Wanneer?

Wanneer?

• Je bent bereid naar elkaar te
luisteren en samen afspraken te
maken. Maar je kunt daar wel hulp
bij gebruiken.
• Jij en jouw partner willen beide
zonder ruzie uit elkaar gaan en een
basis leggen voor goed contact in de
toekomst.
• Jij wilt dat jouw kinderen de
scheiding goed doorstaan.

• Het lukt jou en jouw partner niet om
samen de scheiding te regelen.
• Het is nodig dat iemand jou
vertegenwoordigt, bijvoorbeeld
omdat er grote financiële belangen
spelen.

Welke hulp?

• Jouw advocaat vertelt over de
juridische gevolgen van de scheiding
en geeft juridisch advies.
• Jouw advocaat legt uit wat je
rechten en plichten zijn.
• Jouw advocaat onderhandelt namens
jou met de advocaat van je partner
en probeert een deal te sluiten.

Welke hulp?

• De mediator besteedt naast de
juridische afhandeling ook aandacht
aan de relationele en emotionele kant.
• De mediator helpt jou en je partner
om samen afspraken te maken,
bijvoorbeeld over jullie woning,
financiën en de opvoeding en
verzorging van je kinderen.
• De mediator bemiddelt als neutrale
derde tussen jou en je partner,
begeleidt je kinderen en bewaakt alle
belangen.

Welke stappen?

1 De mediator checkt of jullie allebei

Welke stappen?

Ongeveer 6 weken, van
eerste gesprek tot definitieve
afspraken.
Afhandeling bij de rechtbank:
6 tot 8 weken. Alleen nodig
als je getrouwd bent.

10 weken tot een paar jaar.
Afhankelijk van of je het
samen eens wordt.
Afhandeling bij de rechtbank:
6 tot 8 weken. Alleen nodig
als je getrouwd bent.

Je bespreekt jouw wensen met
je advocaat. Daarna gaat jouw
advocaat in gesprek met de
advocaat van je partner.
Vervolgens zijn er 2 opties:
Jij en je partner worden het eens:

1 Jullie advocaten leggen

de afspraken vast in een
echtscheidingsconvenant.

willen scheiden en of je er echt samen
uit wilt komen.

2 Het echtscheidingsverzoek en jullie

2 De mediator brengt je situatie in kaart

afspraken gaan naar de rechter.

en bepaalt waarover je afspraken
moet maken.

3 De rechter doet uitspraak.

3 Je maakt afspraken met je partner,
de mediator begeleidt je daarbij.
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4 De mediator legt afspraken vast

in het echtscheidingsconvenant en
ouderschapsplan.

5 De mediator stuurt je echtscheidingsverzoek en afspraken naar
een advocaat. Die vraagt jullie
echtscheiding aan bij de rechter.

6 De rechter maakt de echtscheiding

€600 − €3.500
Kosten mogelijk vergoed met
scheidingsmediation in je
rechtsbijstandsverzekering.

€5.000 − €50.000

Jij en je partner worden het niet
eens:
Jullie advocaten vragen de rechter
om een beslissing te nemen.

2 De rechter doet uitspraak.
Jullie advocaten geven de
echtscheiding door aan de
burgerlijke stand.

officieel. Een advocaat geeft dit door
aan de burgerlijke stand.
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