
Mediation in 
echtscheidingszaken

In vogelvlucht



Het team van advocaten en secretaresses



Jaarlijks besluiten 70.000 stellen met 
minderjarige kinderen hun relatie te 
beëindigen;

Naar schatting loopt 20% van deze 
scheidingen problematisch en hebben 
ca. 16.000 kinderen ernstig last van de 
scheiding van hun ouders. Daar komen 
ieder jaar 3.500 kinderen bij…





Definitie
handboek mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in 
conflicten, waarbij een neutrale 
bemiddelingsdeskundige, de mediator, de 
communicatie en onderhandelingen tussen 
partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke 
belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor 
ieder van hen optimale besluitvorming te komen.



Kenmerken

• Zelfbeschikking

• Vrijwilligheid

• Vertrouwelijkheid

• Rol mediator

• Structuur mediationproces



Vrijwilligheid

• Partijen stemmen in met mediation

• Partijen kunnen mediation op elk moment beëindigen



Vertrouwelijkheid

Uitgangspunt is dat alles wat in het kader van 
mediation besproken wordt vertrouwelijk blijft: is 
voorwaarde voor kwetsbaar opstellen



Rol mediator

Neutraal: kiest geen partij, heeft geen belang bij 
bepaalde uitkomst

Faciliteert de mediationprocedure: laat partijen zelf het 
werk doen



De scheidingsmelding
- Is de boodschap van de ene aan de andere echtgenoot dat 

hij/zij wil scheiden

- Doelstelling is dat de boodschap is gehoord

- Om het rouwproces in te kunnen gaan (geen hoop meer)



Voordelen scheidingsbemiddeling t.o.v. scheiden met 
twee advocaten

• Geen oorlog, maar een toekomstgerichte manier van conflictoplossing

• Sneller en rechtvaardiger

• Goedkoper

• Directe communicatie

• Geen onnodige escalatie

• Maatwerk

• Déjuridisering van de geschillen

• Behoud van de relatie als ouders



Nadelen scheidingsbemiddeling tov scheiden twee 
advocaten

- Kwetsbaar opstellen van partijen

- Bij mislukking niet meer voor beide partijen optreden



Kinderen vragen niet om scheiding

• http://www.youtube.com/watch?v=FWzdHHfTtWI



Bemiddelen waarover?

- Scheiding zelf

- Kinderen en omgang als ouders

- Boedel

- Alimentatie

- Sociale contacten en de verdeling daarvan

- Nieuwe partner en de relatie van de kinderen daarmee



Kosten mediation

• Altijd navragen of partijen een rechtsbijstandverzekering hebben
die de mediation dekt. 

• Zo niet: nakijken of ze in aanmerking komen voor een 
toevoeging. Dit is door de overheid gesubsidieerde rechtshulp. 
Meer hierover hierna

• Anders: uurtarief of prijsafspraak. 



• Tips voor alle ouders

• https://www.youtube.com/watch?v=p8zEZfBdhF0



Eigen bijdrage in het personen- en familierecht 

Alleenstaand Normen 2015
Gehuwd, samenwonend of 

eenoudergezin

Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 18.200 € 340 t/m € 25.400

€ 18.201 - € 18.900 € 412 € 25.401 - € 26.300

€ 18.901 - € 19.900 € 566 € 26.301 - € 27.600

€ 19.901 - € 21.800 € 720 € 27.601 - € 30.800

€ 21.801 - € 25.800 € 849 € 30.801 - € 36.400

Boven de € 25.800
Aanvrager komt niet in aanmerking 

voor een toevoeging
Boven de € 36.400

:



Eigen bijdrage bij mediation
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Voor- en nadelen mediation
Voordelen:

• Win-win-oplossing

• Verbetering relatie

• Meer tevredenheid met uitkomst

• Emotioneel en inhoudelijk gehoord

• Meer conflicten in één keer oplossen

• Kortere duur

• Goedkoper

Nadelen:

• Slagen hangt af van bereidheid tot meewerken

• Partijen zullen zich kwetsbaar moeten opstellen


