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Waarom deze scheidingsgids? 
 

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in je leven waarbij er 
veel op je af komt. Er moeten veel ingewikkelde keuzes en 
afspraken worden gemaakt. Hoe regel je dit goed met je ex-
partner? In deze scheidingsgids nemen wij je stap voor stap mee 
opdat zaken goed geregeld kunnen worden. 
 
Op basis van onze jarenlange ervaring bij het begeleiden van scheidingen hebben wij deze 
scheidingsgids samengesteld. Dit om je eerste vragen over de scheiding te kunnen 
beantwoorden en je te informeren over belangrijke zaken waar je misschien nog helemaal 
niet bij hebt stilgestaan. Het is logisch dat je worstelt met vragen als: “Hoe moet het met de 
kinderen? Hoe regelen we de financiën? Kan ik in mijn eigen woning blijven wonen?” Deze 
vragen worden uitgebreid behandeld tijdens het mediationproces. Deze gids geeft je naast 
informatie over de belangrijke zaken ook informatie over het proces waar je doorheen moet 
wanneer je je echtscheiding wilt regelen met behulp van een mediator.  
 
We geven je praktische tips om zo goed mogelijk door de scheiding heen te gaan en 
daarnaast geven we je handvatten waar je op moet letten. Na het lezen van deze gids heb je 
een beter beeld over welke zaken je moet regelen tijdens je scheiding en wanneer ze op je 
afkomen. Deze scheidingsgids is geen complete encyclopedie over scheiden, maar juist een 
overzichtelijke hoeveelheid informatie. Om alles goed te regelen geloven wij namelijk dat hulp 
bij je scheiding onmisbaar is.  

 

Het resultaat van een geslaagde mediation is een nieuwe start met 
een positieve blik op de toekomst en respect voor elkaar. 
 
Scheiden kan complex zijn en wij geloven erin dat een goede voorbereiding het halve werk is. 
Na het lezen van deze gids ben je goed op de hoogte van hetgeen je kunt verwachten. Dit 
geeft ruimte om alvast over een aantal zaken na te denken. Wij geloven erin dat je op deze 
manier de best mogelijke afspraken kunt maken. Het resultaat van een geslaagde mediation is 
een nieuwe start met een positieve blik op de toekomst en respect voor elkaar.  
 
Wij hopen jullie met deze gids te ondersteunen in deze lastige periode en voor vragen over 
jullie scheiding staan wij altijd voor je klaar! 
 
 
Team Zenon Scheidingsdesk  
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Scheiden, hoe nu verder? 
Je hebt de beslissing genomen om te gaan scheiden of gaat deze 
nemen. Wat komt er allemaal op je af? Waar moet je allemaal 
rekening mee houden tijdens de scheiding? We nemen de 
verschillende fases met je door, zodat je weet wat je kunt verwachten. 
 

Scheidingsmelding 
De kans is groot dat jullie al eerder hebben overwogen om te gaan scheiden, maar je doet het 
toch maar niet. Vanwege de kinderen, de onzekerheden of tal van andere redenen stel je dit 
moment vaak uit. Tot het moment dat je uitspreekt dat je wil scheiden of de 
scheidingsmelding hoort, heb je vaak de scheiding voor je uitgeschoven omwille van de 
kinderen, onzekerheden over waar je bijvoorbeeld gaat wonen of misschien wel een andere 
reden. Dan komt het besef dat er een definitief einde komt aan jullie relatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik krijg te horen dat mijn partner wil scheiden 
Het kan voor komen dat jij niet diegene bent die de scheidingsmelding doet, maar dat jij de 
scheidingsmelding te horen krijgt. Als deze melding je overvalt, komen er waarschijnlijk 
ontzettend veel vragen in je op. Probeer rustig te blijven en na te denken over wat je precies 
wilt vragen of zeggen. Zo mogelijk kun je een gesprek aangaan met je partner over waarom 
dit volgens hem of haar een juiste zet is. Wie weet kun je zo duidelijkheid creëren.  
Wat hierbij kan helpen is bedenken dat het doen van deze melding voor je partner ook geen 
makkelijke stap is.  
 

