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De in deze gids verstrekte informatie is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele onjuistheden 
kunnen geen rechten worden ontleend en hiervoor aanvaardt Goed Geregeld Scheiden geen enkele aansprakelijkheid. 
Op de inhoud van deze gids en de afbeeldingen en logo’s rusten auteursrechten. Niets uit deze gids mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Goed Geregeld Scheiden. 

 



 

 

Een gids over scheiden, waarom? 
Bij een echtscheiding komt meer kijken dan je denkt. En je hebt ook veel aan je hoofd, er is ge-

noeg te regelen. En dan is het inderdaad belangrijk om alle dingen die je wilt regelen ook goed 

te regelen. Met andere woorden, goed en duidelijk op papier.  

 

En juist, omdat jullie iets anders aan je hoofd hebben, bied ik als mediator van Goed Geregeld 

Scheiden deze praktische gids. Zodat je beter kunt inschatten wat er allemaal moet gebeuren, 

althans, als je goed wilt scheiden, zonder verrassingen achteraf.  

Niemand trouwt immers om later te gaan scheiden….wees goed voorbereid. 

1. Wat is mediaton? 

Een scheiding heeft een grote impact, een mediator biedt veel toegevoegde waarde  in jullie 

scheidingstraject. Jullie hebben ongetwijfeld genoeg aan het hoofd en daarnaast draait het ge-

wone leven qua werk en kinderen gewoon door.  

 

Een mediator kan het complete scheidingstraject voor jullie begeleiden, waarbij niets over het 

hoofd wordt gezien. Een mediator begeleidt jullie scheiding vanuit een neutrale rol met beide 

partijen aan tafel. Dit gebeurt op een open, respectvolle wijze, waarin beide partijen invloed 

hebben op de beslissingen die genomen worden. Bij een scheiding is het vaak zo dat een ieder in 

een andere fase van de scheiding zit. Er komen bij beide partners veel en verschillende emoties 

los. Dit kan ervoor zorgen dat het moeilijker is om samen in overleg te blijven en afspraken te 

maken.  

 

Om de scheiding toch op een goede en respectvolle manier af te kunnen ronden, is de  

begeleiding van een goede mediator dan ook essentieel. 

Ik begeleid het gesprek tussen jullie op professionele wijze en zal op tafel krijgen wat het  

belang van een ieder is. Als mediator ben ik onpartijdig en onafhankelijk. Dit betekent onder  

andere dat een mediator geen standpunt inneemt en dat jullie zelf verantwoordelijk zijn voor de 

oplossingen. Hier komt een stuk inzet van jullie zijde bij kijken. Jullie willen graag de  

echtscheiding regelen via een mediator en hebben de intentie om er samen goed uit te  

komen.  

 

Voorkom een vechtscheiding, kies voor mediation. 
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1.1.  Verschil mediator en advocaat 

Kort samengevat, is het verschil tussen een advocaat en een mediator dat een advocaat regisseert 

en een mediator bemiddelt.  

 

Hieronder de belangrijkste verschillen op een rijtje: 

 

Een mediator: 

• Begeleidt jullie tijdens de gehele scheidingsprocedure. 
• Brengt het acceptatieproces op gang. 
• Zorgt ervoor dat jullie afspraken met elkaar kunnen maken in goed overleg. 
• Ondersteunt jullie emotioneel én juridisch. 
• Houdt de communicatie tussen jou en je (ex) partner gaande. 
 

Een advocaat: 

• Begeleidt jullie ieder apart; jullie zitten niet samen aan tafel. 
• Maakt afspraken met een zakelijke insteek. 
• Zorgt enkel voor juridische ondersteuning; geen emotionele ondersteuning. 
• Baseert zijn of haar kosten op een uurtarief, waarbij de duur van het traject onzeker is. 
• Neemt jullie afspraken op in het verzoekschrift. 

