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Nieuwe start

Na het beëindigen van je relatie is het 

belangrijk te weten waar je aan toe 

bent. Er zijn nieuwe afspraken nodig 

om een frisse start te kunnen maken. 

Deze afspraken moeten worden vast-

gelegd in een convenant. Deze over-

eenkomst wordt de basis voor een 

nieuwe start.

Hoeveel tijd?

Ik kan zorgen voor een volledige 

begeleiding van beide partijen. Dit 

traject duurt meestal zo'n tien weken. 

Je hebt geen advocaat nodig voor dit 

traject. Dat bespaart je tijd én geld. 

Werkwijze

We kunnen veel via e-mail en telefoon 

doen. Ook kunnen we online meetings 

via Zoom opzetten.

Persoonlijk afspreken zal af en toe 

nodig zijn, maar we zullen altijd op een 

locatie afspreken die voor alle partijen 

acceptabel is. Dit kan ook bij een van 

de partijen thuis zijn.

De blik vooruit!
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De alimentatieberekening wordt voor 

je gedaan in het kader van de aanvraag 

echtscheiding of ontbinding geregi-

streerd partnerschap. De berekening 

gebeurt volgens de Trema Rapport 

Alimentatienormen. Naar aanleiding 

van deze uitkomsten bespreek ik met 

jullie wat de beste mogelijkheden zijn 

en de alternatieven. 

Na het eindigen van de relatie in echt-

scheiding of ontbinding van geregis-

treerd partnerschap, start een onder-

houdsplicht ten aanzien van de minder 

verdienende partner. Wat je rechten 

en plichten zijn, zal ik goed en helder 

uitleggen in het gesprek.

 

Partneralimentatie

Kinderalimentatie

Ik zal een partner– en kinderalimenta-

tieberekening voor je maken.

Die wordt gebaseerd op de draag-

kracht van de betalende partij en de 

behoefte van de ontvanger. Het aan-

vragen van alimentatie en de uiteinde-

lijke vaststelling ervan verloopt via de 

rechtbank.

De verzorging van kinderen kost geld. 

Hoe is de verdeling van het ouder-

schap? Beide ouders moeten hiervoor 

zorgen. Het is een misvatting dat 

alleen één ouder alimentatie betaalt. 

Beide ouders moeten evenredig bij-

dragen aan de verzorging van de 

kinderen. Kinderalimentatie kan door-

lopen tot het 21ste levensjaar van het 

kind en soms nog langer. Partners 

kunnen afzien van alimentatie of de 

termijn verkorten.

Berekenen en aanvragen van 

alimentatie

Alimentatie
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Jullie zijn als ouders verplicht om een 

ouderschapsplan op te stellen. Dit doe 

ik samen met jullie beiden. Het ouder-

schapsplan wordt automatisch onder-

deel van het echtscheidingsconvenant. 

Een ouderschapsplan regelt zaken als:  

  Ouderlijk gezag•

  Hoofdverblijf •

  Alimentatie•

  Omgangsregeling of co-ouderschap•

  Informatieverschaffing •

  En zaken als opvoeding, school,•

  studiekeuze en bijzondere uitgaven

Het is verstandig één (hoofd)adres te 

kiezen voor de kinderen. Denk daarbij 

aan kinderbijslag, verzekeringen en 

dergelijke. Soms is het slimmer om het 

ene kind bij de moeder en het andere 

kind bij de vader in te schrijven. Zoek 

goed uit wat de eventuele voor- en 

nadelen van deze keuze zijn.

Ouderschapsplan opstellen

Hoofdverblijf

Co-ouderschap is een regeling waarin 

beide ouders een gelijk aandeel heb-

ben in de verzorging en opvoeding. 

Een fulltimebaan van een van beide 

ouders gaat dus meestal niet samen 

met co-ouderschap. Er moet aan 

diverse voorwaarden worden voldaan. 