Voorkom een vechtscheiding 
Als één van jullie wil scheiden en de ander niet, kan dat veel emoties met zich meebrengen. 
Maar ook als jullie samen besloten hebben te gaan scheiden, kunnen de emoties hoog 
oplopen wanneer jullie het niet eens kunnen worden. Probeer samen te kiezen op welke 
manier jullie willen scheiden, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Jullie hebben een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de impact van de scheiding op de kinderen zo 
klein mogelijk te maken. Een vechtscheiding kent alleen maar verliezers. 
  

Tip: van echtscheidingsmediator Simone Blok: 

• Zoek een rustige plek op. 

• Breng de boodschap op een directe manier, draai er niet om heen. 

• Bespreek zaken zoveel mogelijk persoonlijk, dus niet per mail, chat of 
telefoon. 

• Geef je partner de ruimte om te reageren of vragen te stellen. 

• Blijf rustig naar elkaar luisteren ondanks de emoties. 

• Probeer geen verwijten naar elkaar te maken. 

• Geef je partner rust en/of ruimte als hij/zij hier om vraagt. 
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Rouwproces 
De meeste mensen gaan tijdens een scheiding door een rouwproces. Dit is iets waar je dan 
helaas doorheen moet. Omdat iedereen op een verschillend tempo door het rouwproces 
heen gaat, kan het zo zijn dat een van jullie al verder is in het proces dan de ander. Dit kan het 
maken van afspraken extra moeilijk maken. Het maken van afspraken verloopt beter als jullie 
van elkaar weten waar jullie beiden zijn in het rouwproces, zodat daar over en weer rekening 
mee gehouden kan worden. Het rouwproces is al met al een lastige fase om doorheen te 
gaan.  

 
 
Blijf praten 

Belangrijk is dat jullie blijven praten. Zijn er kinderen bij betrokken, dan kun je nadenken over 
hoe jullie het de kinderen gaan vertellen.  
Dit zijn 7 tips van onze mediators over hoe je het nieuws van de scheiding aan jullie kinderen 
kunt vertellen: 

1. Wacht niet met vertellen. Kinderen voelen het aan als er iets aan de hand is. 
2. Vertel het samen en het liefst op een rustig moment van de dag. 
3. Als jullie meerdere kinderen hebben, probeer dan om zoveel mogelijk samen te 

bespreken, zodat ze dezelfde boodschap kunnen horen. Dat voorkomt verwarring en 
misverstanden. 

4. Wees duidelijk waarom jullie gaan scheiden, maar ga niet te veel in op details. 
5. Geef duidelijk aan dat het niet hun schuld is. En dat jullie er altijd voor hen zijn. 
6. Wees een luisterend oor voor jullie kinderen. 

7. Stop met ruziemaken. Kinderen hebben doorgaans meer last van doorlopende ruzies 
dan van de scheiding.  
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Oriëntatiefase 
Zoeken van informatie 
Je wilt weten wat er op je af komt als je gaat scheiden. Online is er veel informatie te vinden. 
Je gaat wat googelen om te kijken welke hulp je in wilt schakelen om alles te regelen. Er zijn 
simpelweg twee smaken, via een advocaat of via een mediator.  

 
Advocaat of mediator? 
Denk na over hoe jullie de scheiding willen regelen. Jullie kunnen de scheiding regelen met 
een advocaat of met een mediator. Een advocaat is vaak duurder dan een mediator. En een 
advocaat heeft daarnaast niet altijd jullie gemeenschappelijke belang voor ogen. Een 
advocaat focust zich meer op het individuele belang van zijn/haar cliënt. 
 
Als jullie er samen uit willen komen dan is een mediator/scheidingsbemiddelaar een goede 
keuze. Een mediator zorgt ervoor dat jullie de scheiding juridisch, fiscaal, financieel en 
emotioneel op de best mogelijke manier afronden. Kunnen jullie niet meer met elkaar door 
een deur en is er geen mogelijkheid om hierover te praten? Dan is scheiden via een advocaat 
een betere keuze. Maar het is de moeite waard om het eerst via een mediator te proberen. 
 
Bij scheiden via een mediator komt er ook een advocaat aan te pas, maar alleen om het 
convenant bij de rechtbank in te dienen met daarin de door jullie gemaakte afspraken. De 
mediator kan zelf tevens werkzaam zijn als advocaat, maar kan ook samenwerken met een 
advocaat die de indiening van het convenant regelt.  

