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1. VOORAFGAAND AAN DE EERSTE BIJEENKOMST 
 
Wanneer er contact wordt gezocht met ons kantoor zal er eerst worden onderzocht of uw zaak zich leent voor 
scheidingsmediation. Wanneer dat het geval is, kan het zo zijn dat wij niet als scheidingsmediator voor u 
optreden, maar u op de achtergrond adviseren tijdens een mediatontraject bij een andere scheidingsmediator. 
Dit komt met enige regelmaat voor wanneer uw zaak complex is en/of de belangen groot zijn. Ook adviseren wij 
u graag op de achtergrond in een mediationtraject wanneer de kansen op het succesvol tot een einde brengen 
van het mediationtraject gering zijn of wanneer u behoefte heeft aan een second opinion.  
 
Treden wij wel als advocaat-scheidingsmediator op, dan bespreken wij  tijdens het eerste telefonische contact 
uitsluitend de procedure met u. Voor een inhoudelijke bespreking van uw specifieke situatie is in een individueel 
gesprek geen ruimte, omdat wij als scheidingsmediator in het mediationtraject een neutrale en onafhankelijke 
positie innemen. 
 
Nadat er telefonisch een afspraak is gemaakt voor de eerste mediationbijeenkomst ontvangt u per email een 
afspraakbevestiging met daarbij: een brochure met informatie over scheidingsmediation, de 
mediationovereenkomst, onze gedragsregels en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.  
 

De mediationovereenkomst betreft niet meer dan een schriftelijk document waarin u afspraken vastlegt 
met betrekking tot het mediationproces. In de mediationovereenkomst is vastgelegd wat u van de 
scheidingsmediator mag verwachten, wat er van u wordt verwacht en waar u terecht kunt wanneer u het 
niet eens bent met de gang van zaken tijdens het mediationproces.  De mediationovereenkomst 
waarborgt ook het beginsel van vertrouwelijkheid. Alles wat er tijdens de mediationbijeenkomsten zal 
worden besproken is in beginsel vertrouwelijk. Ook omvat de mediationovereenkomst een financiële 
paragraaf met betrekking tot de kosten van het mediationtraject en wie welke kosten voor zijn/haar 
rekening zal nemen. Het is dan ook belangrijk dat u het document goed bestudeert voordat u naar de 
eerste mediationbijeenkomst komt.  

 
Tijdens de eerste bijeenkomst zal de advocaat-scheidingsmediator de belangrijkste punten van de 
mediationovereenkomst met u bespreken en u vervolgens vragen de mediationovereenkomst te ondertekenen. 
Nadat de overeenkomst door alle partijen is ondertekend kan er eerst inhoudelijk worden gesproken over uw 
specifieke situatie.  
 
Omdat wij als advocaat-scheidingsmediator verplicht zijn de identiteit van onze cliënten vast te stellen, vragen 
wij u ook om uw legitimatiebewijs mee te nemen naar de eerste bijeenkomst.  
 
U dient er rekening mee te houden dat een mediationsessie maximaal twee uur duurt.  
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2. KENNISMAKING EN SCHEIDINGSMELDING 
 
De mediationsessies vinden in beginsel op ons kantoor in Amsterdam of op ons kantoor in Amersfoort plaats. In 
Amsterdam is ons kantoor gevestigd aan de Ruijterkade 143 en in Amersfoort zijn wij gevestigd aan de 
Koningin Wilhelminalaan 21.  
 
Nadat u plaats heeft genomen in onze spreekkamer zal de advocaat-scheidingsmediator zich eerst voorstellen, 
waarna u beiden ook in de gelegenheid zal worden gesteld om u voor te stellen en uw persoonlijke situatie 
uiteen te zetten.  
 
Scheidingsmediation is een hele persoonlijke aangelegenheid, waarbij wij zullen proberen om de afstand in het 
proces tussen alle deelnemers zo klein mogelijk te maken. Van u beiden wordt verlangd dat u onder begeleiding 
van de advocaat-scheidingsmediator vrijuit praat over uw situatie. Het is ook belangrijk dat u  bij alle sessies 
persoonlijk aanwezig bent. Het is in beginsel niet mogelijk om een derde mee te nemen naar de bijeenkomst. 
Het kan echter op enig moment in het mediationtraject wenselijk zijn dat er een deskundige, zoals een 
accountant, fiscalist, boekhouder, coach of pensioendeskundige aanwezig zal zijn. Dit wordt vooraf met u 
besproken.  
 
