Samen...

met perspectief naar ieder voor zich

www.samennaaralleen.nl

Ingrijpend proces
Scheiden is een ingrijpend proces. Bij een echtscheiding komt zakelijk en emotioneel heel wat kijken, het brengt namelijk veel
veranderingen met zich mee; - een ander huis, een leven zonder partner, de verdeling van het vermogen, de inboedel en het
huis, fiscale veranderingen, in sommige gevallen de verdeling van een bedrijf en niet in de laatste plaats de gedeelde zorg voor
eventuele kinderen.
Vaak spelen emoties of zelfs ruzies een grote rol. Daarnaast is er de zorg of angst over uw financiële situatie na de scheiding, de
verdeling van de gezamenlijke bezittingen en de verdeling van de zorg voor eventuele kinderen. Ten slotte krijgt u ook te maken
met het vastleggen van de gemaakte afspraken, de gang naar de rechter en het inschrijven van de echtscheiding.
In een relatief kort tijdsbestek moet u dus een groot aantal (zakelijke) beslissingen nemen die verstrekkende gevolgen hebben
voor uw leven na de scheiding. Veelal heeft u als partners met en naar elkaar emotie- en ruziepatronen ontwikkeld, die u
juist in dit ingrijpende proces in de weg kunnen zitten. Daarom is het belangrijk dat uw emoties niet de overhand krijgen bij het
nemen van deze doorgaans rationele beslissingen.
Een mediator helpt u bij het hanteren van uw patronen in emoties en conflicten, zodat u beter in staat bent om de juiste
(zakelijke) beslissingen te nemen. Beslissingen die aansluiten bij het beeld dat u heeft van uw toekomst en die gericht zijn op
de individuele wensen van u beiden ná de scheiding. Hierbij wordt de menselijke kant van de relatie (en daarmee ook uw
gevoelens) niet uit het oog verloren.

“Emoties spelen
een grote rol.”

Emotionele aspecten
Het vraagt tijd en ruimte om te accepteren dat een scheiding

steuning en begrip. Het is van groot belang dat uw emoties func-

onvermijdelijk is. Meestal is de partner die besluit te willen

tioneel gemaakt worden, zodat u ze enigszins een plaats kunt

scheiden hierin verder dan de andere. Het is heel begrijpelijk dat

geven. Het is belangrijk dat u, voordat u zakelijke afspraken maakt

bij een echtscheiding bij beide partijen heel veel emoties loskomen.

over de kinderen, alimentatie en de verdeling van de boedel, ge-

Dit is een logisch gevolg van het verbreken van een, vaak jarenlange,

accepteerd heeft dat een echtscheiding onvermijdelijk is.

relatie die in eerste instantie is aangegaan voor altijd. Daarbij heeft u
niet alleen te maken met uw eigen emoties, ook de emoties van uw

Zakelijke aspecten

partner en uw eventuele kinderen spelen een grote rol.

Het is gebruikelijk dat één van beiden de voormalige echtelijke
woning verlaat. Partijen dienen samen te beslissen wie zal ver

U krijgt ook te maken met reacties van familie, vrienden, collega’s

trekken en wanneer. Door het huwelijk ontstond tot 1-1-2018 een

en kennissen. Bij hen kunt u vaak ook terecht voor morele onder-

gemeenschap van goederen tussen man en vrouw.