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? 
Klik dan hier om contact met ons op te nemen. 

https://scheidingsdesk.nl/contact
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Voor- en nadelen van de verschillende manieren van scheiden: 
Voor- en nadelen van mediation: 

  
Bespaart tijd (kan binnen enkele maanden, 
soms weken, worden afgerond) 

 
Mediation is nog geen beschermd beroep (er is 
wel een kwaliteitsregister voor mediators: het 
MFN register) 

  
Duurzaam (goede relatie onderling wordt 
behouden, een vechtscheiding wordt 
voorkomen) 

 
Jullie moeten allebei bereid zijn om de 
scheiding tot een goed einde te brengen 

  
Alles in eigen handen  
(zelf bepalen van de afspraken) 

 
Mediator kan geen beslissing afdwingen 

 
Onpartijdig & neutraal   

 

Voor- en nadelen van een advocaat: 

  
Is er alleen voor jou (niet voor je partner) 

 
Kosten kunnen flink oplopen 

  
Juridische ondersteuning 

 
De focus ligt op het juridische gedeelte 

  
Maakt alle rechten en plichten duidelijk 

 
Onzeker hoelang het duurt voor de scheiding 
definitief is 

 
Behartigt jouw belangen 

 
Afspraken over kinderen worden in de 
rechtbank bepaald 

 

Scheidingsfase 
Papier- en maatwerk 
Ongeacht op welke manier jullie je scheiding regelen, er komt veel papier- en maatwerk bij 
kijken. Iedere situatie is anders. Het maakt bijvoorbeeld uit of jullie een koophuis hebben of 
een huurhuis. Maar ook het hebben van kinderen of het hebben van een onderneming heeft 
invloed op de hulp die je nodig hebt om de scheiding goed te regelen. Advies en hulp in deze 
complexe en emotionele situatie is in de meeste gevallen noodzakelijk.  
 

 
Afspraken vastleggen: het convenant 
Alle regelingen en afspraken die jullie samen met of zonder hulp hebben gemaakt, moeten 
worden vastgelegd in een convenant. Dit is niet altijd verplicht, maar zorgt wel voor een 
snelle afhandeling van de scheiding. Daarnaast blijven de afspraken zo duidelijk, zodat op 
lange termijn beide partners zich aan de afspraken kunnen houden.  
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Scheiding aanvragen 
Tenslotte vragen jullie samen de echtscheiding aan. We hebben in onderstaande tabel op een 
rijtje gezet wat je nodig hebt om de echtscheiding aan te vragen. 
 

                                           
                                                  Aanvraag scheiding        Advocaat/mediator         Convenant       Ouderschapsplan 

 

Getrouwd met 
kinderen 

Rechtbank ✓ ✓ ✓ 

Getrouwd zonder 
kinderen 

Rechtbank ✓ ✓  

Geregistreerd 
partnerschap met 

kinderen 
Rechtbank ✓ ✓ ✓ 

Geregistreerd 
partnerschap zonder 

kinderen 

Burgerlijke stand 
van de 

gemeente 
✓ ✓  

Samenwonend met 
kinderen 

Hulp advocaat/ 
mediator/notaris 

✓ ✓ ✓ 

Samenwonend 
zonder kinderen 

Hulp advocaat/ 
mediator/notaris 

✓ ✓  

Geen 
samenlevingscontract 

met kinderen 

Aanbevolen hulp 
van mediator  

  ✓ 

Geen 
samenlevingscontract 

zonder kinderen 
 

   

 

Bekrachtigingsfase 
Rechtbank 
Het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding wordt bij de rechtbank ingediend. De rechter gaat 
er hierbij vanuit dat het echtscheidingsconvenant in goed overleg tot stand is gekomen.  
De rechter controleert of de gemaakte afspraken in het convenant juridisch correct zijn 
vastgelegd. In de meeste gevallen is aan de juridische voorwaarden voldaan. De rechter zal 
vervolgens de echtscheiding uitspreken en deze vastleggen in een beschikking.  
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Hoe verloopt het scheidingstraject 
via mediation? 