Nadat alle deelnemers aan het proces kennis met elkaar hebben kunnen maken, staat de scheidingsmelding 
centraal. Dit is het meest persoonlijke onderdeel van het mediationtraject en gaat over de redenen van 
uiteengaan.  
 
Scheidingsmelding 
 
De advocaat-scheidingsmediator zal u beiden vragen wie de wens tot echtscheiding heeft, welke motieven 
hieraan ten grondslag liggen en of de ander deze motieven ook kent. Het is onze ervaring dat zakelijke 
afspraken makkelijker gemaakt kunnen worden wanneer ieder partijen weet welke motieven er aan de 
echtscheiding ten grondslag liggen.  
 
De advocaat-scheidingsmediator zal beide partijen voldoende ruimte geven om bij de scheidingsmelding stil te 
staan. Het kan echter ook zo zijn dat u niet over de scheidingsmelding wenst te praten.  Dit is vaak het geval 
wanneer er voorafgaand aan het scheidingstraject sprake is geweest van relatietherapie. In dat geval zal er ook 
niet diepgaand over de scheidingswens worden gesproken. Wel dient de advocaat-scheidingsmediator vast te 
stellen dat u beiden daadwerkelijk echtscheiding wenst. Immers, de enige juridische grondslag voor 
echtscheiding is in Nederland de duurzame ontwrichting van het huwelijk. Ook kan het zo zijn dat er zal worden 
afgesproken dat de aan de scheidingsmelding gerelateerde onderwerpen geparkeerd worden. Wanneer dat 
naar het oordeel van de advocaat-scheidingsmediator op enig moment nodig zal zijn zal hierop worden 
teruggegrepen.  
 
Nadat de scheidingsmelding is besproken zal er worden gesproken over de gevolgen van de echtscheiding voor 
de kinderen. Tijdens het eerste gesprek zal er in ieder geval geprobeerd worden om een inventarisatie te 
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maken van ieders wensen ten aanzien van de kinderen. Afhankelijk van de beschikbare tijd zal de advocaat-
scheidingsmediator hier meer of minder tijd voor hebben. Wanneer het uitsluitend tot een inventarisatie van 
ieders wensen komt ten aanzien van de gevolgen van de scheiding voor de kinderen zullen er afspraken 
worden gemaakt voor de tweede bijeenkomst.  
 
De advocaat-scheidingsmediator zal u beiden ook vragen of er nog dringende zaken moeten worden 
besproken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over een tijdelijke zorgregeling, voorlopige bijdrage in de kosten van 
de kinderen en of levensonderhoud van degene die een lager of geen inkomen heeft.  
 
Aan het einde van de eerste bijeenkomst zal een agenda worden opgesteld voor de te bespreken onderwerpen. 
 

3. NA DE EERSTE MEDIATIONBIJEENKOMST 
 
Na de eerste mediationbijeenkomst ontvangt u een gespreksverslag. De advocaat-scheidingsmediator is op 
grond van zijn/haar gedragsregels verplicht om vast te leggen wat er tijdens de mediationbijeenkomst is 
besproken. Ten aanzien van de redenen van uiteengaan en/of de scheidingsmelding zal met u worden 
afgestemd in hoeverre u op dit punt een gedetailleerde vastlegging van hetgeen er is besproken wenst.  
 
De advocaat-scheidingsmediator zal u vragen het gespreksverslag te bestuderen en aan te vullen en/of 
wijzigen. Eventuele aanvullingen en/of wijzigen zullen direct worden verwerkt in het gespreksverslag. Een 
tweede optie is dat uw opmerkingen aan het gespreksverslag zullen worden gehecht. De advocaat-
scheidingsmediator zal u beiden vervolgens vragen het eerste gespreksverslag goed te keuren.  
 
