en torenhoge proceskosten. Terwijl we weten
dat het ook anders kan, mits jullie bereid zijn om er samen uit te komen. Mediation is hier
ook de oplossing.
Dan hoeven er geen 'spelletjes' te worden gespeeld en kan jullie accountant of boekhouder,
gewoon eerlijk zijn mening op tafel leggen en aan het mediation proces deelnemen
natuurlijk wel met jullie toestemming
Jullie vragen kunnen worden beantwoord door onafhankelijk deskundigen, zoals fiscalisten,

juristen, accountants of taxateurs, die weten waar ze het over hebben. Op basis van hun
mening en objectieve adviezen kunnen jullie samen met ons met mediation tot de beste
oplossing komen.

De Rechtbank
Als de echtscheiding samen met Mentor Mediation wordt geregeld, hoeven jullie en de
kinderen in de regel niet meer naar de rechtbank..
De procedure bij de rechtbank kan in de meeste gevallen geheel schriftelijk worden
afgewikkeld
Het door advoca(a)ten op te stellen en in te dienen echtscheidingsverzoekschrift
moeten de uittreksels uit het huwelijksregister, het persoonsregister en het
geboorteregister (van de kinderen) worden overgelegd, alsmede het convenant en
het ouderschapsplan.
• Als dit allemaal door de rechtbank is gecontroleerd, zal de echtscheidingsbeschikking
worden gewezen, waarin de door jullie gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Een
zitting bij de rechtbank is dan niet meer nodig, omdat de rechtbank dan weet dat het
goed geregeld is.
De echtscheiding is pas definitief als die beschikking is ingeschreven in het huwelijksregister
van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Dit
wordt allemaal door de advocaat geregeld.
•

Mediation en Tarieven.
De kosten van een “ouderwetse” echtscheiding, waarbij ieder een eigen advocaat neemt,
kunnen behoorlijk oplopen.
Samen met de mediator houden jullie zelf de regie in handen
en bepalen jullie samen wat wel, en niet moet gebeuren.
Het is natuurlijk vele malen goedkoper als jullie direct (via onze mediator) met elkaar
communiceren. Bovendien is een mediator beduidend goedkoper dan een advocaat, laat
staan dan twee advocaten.
Daar komt bij dat veel rechtsbijstandverzekeringen de kosten van een Mediator bij
scheidingen wel vergoeden. De kosten van een advocaat bij scheidingen worden
daarentegen vaak niet door een verzekeraar vergoed.
Gesubsidieerde rechtsbijstand
Omdat wij ook met door de Raad voor Rechtsbijstand gecertificeerde advocaten werken, die
zijn gespecialiseerd op het echtscheidingsrecht, kun je in aanmerking komen voor door de
Overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat hangt af van de hoogte van je inkomen en
vermogen.
De meeste 'scheidings-deskundigen' die je op internet vindt, zijn niet gecertificeerd en daar
kom je dus niet in aanmerking voor subsidie. Kijk voor meer informatie op www.rvr.org
Mentor Mediation biedt:2 jaar jaar lang Gratis Nazorg
Wij doen het anders. Gedurende 2 jaar lang na de scheiding kunnen jullie met alle vragen
(ook over de kinderen) bij ons terecht. Dat kost je niets en dat doen we graag. Dat is
mediation bij Mentor Mediation

Wat anderen over de kosten vertellen
Echtscheidingswijzer
Wat kost een scheiding en een regeling voor het omgangsrecht ongeveer?
De grootste kostenpost is je advocaat. Jij moet je eigen advocaat betalen en een beetje
advocaat vraagt 240 euro. Vaak kun je onderhandelen over het uurtarief en als je scheiding
niet al te ingewikkeld is, kun je soms ook een vaste prijs afspreken. Die ligt meestal rond de
2500 euro. Hoe moeilijker de scheiding is, hoe meer uren de advocaat kwijt is, en hoe duurder
het dus wordt. Een moeilijke scheiding kost zomaar tienduizenden euro’s en als je het
superingewikkeld maakt (maar dit is echt uitzonderlijk) ben je anderhalve ton kwijt.
Tenslotte moet je nog naar de notaris, misschien naar een accountant of een therapeut.
Hoe houd ik de kosten zo laag mogelijk?
De advocaat is de grootste kostenpost, dus daar kun je ook het meeste op bezuinigen.
Gebruik je advocaat niet om je verhaal kwijt te kunnen, daarvoor is hij veel te duur. Hij is er
om jouw belangen te behartigen en niet meer dan dat. Neem dus alleen contact met hem op
als het echt nodig is, en hou de contacten zo kort mogelijk.
Mediation en Tarieven.
De kosten van een “ouderwetse” echtscheiding, waarbij ieder een eigen advocaat neemt,
kunnen behoorlijk oplopen.
Ieder van jullie doet dan z’n eigen verhaal aan z’n eigen advocaat, die dat vervolgens in een
brief aan de advocaat van de ander opschrijft, die dat weer met je moet bespreken en waar
vervolgens weer schriftelijk op wordt gereageerd, etc.
Je communiceert dan dus niet met elkaar, maar met je advocaat,
die op zijn beurt weer met de andere advocaat communiceert.