De meeste mensen die gaan scheiden hebben geen idee hoe dit 
traject eruit komt te zien. Het scheidingsproces via een mediator kan 
in verschillende fases worden verdeeld. Interesse om uw scheiding via 
een van onze mediators te regelen? Neem dan contact met ons op! 
Het traject ziet er als volgt uit: 
 

Het kennismakingsgesprek 
Onze mediations vangen altijd aan met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit 
gesprek bent u in de gelegenheid om kennis te maken met de mediator. Tijdens het gesprek 
wordt er uitleg gegeven over de werkwijze bij mediation, over wat er van de mediator en de 
partijen wordt verwacht en er wordt natuurlijk ook uitleg gegeven over de kosten. Je kunt 
naar aanleiding van dit kennismakingsgesprek vervolgens beslissen of mediation iets voor jou 
is en of je een goed gevoel hebt bij de mediator. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend, wat 
inhoudt dat er geen kosten en/of verplichtingen aan verbonden zijn.  

 

 
 
 
 
 
 
Inventarisatie 
Wanneer jullie de beslissing nemen om met ons in zee te gaan, start de volgende fase in het 
traject, namelijk: de inventarisatie. De mediator zal jullie dan om de benodigde documenten 
vragen. Zo kan de mediator jullie goed begeleiden tijdens het proces en kan de mediator zien 
of alle benodigde gegevens aanwezig zijn om jullie op een juiste manier te kunnen 
informeren. Verder zal de mediator vragen stellen om inzicht te krijgen in jullie situatie. De 
benodigde hoeveelheid informatie is afhankelijk van de persoonlijke situatie. 

Klik hier om een gratis en vrijblijvend 
kennismakingsgesprek met een van onze mediators 

in te plannen. 

https://scheidingsdesk.nl/afspraak
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Portal 
Wij hebben speciaal voor jullie een online portal opgezet. Wanneer jullie met ons in zee gaan, 

krijgen jullie toegang tot deze portal. In deze portal zien jullie verschillende kopjes, zoals 

personalia, het inkomen, de woning en eventuele kinderen. In elk onderdeel staan een aantal 

vragen over het desbetreffende onderwerp. Wij vragen jullie om deze vragen zo nauwkeurig 

mogelijk in te vullen. Zo kunnen wij een duidelijk beeld van jullie situatie schetsen en jullie zo 

goed mogelijk helpen. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om het scheidingsproces zo 

vloeiend mogelijk te kunnen doorlopen.  Deze informatie op de portal kunnen jullie online 

invullen wanneer het jullie uitkomt. Wel raden wij aan dit zo spoedig mogelijk te doen nadat 

jullie toegang tot de portal hebben gekregen. Dan hebben wij meer tijd om het gesprek goed 

voor te bereiden.  
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Analyse en advies 
Aan de hand van de verzamelde informatie, gaat de mediator aan de slag. De informatie 
wordt geanalyseerd en aan de hand daarvan wordt een passend advies gegeven tijdens de 
mediation gesprekken. Vervolgens wordt aan partijen zelf de mogelijkheid gegeven om, met 
dit advies in gedachte, samen afspraken te maken. Er zullen gemiddeld 3 tot 4 besprekingen 
plaatsvinden met de mediator van 1,5 à 2 uur. De uitkomsten van deze besprekingen worden 
vastgelegd in het scheidingsconvenant en het ouderschapsplan.  
 

De rechtbank 
Als beide partners akkoord gaan met de afspraken in het convenant kunnen deze 
documenten ondertekend worden. Deze documenten worden door ons doorgestuurd naar de 
advocaat waar wij mee samen werken, waarna deze     zorg zal dragen voor de indiening bij de 
rechtbank.  
 

Inschrijving in de gemeentelijke registers 
Vervolgens wordt er gewacht op de uitspraak van de rechtbank. Jullie hoeven zelf niet naar de 
rechtbank toe. Zodra de beschikking is afgegeven, is de scheiding nog niet officieel rond. De 
scheiding is pas definitief zodra deze is ingeschreven in de gemeentelijke registers. Om dit zo 
snel mogelijk te kunnen regelen, dient er een akte van berusting te worden getekend. Hierin 
geven jullie aan dat jullie afzien van hoger beroep, zodat de scheiding zonder verder 
oponthoud in de registers van burgerlijke stand kan worden ingeschreven.  
 