Tijdens de eerste bijeenkomst zal met u beiden worden afgestemd of het wenselijk is dat aan u een model 
ouderschapsplan zal worden toegezonden. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Omdat u ook na de 
echtscheiding ouders zult blijven van uw kinderen is het belangrijk dat u meer inzicht krijgt in het ouderschap na 
scheiding. In overleg met de advocaat-scheidingsmediator kan er voor worden gekozen om het door u beiden 
ingevulde ouderschapsplan voorafgaand aan de tweede mediationbijeenkomst te e-mailen aan de advocaat-
scheidingsmediator. Een tweede optie is dat er aan u zal worden gevraagd om het door u ingevulde 
ouderschapsplan naar de tweede bijeenkomst mee te nemen. 
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4. OUDERSCHAPSPLAN, KINDERALIMENTATIE EN 
PARTNERALIMENTATIE 

 
Als er kinderen zijn, is het verplicht dat ouders een regeling treffen voor het ouderschap na scheiding. Deze 
afspraken worden neergelegd in een ouderschapsplan. Er dienen afspraken te worden gemaakt over: 
 
- het gezamenlijk gezag (het gezamenlijke gezag wordt na echtscheiding voortgezet); 
- de hoofdverblijfplaats van de kinderen (waar gaan de kinderen na echtscheiding wonen); 
- de invulling van de zorgregeling (hoe wordt de zorg over de kinderen verdeeld, wanneer verblijven de 

kinderen bij welke ouder(reguliere- en vakantieregeling)); 
- informatie- en consultatieregeling (op welke wijze, op welk moment en hoe frequent hebben de ouders 

contact/overleg met elkaar over de kinderen); 
- financiële afspraken (wat zijn de kosten van de kinderen en hoe worden deze kosten verdeeld). 
 
Deze vijf hoofdpunten zijn verplichte onderdelen van het ouderschapsplan. Ouderschapsplannen zijn er in vele 
varianten. Dat maakt ook dat een ouderschapsplan niet goed of fout kan zijn. Het is een plan waarmee jullie als 
ouders moeten werken. Naast de hiervoor genoemde hoofdpunten zal de advocaat-scheidingsmediator ook 
aandacht geven aan de verhuisregeling, respectvol ouderschap na scheiding en de beslissingen ten aanzien 
van de kinderen die gedeeld of alleen mogen worden genomen.  
 
Wanneer u als ouders tot overeenstemming bent gekomen dient u er rekening mee te houden dat het 
ouderschapsplan in de toekomst geëvalueerd en eventueel aangepast kan (of moet) worden. Het is immers 
ondenkbaar dat een ouderschapsplan 10 jaar op dezelfde manier zal worden uitgevoerd. Kinderen gaan naar 
school, krijgen hobby’s of er is zelfs sprake van een verhuizing. Het is dan ook belangrijk dat u in ieder geval 
jaarlijks met elkaar afstemt of het ouderschapsplan moet worden aangepast.  
 
Tijdens de tweede bijeenkomst zal de advocaat-scheidingsmediator met u in gesprek gaan over de vraag waar 
uw kinderen na echtscheiding gaan wonen en hoe de zorgregeling met de niet met de dagelijkse zorg belaste 
ouder er uit zal zien. Doorgaans zal de invulling van de zorgregeling concreet worden gemaakt aan de hand van 
een tweewekelijks schema. Van u beiden wordt verlangd dat u tot een realistische verdeling van de zorgtaken 
zult komen. Het belang van uw kinderen staat bij het maken van afspraken over de invulling van de zorgregeling 
voorop.  
 
In de praktijk is gebleken dat kinderen eraan hechten om gehoord te worden in de echtscheidingsprocedure. Zij 
maken deel uit van het gezin en voor hen treden een heleboel veranderingen op, waar ze geen invloed op 
kunnen uitoefenen. Door hun stem te laten horen, geef je als ouders aan dat hun belang gehoord mag worden. 
Het is dan ook gebruikelijk dat de advocaat-scheidingsmediator een gesprek heeft met de kinderen.  
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Wanneer u tot overeenstemming bent gekomen over de vraag waar de kinderen na echtscheiding gaan wonen 
en u het eens bent over de verdeling van de zorgtaken zal de advocaat-scheidingsmediator met u financiële 
afspraken willen maken over de kosten van uw kinderen.  
 