>>

Alle zaken die men bij het aangaan van het huwelijk en geregistreerd partnerschap bezat en die tijdens het huwelijk en
geregistreerd partnerschap werden verkregen (aankoop, vererving, schenking), werden in principe gemeenschappelijk eigendom.
Bij een scheiding dienen alle zaken die tot de gemeenschap behoren verdeeld te worden. Het verdelen betreft zaken als
de woning, de inboedel, de auto, pensioenrechten, saldi op de bank- en girorekeningen of vorderingen. Ook de tijdens het
huwelijk aangegane verplichtingen en ontstane schulden moeten verdeeld worden. Als er onroerende zaken in de verdeling zijn
betrokken dient een notaris ingeschakeld te worden.
Juridische aspecten
In juridische termen spreekt men van ‘duurzame ontwrichting van het huwelijk’ als de relatie tussen echtgenoten of
partners zodanig verslechterd is dat beide partners niet meer bij elkaar willen en kunnen blijven en een verzoening niet
aannemelijk is. Duurzame ontwrichting van het huwelijk is de enige juridische grond die de Nederlandse wet geeft voor
echtscheiding. In dat geval kan op verzoek van één van de echtelieden of op gezamenlijk verzoek door de rechtbank de
echtscheiding worden uitgesproken.
De Nederlandse wetgeving biedt alle ruimte om uw scheiding en de verdeling geheel naar eigen inzichten en wensen in te richten. De voorwaarde daarbij is dat u samen daarover overeenstemming bereikt. Onze mediators faciliteren u bij deze aanpak.
Kinderen en alimentatie
Met name als er kinderen zijn is het van essentieel belang dat er, met aandacht voor de onderlinge communicatie, duidelijke
afspraken worden gemaakt waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. U en uw partner gaan scheiden, uw kind(eren) scheiden
niet. U blijft samen, ieder voor zich, ouder van uw kind(eren). Het is wettelijk bepaald dat kinderen en ouders recht hebben

“Het huwelijk wordt beëindigd, maar
het ouderschap blijft gedeeld.”

op omgang met elkaar. Een mediator helpt u bij het maken van

Wij raden u echter aan altijd eerst een onafhankelijke alimentatie-

afspraken over eventueel co-ouderschap, een omgangsregeling

berekening te laten maken.

en de toekomstige gezamenlijke opvoeding. Met behulp van een
ouderschapsplan kunnen de mediators van Samen u helpen bij het

Ouders zijn verplicht om hun minderjarige kinderen tot zij 21 jaar

maken van uitgebreide afspraken rondom uw kinderen, tijdens en

zijn te onderhouden. De hoogte van de kinderalimentatie wordt

na uw scheiding.

bepaald op basis van inkomen, de leeftijd van de kinderen en het
aantal kinderen. De hoogte van de partneralimentatie is afhankelijk

Ook na de echtscheiding blijft de verplichting bestaan dat man

van de draagkracht van de alimentatieplichtige, de behoefte van

en vrouw elkaar en de kinderen onderhouden. De hoogte van

de alimentatiegerechtigde en de welstand tijdens het huwelijk.

de partner-, en kinderalimentatie wordt vastgesteld met be-

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast met een door

hulp van de zogeheten, door Nederlandse rechters vastgestelde,

de minister van Justitie vastgesteld percentage. Kijk voor meer

Trema
normen. U bent vrij om van deze normen af te wijken.

informatie op www.rijksoverheid.nl

Wat is mediation?
Een scheidingsprocedure die voor beide partijen naar alle tevredenheid kan worden afgerond begint, met helderheid en een
open communicatie tussen beide betrokkenen. Hiervoor kunt u de hulp inroepen van een mediator.
Mediaton is een vorm van bemiddeling die u helpt om zelf uw scheiding te regiseren en vorm te geven. Een mediator heeft een
neutrale positie en heeft als taak om de betrokkenen te begeleiden naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Een
mediator is geen rechter of arbiter en beslist dus niet wie er wel of geen gelijk heeft. De betrokken partners beslissen zelf over hun
oplossing. U bepaalt dus zelf of u zich wel of niet in een bepaalde oplossing kunt vinden. Uw maat is bepalend en leidend in het traject.
Deelname aan mediation is vrijwillig. Het kan voorkomen dat u dat zo niet ervaart, omdat u misschien het gevoel heeft dat u niet
vrijwillig in de conflictsituatie terechtgekomen bent. Indien het verloop van de mediation u niet bevalt dan kunt u de mediation
altijd op elk door u gewenst moment probleemloos beëindigen.
Werkwijze
Scheiden betekent niet ‘alleen verder gaan’. Ook scheiden kunt u samen doen. Het proces van scheiden kan samen, in goed
overleg worden doorlopen. Het is ons doel om beide partners te begeleiden bij de scheiding en afspraken te maken waar
beide partners zich naar tevredenheid in kunnen vinden , die borg staan voor een toekomst waarin ieder voor zich verder kan.
Onze mediators verkennen met beide partijen hoe de voor hem/haar gewenste toekomst er uit ziet. Wat de individuele
wensen zijn als het gaat om o.a. de kinderen, wonen, arbeidstoekomst en pensioen. De mediator begeleidt beide partijen om