 
Nazorg 
Zijn er nadat het mediationtraject is afgelopen problemen ontstaan? Aarzel dan niet om ons 
te bellen voor advies. Daarnaast is het mogelijk dat de financiële situatie van een van beiden 
gewijzigd is en dat er een nieuwe alimentatieberekening gemaakt dient te worden. Ook 
hiervoor kun je bij ons terecht tegen een passend tarief.  
Voor meer informatie over onze huidige tarieven kun 
je terecht op onze website:   

www.scheidingsdesk.nl 

https://scheidingsdesk.nl
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Regelingen over de kinderen 
Ouders met gezamenlijk gezag zijn verplicht om een ouderschapsplan 
te maken voor hun minderjarige kind(eren) wanneer zij gaan 
scheiden. Het maakt hierbij niet uit of je getrouwd bent, een 
geregistreerd partnerschap hebt of dat jullie samenwonen. 

 
Het ouderschapsplan 
In het ouderschapsplan zijn afspraken opgenomen over de zorg en opvoeding van jullie 
kind(eren). De belangrijkste functie van een ouderschapsplan is dat ouders zich samen 
verantwoordelijk voelen voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen, 
voor en na de scheiding. Daarnaast geeft het ouderschapsplan een vorm van houvast 
wanneer deze afspraken niet nagekomen worden.  

 
Aan wat voor soort afspraken moet men denken? 

• Afspraken over de verdeling van zorg- en opvoedtaken. 

• Afspraken over de verdeling van de kosten van de zorg- en opvoedtaken, waaronder 
afspraken over de kinderalimentatie.  

• Afspraken over de omgangsregeling. 

• Afspraken over hoe belangrijke informatie over de ontwikkeling van jullie kind wordt 
gedeeld.  

• Afspraken over hoe jullie met elkaar overleggen of elkaar informeren over belangrijke 
zaken zoals bedtijd, zakgeld of de medische zorg van het kind. 

• Afspraken over bijzondere dagen zoals verjaardagen en vakantiedagen.  

 
Welke afspraken moeten er altijd in het ouderschapsplan staan? 
Jullie bepalen in principe zelf wat jullie belangrijk vinden en welke afspraken jullie willen 
vastleggen. De wet stelt wel een aantal minimum vereisten aan een ouderschapsplan. In het 
ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over: 

• Afspraken over hoe jullie de zorg en opvoeding regelen en hoe jullie de omgang met 
de kinderen regelen.  

• Afspraken over hoe jullie elkaar informatie geven over belangrijke onderwerpen, 
bijvoorbeeld de schoolkeuze. 

• Afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen 
(kinderalimentatie). 
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Mag mijn kind ook meebeslissen over wat er in het ouderschapsplan staat? 

Het is belangrijk om de kinderen te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. 
Ouders zijn verplicht om in het plan op te nemen hoe ze dit hebben gedaan. Wanneer een 
kind 12 jaar of ouder is krijgt jullie kind een uitnodiging van de rechtbank om met de rechter 
te spreken of zijn/haar wens of mening te laten weten. De rechtbank noemt dit “kindverhoor 
of kinderverhoor”. De meeste kinderen laten schriftelijk weten wat zij van de regeling die de 
ouders voor ogen hebben vinden. Jullie kunnen een voorbeeldbrief verwachten wanneer jullie 
een minderjarig kind ouder dan 12 jaar hebben. Onze mediators hebben veel ervaring met 
het opstellen van ouderschapsplannen en zullen jullie tijdens een mediation voorzien van een 
voorbeeld ouderschapsplan, die vervolgens op jullie persoonlijke situatie zal worden 
aangepast. 
 

 
 

Co-ouderschap of omgangsregeling? 
Wanneer jullie uit elkaar gaan is het belangrijk om na te gaan welke omgangsregeling met het 
kind of de kinderen het best bij jullie past. Zijn jullie beiden in staat ieder ongeveer evenveel 
tijd met de kinderen door te brengen en zijn jullie in staat om na de scheiding goed met elkaar 
te communiceren? Dan is co-ouderschap misschien wel een goede optie voor jullie. Co-
ouderschap houdt in dat beide ouders in (ongeveer) gelijke mate de zorg- en 
opvoedingstaken op zich nemen.  
Graag meer weten over co-ouderschap?  
Op onze website vertellen wij hier meer over.   
Zijn jullie niet in staat om beiden evenveel tijd met de kinderen door te brengen of is dit om 
welke reden dan ook niet praktisch? Dan is een andere omgangsregeling waarschijnlijk een 
betere optie. In het ouderschapsplan kan bijvoorbeeld vastgelegd worden dat het kind om de 
week, een weekend bij de vader zal verblijven. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een 
schema dat als bijlage bij het ouderschapsplan zal worden gevoegd.   