De advocaat-scheidingsmediator zal u voorlichten over de wijze waarop een kinderalimentatie tot stand komt. 
Vaak zijn hiervoor financiële stukken noodzakelijk. Er zal immers een alimentatieberekening moeten worden 
gemaakt. Uit de alimentatieberekening dient naar voren te komen wat uw kinderen kosten (behoefte), hoe deze 
kosten over beide ouders moeten worden verdeeld en in hoeverre u beide in staat bent om hieraan bij te dragen 
(draagkracht).  
 
Wanneer er tevens sprake is van een partneralimentatie na echtscheiding zal de advocaat-scheidingsmediator 
een gecombineerde alimentatieberekening maken waarin zowel de partner- als kinderalimentatie is becijferd. 
Dit zijn namelijk communicerende vaten.  
 
De advocaat-scheidingsmediator zal u beiden vervolgens voorlichten over de wijze waarop een 
partneralimentatie tot stand komt. Als er sprake is van een ongelijke inkomenspositie kan dit betekenen dat er 
ruimte is voor een partneralimentatie. Dat is echter niet zonder meer het geval. In de eerste plaats zal er 
moeten worden onderzocht in hoeverre de alimentatiegerechtigde in de kosten van zijn/haar eigen 
levensonderhoud kan voorzien. Het gaat bij een partneralimentatie niet om een bijdrage op het 
bestaansminimum, maar om een huwelijksgerelateerde bijdrage.  Het uitgangspunt betreft dat beide partijen na 
echtscheiding in dezelfde welstand kunnen voortleven. Om meer inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven 
gedurende deze fase van het huwelijk kan de advocaat-scheidingsmediator beide partijen vragen om een 
behoeftelijst in te vullen. Naast het feit dat dit u beiden inzicht geeft in uw inkomsten en uitgaven is het de 
bedoeling dat een behoeftelijst voor draagvlak zorgt bij degene die een partneralimentatie zal gaan betalen.  
 
Aan het einde van de tweede bijeenkomst zal er een inventarisatie worden gemaakt ten aanzien van welke 
(financiële)stukken er nodig zijn om de alimentatieberekening te kunnen maken.  Ook van deze tweede 
bijeenkomst zal de advocaat-scheidingsmediator een gespreksverslag maken dat door u beiden zal moeten 
worden goedgekeurd. 

 

5. NA DE TWEEDE MEDIATIONBIJEENKOMST 
 
Wanneer er tijdens de tweede bijeenkomst afspraken zijn gemaakt over het aanleveren van (financiële)stukken 
zal de advocaat-scheidingsmediator eerst een alimentatieberekening kunnen maken nadat u alle stukken heeft 
aangeleverd. Op u rust een eigen verantwoordelijkheid om de stukken tijdig en volledig aan te leveren.  
 
De advocaat-scheidingsmediator kan er voor kiezen om u de alimentatieberekeningen voorafgaand aan de 
derde bijeenkomst toe te zenden of deze eerst aan u voor te leggen en deze te bespreken tijdens de derde 
bijeenkomst. Dit is afhankelijk van de complexiteit van uw zaak en de specifieke feiten en omstandigheden.  
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6. DERDE MEDIATIONBIJEENKOMST 
 
De advocaat-scheidingsmediator zal tijdens deze derde mediationbijeenkomst de alimentatieberekeningen met 
u bespreken. Het is gebruikelijk dat er meerdere berekeningen worden gemaakt waarin de verschillende 
variabelen naar voren komen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de kinder- en partneralimentatie zowel voor als 
na verkoop van de echtelijke woning moet worden berekend.  
 
Een tweede onderwerp tijdens deze derde bijeenkomst betreft de vermogensrechtelijke afwikkeling.  
 
Is er sprake van een gemeenschap van goederen, dan zal er een verdeling van alle aanwezige 
vermogenscomponenten moeten plaatsvinden waarbij een ieder recht heeft op de helft. Zijn er huwelijkse 
voorwaarden opgemaakt, dan zult u eerst een advies krijgen wat de huwelijkse voorwaarden betekenen voor 
uw situatie van echtscheiding. Dit is maatwerk.  
 
Is er sprake van een substantieel vermogen dat in de verdeling of verrekening moet worden betrokken, dan is 
dit ook van invloed op de hoogte van een alimentatie.  
 