Zo moeten de ouders dicht bij elkaar 

wonen en een goed niveau van overleg 

hebben. 

Omgangsregeling

Bij een omgangsregeling blijven de 

kinderen na de echtscheiding hoofd-

zakelijk bij één van de ouders. Deze 

omgangsregeling wordt in het ouder-

schapsplan opgenomen.

Co-ouderschap

Kinderen
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Verdelen

Als een van beiden vertrekt, dan is het 

wel zo praktisch dat de meeste spullen 

in de woning achterblijven. Dit scheelt 

een hoop gesleep met spullen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de geïnstal-

leerde keukenonderdelen, zoals een 

wasmachine en afwasmachine. In de 

praktijk wordt dan op papier gezet, wat 

de ander meeneemt. De rest blijft dan 

achter in de woning. Vaak is dit een 

korte lijst, waarop met name persoon-

lijke boedel staat genoteerd. Lastiger is 

het, als jullie beiden de woning gaan 

verlaten. De lijst wordt dan langer en je  

moet het over meer zaken eens zien te 

worden.

Verrekenen van de waarde

Nadat de verdeling is gemaakt, volgt 

de verrekening van de waarde. Het 

gaat dan om de dagwaarde van de 

spullen. Dit is een veel lagere waarde 

dan bijvoorbeeld de verzekerde waar-

de, de vervangingswaarde of de nieuw-

waarde. De meeste inboedelspullen 

Als een van beiden niet-realistische 

verwachtingen heeft over het uitkoop-

bedrag, dan moet wellicht de verdeling 

van de spullen worden herzien. Als de 

ander dezelfde spullen voor een hoog/ 

hoger bedrag zou moeten overkopen, 

verandert vaak de opstelling en wordt 

de ander meegaander. Kijk ook eens 

op verkoopsites als Markplaats voor 

een prijsvergelijk. Hierop staan inboe-

dels en huisraad met de vraagprijzen 

erbij. Een laatste manier voor waarde-

ring van inboedel, is het inschakelen 

van een deurwaarder. Deze is bedre- 

ven in het verkopen van inboedel ten 

bate van schuldeisers, zodat een 

realistische inschatting kan worden 

gemaakt van de waarde.

zijn na tien jaar niets of nauwelijks wat 

meer waard. Ter illustratie: het bank-

stel dat jullie net voor € 2.200,- hebben 

gekocht, is bij thuiskomst mogelijk nog 

maar de helft waard. Naarmate het 

inboedelstuk couranter is, zal dat 

leiden tot een hogere waarde.

Jullie worden het niet eens

Boedel
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Vaak wordt gekozen voor het (tijdelijke) 

vertrek van de kostwinner uit de echte-

lijke woning. Ook is meestal het hoofd-

verblijf van de kinderen niet bij de 

kostwinner.

Waardebepaling

Het huis

Teveel veranderingen zijn voor de kin-

deren vaak heel ingrijpend. Als je kunt 

afspreken dat de woning (tijdelijk) kan 

worden behouden door een van 

beiden, dan is dit voor de kinderen een 

minder grote belasting. Er is al genoeg 

te regelen rond een scheiding. Als de 

woning onder water staat, is wachten 

met de verkoop vaak de beste oplos-

sing.

Kostwinner vertrekt

Als de woning wordt verkocht of door 

een van jullie beiden wordt overgeno-

men, dan moet er een waardebepaling 

Scheiden betekent ook apart wonen. 

De gemeenschappelijke huishouding 

houdt op te bestaan. Eerste focus na 

het besluit zou moeten zijn, het vinden 

van andere woonruimte voor (een van) 

beiden. 

gemaakt worden van het huis.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat in ge-

zamenlijk overleg een redelijke waarde 

voor de woning wordt afgesproken, 

waaruit eventueel een uitkoopbedrag 

wordt vastgesteld. Het is belangrijk dat 

jullie het samen eens zijn over de 

afgesproken vrije verkoopwaarde: de 

marktwaarde op dat moment (niet de 

vraagprijs). Indien een van beiden de 

woning overneemt, wordt in de meeste 

gevallen een datum opgenomen, waar-

op de andere partij de woning dient te 

verlaten.