co-ouderschap 

https://scheidingsdesk.nl/co-ouderschap
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Alimentatie 
Het doel van kinderalimentatie is om na de scheiding bij te blijven 
dragen in het levensonderhoud van de kinderen. Het doel van 
partneralimentatie is om ervoor te zorgen dat partners na een 
scheiding in de kosten van het levensonderhoud kunnen blijven 
voorzien. Hieronder zullen we ingaan op de zaken die je moet weten 
over kinder- en partneralimentatie. 

 
Berekenen van alimentatie 
Hoewel er online genoeg tools te vinden zijn voor het berekenen van alimentatie, blijft het 
berekenen van alimentatie maatwerk. Deze tools kunnen wellicht een indicatie geven, maar 
komen niet altijd overeen met de werkelijkheid. Ons advies is dan ook om de 
alimentatieberekening altijd door een specialist te laten doen. Wij hebben de nodige kennis in 
huis voor zowel het berekenen van kinder- als partneralimentatie.  
 
Tip: Wanneer je alleen een alimentatieberekening door ons wilt laten verzorgen 
is dat ook mogelijk. Neem in dat geval contact met ons op voor de  
mogelijkheden. Wij kunnen namelijk een correcte berekening maken 
en deze daarnaast ook nog duidelijk uitleggen. Zo krijg je meer inzicht in de 
berekeningswijze en systematiek. 
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Kinderalimentatie 
Ouders zijn verplicht om hun kinderen financieel te verzorgen totdat ze 21 jaar zijn. Tot de 
18de verjaardag van het kind, ontvangt de alimentatiegerechtigde ouder de kinderalimentatie. 
Daarna mag het kind kiezen of hij/zij zelf de alimentatie ontvangt. Kinderalimentatie wordt in 
dat geval ‘’bijdrage in het levensonderhoud van jong-meerderjarige(n)’’ genoemd.  
Het bedrag dat betaald moet worden aan kinderalimentatie wordt onder andere bepaald aan 
de hand van: 

• De kosten van de zorg en opvoeding van de kinderen, ook wel  de behoefte van de 
kinderen genoemd. 

• Het gezinsinkomen. 

• De draagkracht van beide ouders. 

• De zorgverdeling van de kinderen. 

• Eventuele toeslagen. 

Het aantal dagen dat het kind bij de alimentatieplichtige ouder verblijft is ook van belang voor 
het berekenen van de kinderalimentatie. De alimentatieplichtige ouder zorgt op deze dagen 
namelijk zelf voor de kinderen, waardoor deze ouder ook kosten maakt. Omdat deze ouder 
deze kosten maakt, hoeft hij/zij deze niet nogmaals te betalen aan de alimentatiegerechtigde 
ouder. Dit principe noemen we zorgkorting.  
Het percentage aan zorgkorting is afhankelijk van het aantal dagen dat men de zorg voor de 
kinderen op zich neemt. Zorg je als ouder bijvoorbeeld 1 dag per week voor jouw kind, dan 
ontvang je 15% zorgkorting, bij 2 dagen per week 25% zorgkorting en bij 3 dagen 35% 
zorgkorting. Bij minder dan 1 dag wordt er 5% zorgkorting toegepast. In een berekening 
worden de dagen gebruikelijk afgerond op hele dagen en is het niet gebruikelijk de korting te 
verhogen naar bijvoorbeeld 20% bij 1,5 dag per week.  
 
Co-ouderschap 
Indien jullie gekozen hebben voor co-ouderschap en jullie ieder evenveel tijd voor de 
kinderen gaan zorgen, zullen jullie dus ook ongeveer evenveel kosten hebben.  
In dit geval wordt er vaak gekozen om gebruik te maken van een  
kinderrekening in plaats van kinderalimentatie. Bij gebruik van een  
kinderrekening storten beide ouders een bedrag op een gezamenlijke  
rekening. Deze rekening kan vervolgens door beide ouders gebruikt  
worden om bijvoorbeeld kleding voor het kind te kopen.   
 