 

1.2.  Wat zijn de voordelen van mediation bij een scheiding?  

Bij een scheiding kan de communicatie soms moeilijk verlopen. Er zijn vaak hoog oplopende emo-

ties en er kan onbegrip en wantrouwen zijn. De mediator helpt jullie in een gesprek om vanuit een 

neutrale rol, rekening houdend met emoties van alle partijen en in goed overleg afspraken te  

maken die voor jullie toekomstbestendig zijn. 

 

Bij mediation lossen jullie het conflict op door bemiddeling.  

Mediation zorgt voor een snelle oplossing. Meningsverschillen  

kunnen worden weggenomen en er wordt gezorgd dat jullie tot  

goede afspraken voor beiden komen. Als de mediation goed  

verloopt, zal dit jullie helpen in het toekomstig uitvoeren en  

nakomen van de afspraken en jullie communicatie onderling. 
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2. Scheiden en kinderen 

Scheiden is een ingrijpende levensgebeurtenis. Als jullie een of meerdere kinderen hebben, heeft de  

scheiding ook voor hen veel impact.  

 

Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat de kinderen er zo min mogelijk last van hebben? Hoe vertel je 

ze over de scheiding? En mogen ze kiezen waar ze gaan wonen?  

Deze vragen worden vaak aan mij, Mary Klem, mediator bij Goed Geregeld Scheiden, gesteld. 

 

Een kindgesprek is een mooie manier om na te gaan wat de kijk van jullie kind(eren) op de scheiding 

is. Met mijn ruime ervaring in het begeleiden van scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn, is 

deze brochure opgesteld. Zo zijn jullie alvast een stukje voorbereid en kunnen jullie lezen wat er 

allemaal geregeld moet worden voor de kinderen. 

 

Hoe goed jullie het doen en hoe sterk jullie in het belang van de kinderen handelen, ook de kinderen 

zijn de dupe van een scheiding. Het heeft een grote impact op hen.  

 

Het is jullie de taak om de scheiding zo goed mogelijk te regelen en de afspraken over de kinderen 

goed af te stemmen zodat de zij er minimale last van hebben. Ook voor de kinderen zal er veel  

veranderen en komen er veel emoties los.  
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Jullie kunnen er als ouders voor zorgen om de zaken zo goed mogelijk in het belang van de  

kinderen te regelen.  

 

Ik help jullie hier graag bij. Ik kan mijn kennis met jullie delen, waar nodig doorverwijzen naar de 

juiste hulpaanbieders, jullie ondersteunen en uiteraard handige tips bieden.  

 

2.1. Hoe houd je de impact op jullie kind(eren) zo klein mogelijk? 
 
Graag geef ik jullie een aantal gedragsregels die jullie kunnen volgen om de impact van de  

scheiding op jullie kind(eren) te minimaliseren: 

• Bied ruimte voor de emoties van de kinderen. 
• Maak geen ruzie waar de kinderen bij zijn. 
• Bespreek zaken samen vóóraf en vertel ze daarna pas aan de kinderen. 
• Blijf samenwerken; jullie blijven samen ouders. 
• Communiceer dezelfde boodschap, dat is voor jullie kind het duidelijkste. 
 

2.2. Hoe vertel je je kind(eren) dat jullie gaan scheiden? 
 
Jullie willen de scheiding goed en eerlijk regelen met aandacht voor jullie kind(eren).  
Maar hóe vertel je aan je kind(eren) dat jullie gaan scheiden? 
 
Enkele tips 
Kinderen voelen vaak aan dat er iets aan de hand is. Ze kunnen zelf gaan invullen wat er is en 
kunnen verkeerde ideeën krijgen. Van belang is om zo snel mogelijk duidelijkheid aan jullie  
kind(eren) te geven. 
 
 Zorg altijd dat jullie het samen vertellen.  Kies een rustig moment zodat dat er genoeg 

ruimte is voor het stellen van vragen. En geef zo veel mogelijk eerlijk antwoord. 
 

 Veel kinderen voelen zich schuldig en denken dat de scheiding door hen komt.  
Benadruk dat dit niet zo is! Geef aan dat jullie misschien niet meer van elkaar houden, 
maar wel allebei heel veel van hen houden! 
 