Eigenlijk is dat dus dubbel werk, wat uiteraard de kosten fors verhoogt. Maar bovendien heb
je de omvang van de kosten niet meer zelf in de hand. Als de ander een procedure wil
voeren over de omgangsregeling, de alimentatie, de verdeling van de spullen of over de
vraag wie er in de woning mag blijven wonen, móet je wel procederen. Je hebt geen keuze.
Ook niet als je gelijk krijgt en de ander in hoger beroep gaat of een kort geding begint.
Samen met onze mediator houden jullie zelf de regie in handen
en bepalen jullie samen wat wel, en niet moet gebeuren.
Het is natuurlijk vele malen goedkoper als jullie direct (via onze mediator) met elkaar
communiceren. Bovendien is een mediator beduidend goedkoper dan een advocaat, laat
staan dan twee advocaten.
Daar komt bij dat veel rechtsbijstandverzekeringen de kosten van een Mediator bij
scheidingen wel vergoeden. De kosten van een advocaat bij scheidingen worden
daarentegen nooit door een verzekeraar vergoed.

Uiteraard moet er een advocaat aan te pas komen.
Maar jullie bepalen dan samen wanneer dat moet gebeuren.
Dan hebben jullie er meer aan, als 1 doorgewinterde advocaat jullie samen deskundig
voorlicht en het convenant opstelt, dan wanneer ieder van jullie een advocaat inschakelt en
er dubbele kosten moeten worden gemaakt.
En dan hebben we het nog niet over de kosten van andere deskundigen, zoals taxateurs. Je
kunt het beter samen over 1 taxateur (van bijvoorbeeld de woning) eens worden, dan
wanneer ieder een eigen taxateur moet inschakelen, die het samen waarschijnlijk toch niet
eens worden, met als gevolg dat er weer een (derde) taxateur moet worden betaald.
Gesubsidieerde rechtsbijstand
Omdat wij met door de Raad voor Rechtsbijstand gecertificeerde advocaten werken, die zijn
gespecialiseerd op het echtscheidingsrecht, kun je in aanmerking komen voor door de
Overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat hangt af van de hoogte van je inkomen en
vermogen.
De meeste 'scheidings-deskundigen' die je op internet vindt, zijn niet gecertificeerd en daar
kom je dus niet in aanmerking voor subsidie. Kijk voor meer informatie op www.rvr.org
Bij onze mediation: een jaar lang Gratis Nazorg
Meestal sta je er na de scheiding 'alleen voor' en kun je met vragen of problemen nergens
terecht, tenzij je er (flink) voor betaalt.
Wij doen het anders. Gedurende een jaar lang na de scheiding kunnen jullie met alle vragen
(ook over de kinderen) bij ons terecht. Dat kost je niets en dat doen we graag. Dat is Mentor
Mediation.

TARIEVEN
De kosten bestaan voornamelijk uit het honorarium van de mediator, voor de uren die zij
besteedt aan de gesprekken, het lezen van relevante stukken, het opstellen van verslagen en
van overeenkomsten, en correspondentie en telefonisch overleg.
In geval van gesprekken buiten kantoor komt daar een vergoeding voor reistijd en reiskosten
bij. Het uurtarief bedraagt € 150,00 tot € 180,00 per uur ex 21% btw, afhankelijk van de aard
van de zaak en de al dan niet spoedeisendheid. Voor partijbegeleiding en coaching geldt een
aangepast tarief.
Over de verdeling van de kosten worden vooraf afspraken op maat gemaakt.
Meestal worden de kosten door de betrokken partijen gezamenlijk gedragen. Zij kunnen ook
een andere verhouding dan 50/50 afspreken, bijvoorbeeld naar rato van ieders inkomen of
vermogen.
De mediator zal met de partijen toezien op een doelmatig gebruik van de tijd.
In geval van min- en onvermogen bestaat er een wettelijke regeling voor een vergoeding van
overheidswege. U vindt daarover meer informatie op www.rvr.org.
In grote lijnen komt die erop neer dat, wanneer het inkomen van een alleenstaande in 2013
minder dan € 25.800,00 bruto bedroeg, de mediator kan worden toegevoegd met oplegging
van een eigen bijdrage van € 53 of € 105,00. Voor een onvolledig gezin, volledig gezin of
samenwonenden geldt een inkomensgrens van € 36.400,00 bruto per jaar.
Er geldt ook een vermogenstoets. (zie hieronder)