“Scheiden betekent niet
’alleen verder gaan’.”

te komen tot afspraken die aansluiten en in overeenstemming zijn

communicatie tussen de betrokkenen onderling en de mediator is

met het beeld dat zij van de door hun gewenste toekomst hebben.

van groot belang. Het beeld van de toekomst van de betrokkenen

Deze werkwijze maakt het mogelijk dat de afspraken die worden

moet immers zo helder mogelijk gemaakt worden. Scheiden

gemaakt ook op de lange termijn uitvoerbaar blijven.

benaderen wij als een menselijk proces. Wij brengen op uiterst
zorgvuldige wijze balans in zowel financiële, fiscale en juridische, als

Het voordeel van mediation is dat u slechts één echtscheidings

emotionele en relationele elementen die allemaal een belangrijke

bemiddelaar hoeft in te schakelen en geen twee afzonderlijke

rol spelen.

advocaten. Een ander belangrijk voordeel is dat de betrokken
echtelieden de regie houden over het proces en de uitkomst.

Door jarenlange ervaring met echtscheidingen kunnen onze ervaren
en gespecialiseerde bemiddelaars veel verschillende mogelijkheden

Samen begeleidt u bij het creëren van een nieuwe toekomst

met u bespreken. Mogelijkheden waar u zelf misschien nog niet aan

met perspectieven voor beide partijen. Een duidelijke en open

gedacht had.

				

>>

“Mediation of echtscheidingsbemiddeling is
géén vorm van relatietherapie”

De bemiddelaar onderzoekt en bespreekt samen met u

onafhankelijke derde of dat wat wordt overeengekomen, ook

verschillende opties en begeleidt u naar een echtscheidingsconvenant

werkelijk is wat u beiden wilt.

dat voldoet aan wettelijk vastgestelde bepalingen. In meer
gecompliceerde zaken zal de mediator in overleg met u een externe

Wij hebben een betrouwbaar samenwerkingsverband met een

adviseur inschakelen. U kiest vervolgens samen de oplossing die het

accountant die de fiscale en financiële afspraken uitwerkt en toetst

beste bij u beiden past en die het best in de praktijk uitvoerbaar is.

aan wettelijke bepalingen. Erfrechtelijke kwesties en zaken die
geregeld moeten worden omtrent bijvoorbeeld onroerende zaken

Onze professionele echtscheidingsbemiddelaars begeleiden het

en bedrijven worden uitgewerkt door een notaris. Deze notaris

proces op een zodanige wijze dat de vastgelopen communicatie

regelt ook de verklaring ten behoeve van de gemeente, in geval van

weer op gang komt. U bent zelf (weer) in staat om met elkaar

geregistreerd partnerschap.