 Geef een reden waarom jullie uit elkaar gaan. Dat is belangrijk voor de verwerking van het 
kind. Uiteraard hoef je niet alle details te benoemen. Je zou bijvoorbeeld kunnen aange-
ven dat jullie te veel ruzie maken, elkaar verdrietig maken of niet meer verliefd zijn.  
 

Doe er alles aan om het kind niet in een loyaliteitsprobleem te laten komen. Laat ze niet kiezen.  

Laat kinderen vragen stellen. Geef daar ruimte voor en laat hen weten dat ze altijd alles mogen 

vragen over de scheiding. 

 

aat de . 

Het kind  mag van beide ouders houden!  
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2.3. Ouderschapsplan 
 
Het opstellen van een ouderschapsplan bij een scheiding met minderjarige kinderen is verplicht. 
Dat geldt niet alleen voor ouders die getrouwd zijn, maar ook voor ouders met een geregistreerd 
partnerschap of een samenlevingscontract. 
 

2.3.1. Wat staat in een ouderschapsplan? 

 

Het ouderschapsplan biedt duidelijkheid over de verdeling van de zorg voor jullie kind(eren) en de  

financiële afspraken.  

Samen kijken we naar de volgende onderwerpen: 
 
• Omgangsregeling: wordt er gekozen voor co-ouderschap of een andere regeling? 
• Zorgtaken: hoe verdelen jullie de zorgtaken in de toekomst? 
• Kosten: hoe verdelen jullie de kosten van de verzorging en opvoeding van jullie minderjarige  

kinderen? Dit is de zogeheten kinderalimentatie. 
• Communicatie: op welke manier communiceren jullie onderling over de kinderen? 
• Overige afspraken: o.a. de hoe wordt de verdeling van vakanties en verjaardagen, hoe willen 

we de opvoeding voortzetten en welke schoolkeuze willen jullie voor je kind(eren) maken? 
  

Ik maak gebruik van een uitgebreide versie van het ouderschapsplan. Hierdoor worden geen zaken 

vergeten. Bovendien is mijn ervaring: goede afspraken geven geen gedoe achteraf. Het geeft rust 

en zorgt ervoor dat jullie straks een goede invulling kunnen geven aan het ouderschap. Daarbij 

moet het belang van het kind/ de kinderen altijd voorop blijven staan. 

 

2.3.2. Zorgverdeling; omgangsregeling of co-ouderschap? 

 

Een belangrijk onderdeel van het ouderschapsplan, is de afspraak over hoe jullie de zorg voor de 

kinderen gaan verdelen.   

 

Er zijn twee mogelijkheden: 

1. Een omgangsregeling, waarbij één van de ouders de verzorgende ouder is en de meeste  
zorg- en opvoedtaken op zich neemt. 
óf 

2. Co-ouderschap, waarbij jullie de zorg voor de kinderen 50-50 verdelen. 
 

 

   De zorgverdeling moet passen bij de ouders,  

   maar ook bij de kinderen.  

   Er zijn situaties waarin co-ouderschap goed past 

   en situaties waarin juist een andere zorgverdeling   

   beter  werkt.  

   Hiervoor bied ik maatwerk aan tafel waarbij ik  

   rekening houd met jullie wensen en vooral met 

   de wensen van de kinderen.  

 

5 



 

 

2.4. Kindgesprek 
 
Bij Goed Geregeld Scheiden wordt jullie altijd aangeboden gebruik te maken van een  kindgesprek. 

Het is zeker niet verplicht, maar ik merk dat kinderen het fijn vinden met een neutraal persoon te  

kunnen praten.  

 

Het is aan jullie en de kinderen om ervoor te kiezen om wel of geen kindgesprek te hebben. Soms  

komen broertjes of zusjes samen op gesprek. Het kindgesprek is bedoeld om de kinderen te laten  

aangeven wat ze vinden en wat hun wensen zijn.  

 

Kinderen vinden het fijn om betrokken te worden bij de afspraken die over hen gaan worden  

gemaakt.  