Nieuwe woonruimte als 

vertrekpunt

Woning

'Echt' scheiden  7|



Vermogen

Bij scheiding is dit meestal het hete 

hangijzer. Het vermogen dat zit in 

bankrekeningen, schulden en polissen, 

komt meestal voor verdeling in aan-

merking als jullie uit elkaar gaan. In de 

scheidingsstukken wordt een verdeling 

opgenomen aangaande wie wat over- 

neemt.

Huwelijkse voorwaarden

Na de verdeling moeten jullie afspre-

ken in hoeverre jullie nog met elkaar 

moeten afrekenen. Meestal komt het 

uit op gelijke delen van vijftig procent, 

De huwelijkse voorwaarden zijn in 

principe bepalend voor het verdelen 

en verrekenen van het gemeenschap-

pelijk en het privévermogen. 

Erfenissen en schenkingen blijven 

verder ook meestal buiten schot, om-

dat ze vaak vallen onder het privéver-

mogen dat niet verdeeld en/of 

verrekend hoeft te worden.

Verrekenen

maar uiteraard kan de verdeling wor-

den aangepast, ter compensatie van 

een bepaald voordeel of nadeel.

Ik kan helpen bij het onderhandelen 

en verrekenen. Het gaat dan over het 

uitruilen van ongelijksoortige delen 

van vermogen. Primair wordt dan 

gekeken in hoeverre het een gelijk-

waardige ruil is. Niet altijd is de ruil 

gelijkwaardig te maken. Denk hierbij 

aan polissen die op naam staan en een 

vastgestelde looptijd hebben, zoals 

lijfrente of verzekeringspolissen en 

pensioen. Als beide partijen naar een 

oplossing willen zoeken, is die meestal 

wel te vinden.

Denk hier bijvoorbeeld aan:

  Een lagere alimentatie uitruilen•

  tegen een hoger pensioendeel

  Lijfrentepolis uitruilen tegen een•

  spaarrekening

  Autofinanciering uitruilen tegen een•

  woningfinanciering

Met elkaar onderhandelen

Geld
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Pensioenrechten

Voordat dit onderwerp op tafel komt, 

is het handig om eerst te kijken op 

www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Je hebt hiervoor een DigiD nodig om in 

te loggen. Via deze website krijg je een 

goed overzicht van de pensioenen die 

je hebt.

Uitzondering

Nabestaandenpensioen, ook wel het 

bijzonder partnerpensioen genoemd, 

kan onder de uitzonderingen vallen. 

Het betreft een extra voorziening op 

het ouderdomspensioen, want dat 

vervalt bij overlijden. Het risico kan 

echter verzekerd zijn ten behoeve van 

nabestaanden. Als je gaat scheiden, 

dan kun je afstand doen van rechten 

op dit bijzonder partnerpensioen. 

Soms kun je het nabestaanden-

pensioen laten omzetten naar aan-

vullend ouderdomspensioen.

Pensioen
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Als je gaat scheiden en er is een eigen 

bedrijf, dan kan de verdeling tussen 

jullie beiden een extra uitdaging zijn.

Er zijn dan meerdere belangen, denk 

aan die van werknemers, klanten, 

financiers (o.a. banken) en uiteraard

de Belastingdienst.

Huwelijkse voorwaarden

Vaak zijn huwelijkse voorwaarden 

bepalend voor de verdeling van het 

bedrijf. Die voorwaarden zijn essen-

tieel bij een scheiding. Afwijken van de 

voorwaarden mag altijd, zolang jullie 

het maar samen eens worden. 