te bespreken hoe u uit elkaar wilt gaan. De mediator toetst als

Uitgangspunten
Onderstaande uitgangspunten vormen de basis voor een geslaagde mediation:
• duidelijkheid over wat beide partners t.a.v. hun toekomst in relatie tot de ander en de eventueel aanwezige kinderen willen;
• duidelijkheid over wat zij daarin elkaar te bieden hebben en wat zij daarvoor van elkaar nodig hebben;
• de deelname aan het proces dient vrijwillig te zijn.
Onze werkwijze in stappen
Doorgaans vinden er vier bemiddelingsbijeenkomsten van ongeveer 2 uur plaats. In deze gesprekken wordt toegewerkt naar
een echtscheidingsconvenant, en indien van toepassing, het ouderschapsplan. Hierin worden goede en praktisch uitvoerbare
afspraken vastgelegd. De betrokken partners dragen zelf verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het convenant. In het
convenant worden in elk geval afspraken opgenomen over:
• de rechten en plichten in het kader van alimentatie;
• de echtelijke woning en de inboedel;
• de verdeling van de ‘huwelijksgemeenschap’;
• de pensioenrechten;
• de zorg over de minderjarige kinderen.
Dit houdt in dat er stapsgewijs als volgt te werk wordt gegaan:
1. Een persoonlijk intakegesprek met beide partijen waarin de volgende zaken aan de orde komen:
• wat willen partijen met de echtscheiding?

“De gewenste toekomstige
situatie wordt geschetst.”

• wat kan echtscheidingsbemiddeling m.b.v. mediation daarin
betekenen en hoe werkt dat?

3. Uitwerking naar ontbinding geregistreerd partnerschap of
samenlevingsovereenkomst of rechtbankprocedure.

• wat is de werkwijze en de bijdrage van Samen mediators hierin?
• wat zijn de kosten?

In deze fase worden:

Na dit gesprek bepalen de partijen of zij zich laten begeleiden

• de afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant;

door Samen naar alleen.

• als er kinderen zijn, worden de afspraken m.b.t. de kinderen
vastgelegd in een ouderschapsplan;

2. Onderhandelingsbesprekingen waarin:

• het echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij de rechtbank.

• de uitgangssituatie wordt geschetst;
• de gewenste toekomstige situatie wordt geschetst;

4. Nadat de rechtbank een beschikking heeft afgegeven en/of de

• de benodigde gegevens worden geïnventariseerd en verzameld;

notaris de akte heeft opgemaakt, volgt inschrijving in de registers

• de mogelijkheden worden onderzocht en uitgewerkt, zonodig

van de burgerlijke stand. De afwikkeling van onderdelen uit de

op basis van een deskundig advies.

boedelscheiding gaat via de notaris.

Geheimhouding
Het gehele mediationproces speelt zich af in een zeer vertrouwelijke sfeer. Het is vanzelfsprekend dat er uiterst vertrouwelijk
wordt omgegaan met de inhoud van de gesprekken. Alle deelnemers aan een mediation verplichten zich tot geheimhouding van:
• alle gebeurtenissen die tijdens een mediation plaatsvinden;
• alle nieuwe mondelinge en schriftelijke informatie die tijdens een mediation beschikbaar komt.
Het is mogelijk om tijdens een mediation een gesprek te hebben met uw mediator, zonder dat daarbij de andere partij aanwezig
is. De zaken die in dat gesprek besproken worden vallen eveneens onder algehele geheimhouding, ook ten opzichte van de
andere partij, tenzij anders wordt afgesproken.
Ook de uitkomsten van de mediation worden geheim gehouden. Wat besproken en afgesproken is blijft binnenskamers,
tenzij partijen gezamenlijk anders besluiten.
Wat kan Samen u bieden?
Samen biedt u:
• persoonlijke gesprekken met u beiden;
• altijd maatwerk;
• professionele begeleiding van gesprekken en onderhandelingen tussen betrokkenen in de vorm van mediation in het gehele
echtscheidingsproces;
• beantwoording van uw vragen, ook via de telefoon en e-mail;
• ondersteuning bij de inventarisatie van de benodigde informatie;

“De bemiddelaar zorgt voor
evenwicht tussen de twee partijen”

• controle op de aanlevering van alle benodigde documenten;
• het onderzoeken en inzichtelijk maken van de financiële gevolgen;

houdbaarheid van het convenant;
• vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid.