Ook zal de advocaat-scheidingsmediator u informeren over de wijze waarop de pensioenrechten (ouderdoms- 
en nabestaandenpensioen) worden verevend. Daarnaast zullen de alternatieven van verevening worden 
besproken, zoals conversie van pensioenrechten en de uitsluiting van verevening van pensioenrechten. 
 
Nadat alle vermogenscomponenten zijn besproken en het voor u beiden duidelijk is hoe de verdeling c.q. 
verrekening er uit zal komen te zien zal de advocaat-scheidingsmediator de afspraken vastleggen in een 
echtscheidingsconvenant.  
 

7. NA DE DERDE MEDIATIONBIJEENKOMST 
 
Tijdens de derde bijeenkomst is er gesproken over de afwikkeling van de vermogensrechtelijke ontvlechting. De 
advocaat-scheidingsmediator zal voor het opstellen van het echtscheidingsconvenant moeten beschikken over 
alle onderliggende stukken die aan de verschillende componenten ten grondslag liggen. Deze stukken dient u 
aan te leveren. Voorafgaand aan de vierde bijeenkomst zult u het concept echtscheidingsconvenant ontvangen. 
Dat geldt ook voor het concept ouderschapsplan dat uiteindelijk aan het echtscheidingsconvenant zal worden 
gehecht. Tijdens de vierde bijeenkomst zal er een integrale bespreking plaatsvinden van het 
echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan. 
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8. VIERDE MEDIATIONBIJEENKOMST: INTEGRALE BESPREKING VAN 
ALLE STUKKEN 

 
De advocaat-scheidingsmediator zal tijdens de vierde bijeenkomst alle documenten met u bespreken en 
eventuele vragen beantwoorden. Waar er nog punten verduidelijkt dienen te worden zullen de stukken nog 
worden aangepast.  
 
Nadat alle documenten besproken zijn zal de advocaat-scheidingsmediator een tweede concept convenant en 
tweede concept ouderschapsplan aan u toezenden. U zult tevens worden gewezen op de mogelijkheid van een 
second opinion en of het inschakelen van een fiscalist/accountant.  

 

9. NA DE VIERDE MEDIATIONBIJEENKOMST 
 
De advocaat-scheidingsmediator stelt het verzoekschrift tot echtscheiding op. Daarnaast zal de huwelijksakte 
worden opgevraagd en indien van toepassing de geboorteakten van de kinderen.  
 
De besproken aanpassingen op de concept stukken zullen worden verwerkt en aan u worden toegezonden. 
Wanneer u het beiden eens bent met de stukken die de advocaat-scheidingsmediator heeft opgesteld, zal de 
laatste bespreking worden gepland.  
 

10. VIJFDE MEDIATIONBIJEENKOMST: AFRONDING  
 
Nadat u alle stukken heeft goedgekeurd zal er nog eenmaal een bespreking plaatsvinden. Tijdens deze laatste 
bespreking zal de advocaat-scheidingsmediator u vragen of u elkaar nog iets zou willen vertellen. Ook zal er 
worden teruggeblikt op het gehele mediationtraject en de rol van de advocaat-scheidingsmediator. 
 
Het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant zal de advocaat-scheidingsmediator aan het 
verzoekschrift tot echtscheiding hechten en indienen bij de rechtbank. De advocaat-scheidingsmediator heeft 
hiervoor uw toestemming nodig. De stukken kunnen alleen namens u beiden worden ingediend. De rechtbank 
zal in beginsel drie weken later de echtscheidingsbeschikking afgeven. 
 
Als de echtscheidingsbeschikking is afgegeven zult u beiden nog een akte van berusting moeten ondertekenen. 
Hiermee wordt de echtscheiding ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. Vanaf dat moment is de 
echtscheiding pas definitief. Ook zullen de pensioenformulieren moeten worden ingevuld. De pensioenfondsen 
zullen u beiden vervolgens informeren of de pensioenregeling bij scheiding correct is verwerkt.  
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Als de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand en 
de pensioenformulieren zijn ingevuld en opgestuurd aan het pensioenfonds zal de advocaat-scheidingsmediator 
het dossier sluiten.  
 
 
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met onze scheidingsmediators! 

 