Uitkoop en voortzetting eigen 

bedrijf & alimentatie

Als er sprake is van uitkoop van een 

van beiden, dan kan dit ook een con-

flict met zich meebrengen. Denk aan 

een te hoog uitkoopbedrag, dit zou het 

Scheiden en eigen bedrijf
voortbestaan van het bedrijf in gevaar 

kunnen brengen. Dit kan betekenen 

dat de ander niet geheel zijn of haar 

aandeel krijgt, maar een lager bedrag. 

Meestal is dit acceptabel als daardoor 

het bedrijf kan blijven voortbestaan en 

de betaling van partneralimentatie en 

kinderalimentatie gegarandeerd is.

Pensioen in het bedrijf

Als in het bedrijf pensioenvoorzie-

ningen zijn opgenomen, dan heeft de 

vertrekkende partner recht op afstor-

ting van de pensioengelden bij bijvoor-

beeld een verzekeraar. Hiermee wordt 

het vermogen buiten de risicosfeer van 

de onderneming gebracht. De onder-

neming moet deze 'aderlating' echter 

wel kunnen overleven. Als de onttrek-

king van het kapitaal te groot is voor 

het voortbestaan van het bedrijf, zal 

ofwel het bedrag lager moeten worden 

gekozen, ofwel er wordt een afbeta-

lingsregeling overeengekomen.

Eigen bedrijf
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Werkwijze

Allereerst vindt een intakegesprek 

plaats. Dit is een gratis gesprek dat 

ongeveer drie kwartier duurt. Het doel 

van dit gesprek is om uit te leggen hoe 

mediation werkt en wat je van de 

mediator kunt verwachten. En wat de 

mediator van jullie verwacht. Tevens 

wordt kort op jullie kwestie ingegaan, 

zodat voor de mediator duidelijk is wat 

er speelt en waar de hulpvraag ligt.

Mediationovereenkomst

Als beide partijen vertrouwen hebben 

in de mediator, nemen we de voor-

waarden van de mediation door en 

maak ik duidelijke afspraken over wat 

er van beide partijen wordt verwacht. 

Dit leggen we vast in de mediation-

overeenkomst. Dit is tevens een ge-

heimhoudingsovereenkomst. Daarin 

staat dat alles wat wordt besproken 

vertrouwelijk is en niet later bij een 

eventuele juridische procedure ge-

bruikt kan worden.

Elke situatie is anders. Soms komen in 

een zaak meer emoties aan de orde en 

soms hebben juist juridische kwesties 

de overhand. In de meeste gevallen is 

een zaak met zo'n vier gesprekken wel 

afgerond. Deze gesprekken duren 

ongeveer twee uur per keer.

Het eerste gesprek

In het eerste gesprek neemt de medi-

ator jullie mee terug in het verleden. 

De volgende vragen kunnen aan de 

orde komen: Hoe hebben jullie elkaar 

leren kennen? Waar ben je bij je 

partner voor gevallen? Wat waardeer-

den jullie in elkaar? Maar ook: Waar 

ging het mis? Dit gesprek is belangrijk 

om te voeren voor de verwerking, met 

name voor degene die wordt verlaten. 

Maar ook voor de verlater zelf. Als je je 

eigen aandeel in het geheel kunt zien, 

dan kun je hiervan leren en zul je in 

een nieuwe relatie niet meer tegen 

dezelfde problemen aan lopen.

Hoeveel gesprekken zijn 

nodig?

'Echt' scheiden  11|

Procedure



Ik ben een erkend en geregistreerd 

mediator en onderhandelaar bij ADR 

en MfN met een jarenlange ervaring.

Ik kan je verzekeren dat je bij mij in 

goede handen bent! 

Ik ben zowel familie- en scheidings-

mediator, als zakelijke mediator. 

Verder sta ik ook in het internationale 

register voor conflictcoaches en 

mediators. 

Indien je meer informatie wilt 

ontvangen, mail dan naar 

info@henkmeijermediatior.nl of

bel 06 1225 1501.

Meer informatie?

Mediator bij echtscheiding
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