• beschikbare deskundigheid op het gebied van financiën,
fiscale en juridische aspecten;

Diensten en kosten

• het onderhouden van contacten met derden, zoals een notaris,

Wij werken volgens een vooraf overeengekomen uurtarief. Na de

financieel planner, advocaat en andere professionals van wiens

intake wordt in overleg met u een kostenbegroting gemaakt. Wij werken

diensten u gebruik wenst te maken;

samen met verzekeringen, gesubsideerde rechtsbijstand en eventuele

• evenwaardige aandacht voor de emotionele én de zakelijke

pakketten. U ontvangt altijd van ons een gespecificeerde rekening.

elementen;
• het opstellen van het echtscheidingsconvenant
en ouderschapsplan;

Bij complexe echtscheidingen komt het nogal eens voor dat
partners zich in een mediation laten bijstaan door een accountant

• de inschrijving van de echtscheiding in het bevolkingsregister;

of adviseur. Dit gebeurt meestal bij echtscheidingen waarbij een

• een zorgvuldigheid in het proces die bepalend is voor de

ondernemer is betrokken. Het is in elke mediation in overleg mogelijk.

Samen heeft, naast advocaten, een accountant, een notaris, een pedagoog/family-mediator, een psycholoog + kindercoach,
een onafhankelijk hypotheek- en verzekeringsadviseur en twee pensioendeskundigen beschikbaar.
Veel gestelde vragen
Natuurlijk krijgen wij heel veel vragen over echtscheidingen. Voor een overzicht van de meestgestelde vragen verwijzen wij u
ook naar onze website: www.samennaaralleen.nl
Enkele misverstanden over echtscheidingsbemiddeling
• ‘Bemiddeling is een vorm van relatietherapie’. Bemiddeling is geen middel om uw huwelijk te redden. Het doel van echt
scheidingsbemiddeling is om een scheiding netjes af te wikkelen, waarbij de belangen van beide partijen en eventuele kinderen
worden gediend.
• ‘Tijdens de bemiddeling moeten we de hele tijd over emoties praten’. Een scheiding is een emotioneel proces. Gevoelens
van verdriet, woede en jaloezie zijn daarbij heel gewoon. In sommige gevallen kunnen deze emoties een oplossing blokkeren.
In dat geval zal de bemiddelaar met u bespreken hoe die blokkade weg te nemen. Het praten over emoties is geen doel op
zich, maar een middel om een gezamenlijke oplossing dichterbij te brengen.
• ‘De partij met de grootste mond en de meeste kennis krijgt altijd zijn zin’. De bemiddelaar zorgt voor evenwicht tussen de
twee partijen. De partner met minder kennis wordt door de bemiddelaar bijgepraat over ingewikkelde zaken, zodat hij of zij
zelfstandig kan opkomen voor zijn of haar eigen belangen.

“Een ervaren mediator
maakt scheiden draaglijker”

Is er sprake van een vechtscheiding?

Individuele coaching

Dan is een gezamenlijke aanpak dikwijls nodig. Daarom hebben

Bij mediation is het een voorwaarde dat beíde partijen aan tafel

wij in samenwerking met Topaze STOP ontwikkeld. Het STOP

komen en zich samen inzetten voor een oplossing. Maar, in sommige

traject (Scheiden en Transformatief OuderschapsPlan) is een

gevallen is mediation niet wenselijk voor één van de deelnemers,

unieke aanpak in samenwerking tussen pedagogische hulpverlening

niet geschikt of juist helemaal niet nodig. Dan is het mogelijk om

(Topaze) en mediation bij echtscheiding (Samen, onderdeel van

ouders individuele begeleiding na (echt)scheiden te geven, door

BasculeGroep). STOP helpt reeds gescheiden ouders om grip te

middel van conflict coaching.

krijgen op de conflicten, de onderlinge communicatie te verbeteren
en bij de vormgeving van het “één oudergezin”.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
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