Als u sinds 2013 opeens veel minder bent gaan verdienen, kunt u zelf aan de Raad voor
Rechtsbijstand vragen om naar uw situatie in 2015 te kijken. Dit heet een ‘verzoek om
peiljaarverlegging’.
De mediator zal de toevoeging kunnen aanvragen zodra de mediationovereenkomst is
ondertekend.
Normen vanaf 1 januari
Alleenstaand
2015

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
met minderjarig(e) kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen in
peiljaar 2013

t/m €
18.200

€ 18.201 – €
t/m € 25.400
25.800

€ 25.401 – € 36.400

Eigen bijdrage bij
mediation
tot vier uur

€ 53

€ 53

€ 53

Alleenstaand

€ 53

Gehuwd, samenwonend of
éénoudergezin met minderjarig(e)
kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen in t/m €
peiljaar 2013
18.200

€ 18.201 – €
t/m € 25.400
25.800

€ 25.401 – € 36.400

Eigen bijdrage bij
mediation
€ 53
vanaf vier uur of meer

€ 105*

€ 105*

€ 53

*wanneer u eerder al € 53 aan eigen bijdrage hebt betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus
nog € 52 verschuldigd

Vermogen
U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation als uw vermogen van
twee jaar geleden meer was dan het zogenoemde heffingvrij vermogen.
Normen 2015
Vrijgesteld vermogen per persoon
2013 (het peiljaar) € 21.139
Bij 65+ geldt een bijzonder extra heffingvrij vermogen van maximaal € 27.984.
Het uurtarief is € 155,00 exclusief BTW
Tarieven advocaat en specialisten zoals fiscalisten volgens offerte
Wat anderen over de kosten vertellen
De kosten van een bruiloft zijn vaak niet gering, maar een echtscheiding kan ook aardig in de
papieren lopen. Het inhuren van een advocaat is bijvoorbeeld een grote kostenpost. Als jij en
je partner op goede voet uit elkaar gaan dan kun je wellicht gezamenlijk een advocaat
nemen en zowat kosten besparen.
Wil je een eigen advocaat nemen, maar verwacht je niet dat de scheiding veel ‘getouwtrek’
zal opleveren, dan kun je wellicht een vast bedrag met je advocaat afspreken. Gaan jij en je
partner met ruzie uit elkaar? Dan zul je dit wellicht ook aan de kosten van de scheiding
merken. Want hoe meer werk je advocaat heeft, hoe meer uren deze zal maken en hoe hoger
de rekening zal zijn. Naast de advocaatkosten moet je ook nog rekening houden met
notariskosten en kosten voor het bezoek aan de rechtbank.

Mediation
Als je partner en jij besloten hebben om uit elkaar te gaan dan kun je wellicht van mediation
gebruik maken. Mediation heeft een aantal voordelen voor jullie allebei. Een mediator
begeleidt jou en je partner tijdens het scheidingsproces en is onpartijdig. Werken met een
mediator kan je wellicht een hoop ruzie met je ex-partner besparen. Ruzie kost over het
algemeen tijd en tijd kost geld. Ondanks dat een mediator geld kost, kan het inschakelen van
een mediator je wellicht dus ook kosten besparen.
Echtscheidingswijzer
Wat kost een scheiding en een regeling voor het omgangsrecht ongeveer?
De grootste kostenpost is je advocaat. Jij moet je eigen advocaat betalen en een beetje
advocaat vraagt 240 euro. Vaak kun je onderhandelen over het uurtarief en als je scheiding
niet al te ingewikkeld is, kun je soms ook een vaste prijs afspreken. Die ligt meestal rond de
2500 euro. Hoe moeilijker de scheiding is, hoe meer uren de advocaat kwijt is, en hoe duurder
het dus wordt. Een moeilijke scheiding kost zomaar tienduizenden euro’s en als je het
superingewikkeld maakt (maar dit is echt uitzonderlijk) ben je anderhalve ton kwijt.
Tenslotte moet je nog naar de notaris, misschien naar een accountant of een therapeut.
Hoe houd ik de kosten zo laag mogelijk?
De advocaat is de grootste kostenpost, dus daar kun je ook het meeste op bezuinigen.
Gebruik je advocaat niet om je verhaal kwijt te kunnen, daarvoor is hij veel te duur. Hij is er
om jouw belangen te behartigen en niet meer dan dat. Neem dus alleen contact met hem op
als het echt nodig is, en hou de contacten zo kort mogelijk.