 

2.5. Moet mijn kind gehoord worden door de rechter? 

 
Als jullie je scheiding via ons regelen sturen wij het ouderschapsplan naar de rechter. Bij kinderen 

vanaf 12 jaar komt daar een kindverklaring bij. Dit is een brief waarin jullie kind 3 of 4 vragen moet  

beantwoorden en hierbij kort aangeeft wat hij/zij van de scheiding vindt, wat hij/zij van de zorg-

verdeling vindt en waar hij/zij wil wonen. Door het meesturen van deze verklaring is een kind-

gesprek niet meer nodig. 

 

2.6. Kinderalimentatie 
 

Jullie zijn als ouders financieel verantwoordelijk voor jullie kinder(en) totdat ze 21 jaar zijn. Tot de  

18e verjaardag van jullie kinder(en) ontvangt de alimentatiegerechtigde ouder de kinderalimenta-

tie. Daarna mogen jullie kinderen zelf de alimentatie ontvangen. De naam ‘kinderalimentatie’  

verandert dan in ‘bijdrage in het levensonderhoud van jong-meerderjarige(n)’. 

Hoe de verdeling van de kinderalimentatie er uit ziet en wie de alimentatieplicht heeft, hangt af van 

de zorgregeling die jullie bij de scheiding overeenkomen.  

Zowel voor het co-ouderschap als voor de andere zorgverdelingen gelden specifieke alimentatie  

normen, de zogenaamde ‘trema normen’. Aan tafel leg ik altijd de alimentatie richtlijnen uit. Het is 

aan jullie om hiervoor te kiezen of om er met goede redenen van af te wijken.  

Bij alimentatie in het geval van co-ouderschap zijn er een aantal veel voorkomende misverstanden. 

Een van de misverstanden is dat kinderalimentatie per definitie niet van toepassing zou zijn, omdat 

je beide evenveel voor jullie kind(eren) zorgt. Kinderalimentatie gaat naar draagkracht en kan dus 

wel degelijk van toepassing zijn.  
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3. Scheiden en financiën 

Wat staat er in een convenant? 

 
Alle afspraken met betrekking tot de afwikkeling van het huwelijk, staan vermeld in het convenant. 

Hieronder een opsomming en toelichting van de meest belangrijke onderwerpen.  

3.1. Verdeling vermogen 

 
Bij een echtscheiding wordt het gezamenlijke vermogen verdeeld. Hoe dit gebeurt hangt af van de 

vorm waarin jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.  

Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen is de leidraad een 50/50 verdeling. De dingen wor-

den dan `bij helfte verdeeld’. Dit geldt zowel voor de bezittingen als de schulden. Uitzonderingen 

hierop zijn mogelijk en bespreekbaar, onder bepaalde voorwaarden. Gebeurt deze verdeling niet 

zorgvuldig dan kun je te maken krijgen met schenkbelasting. 

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap onder `huwelijkse voorwaarden’ kijken we goed wat 

in de voorwaarden staat. Jullie hebben dat niet voor niets afgesproken, en met een bepaalde  

bedoeling ondertekend. Ook in dit geval is het zaak dat dit zorgvuldig in kaart gebracht wordt.  
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Vaak krijg ik aan tafel de vraag wat er allemaal meetelt in dat vermogen. Alles dus, van echtelijke 

woning tot aan inboedel, spaargeld, hypotheek, andere schulden, lijfrenten, eigenlijk alles wat er in 

het huwelijk opgebouwd is.  

 

3.2. Partneralimentatie 

 

Zijn jullie getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Volgens de wet is er dan een zoge-

naamde onderhoudsplicht. Ook nà het huwelijk. Als één van beiden straks na de scheiding onvol-

doende inkomen heeft om van rond te komen, dan springt de andere partij in principe bij in deze 

situatie. Hoeveel is afhankelijk van draagkracht en hoe lang ligt aan jullie situatie.  

Uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de partneralimentatie is de levenstandaard tijdens 

het huwelijk. De draagkracht bij de partneralimentatie betaler bepaalt hoeveel er moet worden 

betaald. Overigens worden aan tafel de tremanormen altijd besproken. Binnen mediation mag je 

hiervan afwijken.  

Het is maatwerk aan tafel om dit te bepalen.  

 

3.3. Eigen woning 

 

Hebben jullie een eigen woning? Dit is een speciaal aandachtspunt aan tafel. Het is belangrijk om 

goede afspraken te maken over de woning, het is immers gezamenlijk bezit en je bent samen  

verantwoordelijk voor de hypotheek.  

In het algemeen zijn er 3 opties voor de woning: 

1. Overname door één van jullie, als dat mogelijk is. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt. Laat 

een goede hypotheekadviseur hiernaar kijken. Aan tafel kan ik met jullie meedenken over de 

mogelijkheden. Een voordeel hiervan is dat er voor de kinderen in ieder geval één bekende 

thuisbasis blijft, dit is vaak prettig voor hen.  

2. Verkoop van de woning. In dat geval gaan jullie beiden op zoek naar een andere woning.  

3. Onverdeeld laten van de woning. Gedurende maximaal 2 jaar (fiscaal) kun je de woning en 

hypotheek nog bezit laten zijn van beiden. Dit is een optie waarbij het zeker heel belangrijk is 

om alles goed op papier te zetten.  

 

Welke optie het ook wordt, het is heel belangrijk dat je goed  

voorgelicht wordt, zodat de juiste keuze ook  gemaakt kan  

worden. En daarnaast is het, om verrassingen achteraf te  

voorkomen, zeer belangrijk dat het juist afgesproken wordt  

in het convenant.  
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3.4 Pensioenen 
 
Pensioen afspraken mogen niet vergeten worden in het convenant. Tijdens het huwelijk bouwen 
jullie immers gezamenlijk het pensioen op, met beide inkomens. Afhankelijk van jullie wensen wor-
den de pensioen afspraken in het convenant vastgelegd. Tijdens de gesprekken zullen we dit uit-
gebreid bespreken, welke mogelijkheden bij jullie zouden passen.  
Na de scheiding bouw je automatisch weer een eigen pensioen op.  

 

3.5 Schulden 

 
Schulden worden vermeld in het convenant. Afhankelijk van het soort schuld, gaan jullie specifieke 

afspraken maken. Een schuld kan aan 1 van jullie beiden toegewezen worden in het convenant, of 

juist aan beiden. Het is zaak om hier goede afspraken over te maken, zodat er duidelijkheid komt, 

dit helpt immers om de totale financiële situatie in kaart te krijgen.  
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4. Alles is afgesproken en ondertekend 

Na een aantal gesprekken zijn jullie het eens over de inhoud, worden de documenten opgesteld en 

kan er ondertekend worden.  

Tijdens de ondertekening nemen we alles nog goed door om er zeker van te zijn dat jullie achter de 

gemaakte afspraken staan en alles overzien. 

Na de ondertekening worden alle documenten naar de advocaat verzonden. Deze stelt een  

verzoekschrift op, waarna het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend. 

Binnen enkele weken zal de rechter een uitspraak doen. Na deze uitspraak, dient de scheiding ook 

te worden ingeschreven bij de gemeente.  

Pas als ook bij de gemeente de scheiding in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven, 

zijn jullie officieel gescheiden. 

Er komt veel kijken bij een scheiding, zorg dat jullie je laten begeleiden door een goede mediator 

met kennis van zaken, die jullie in dit traject erdoorheen helpt.  

Jullie hebben genoeg aan jullie eigen emoties, die bij een scheiding komen kijken. De keuzes die 

jullie gaan maken over de eventuele kinderen en de verdeling van jullie bezittingen en schulden kun 

je eigenlijk maar één keer doen.  

 

Doe dit goed! Ik help jullie  graag bij een passende begeleiding om jullie scheiding zo goed mogelijk 

te regelen. 
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Contact 

Heb je na het lezen van deze gids nog vragen?  

Neem gerust contact met me op, 

Mary Klem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekadres Europalaan 2 

 5232 BC  Den Bosch 

Telefoonnummer 06-227 89 680 

Mail info@goedgeregeldscheiden.nl 

Website goedgeregeldscheiden.nl 
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