Kindgebonden budget (KGB) 
Het kan zijn dat de kinderbijslag niet genoeg is om je kind te onderhouden. Daartoe kan 
kindgebonden budget een uitkomst bieden. Dit is een inkomensafhankelijke toeslag welke 
bijdraagt in de kosten van de kinderen. 
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Wanneer heb je recht op kindgebonden budget? 
Je hebt recht op deze toeslag als je één of meer (pleeg-, stief-) kinderen hebt die jonger zijn 
dan 18 jaar, waarvoor je kinderbijslag ontvangt. Wanneer je alleenstaand ouder bent is de 
kans dat je in aanmerking komt voor een kindgebonden budget aanmerkelijk groter dan 
wanneer je nog samenwoonde. De inkomens van beide ouders worden immers niet meer bij 
elkaar opgeteld. Je krijgt als alleenstaande ouder vaak meer, dit komt door de zogenaamde 
alleenstaande ouderkop. Hierdoor kan het kindgebonden budget wel oplopen tot meer dan  
€ 450 netto per maand. 

Tip: Lees op onze website meer over het kindgebonden budget of maak 
een berekening op de website van de belastingdienst.  
Zie voor meer info op: 

Co-ouderschap en kindgebonden budget 
Alleen de aanvrager van de kinderbijslag kan kindgebonden budget aanvragen. Je kunt er ook 
voor kiezen om dit te verdelen, maar dat moet je dan zelf regelen. Indien jullie allebei 
kindgebonden budget willen ontvangen (alleen mogelijk bij 2 minderjarige kinderen of meer), 
kan je ieder apart voor een kind kindgebonden budget aanvragen. De ouder met het laagste 
inkomen krijgt vaak het hoogste kindgebonden budget. Toch kan het lonen om te 
onderzoeken hoeveel iedere ouder zou krijgen. Soms ontvang je dan namelijk een hoger 
kindgebonden budget dan wanneer je dit maar voor één ouder aanvraagt. 

Tips voor toeslagen 

https://scheidingsdesk.nl/kindgebonden-budget/
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Partneralimentatie 

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Volgens de wet moet je elkaar 
dan onderhouden. Dit houdt niet op als je uit elkaar gaat, deze onderhoudsplicht blijft 
bestaan. Als één van beiden na de scheiding onvoldoende inkomsten heeft om van te leven, 
dan springt de ander in principe bij. Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten die je als 
ex-partners afspreekt. Uitgangspunt hierbij is de levensstandaard zoals die was tijdens het 
huwelijk. 

Afwijken van de normen 
De rechter hanteert voor het vaststellen van de alimentatie vaste richtlijnen: de 
alimentatienormen. Deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 
(NVvR). Bij de berekening van de alimentatie wordt uitgegaan van deze alimentatienormen. 
Wanneer jullie scheiden via mediation kunnen jullie ook samen afspraken maken en afwijken 
van deze alimentatienormen. Dit kan tot uitdrukking komen in de hoogte van de 
partneralimentatie bijdrage, maar ook in de alimentatieduur. 

Duur partneralimentatie 
Op 1 januari 2020 is de nieuwe wet partneralimentatie in werking getreden. Dit houdt in dat 
de maximale duur voor partneralimentatie niet langer 12 jaar is, maar in plaats daarvan in de 
meeste gevallen nog maar 5 jaar duurt. Op deze wet zijn een aantal uitzonderingen. De 
nieuwe maximumtermijn geldt alleen bij huwelijken die ten minsten 5 jaar hebben geduurd.  
Op onze website vind je informatie over de duur van de partneralimentatie om jullie 
specifieke situatie te kunnen bepalen. 

Wijzigingen in de aftrek van partneralimentatie 

Partneralimentatie is voor diegene die het betaalt aftrekbaar van de inkomstenbelasting en 
voor diegene die het ontvangt belast. Let er hierbij wel op dat dit alleen het geval is als er 
sprake is van een alimentatieverplichting die schriftelijk juist is vastgelegd. Sinds 1 januari 
2020 heeft er ook een wijziging plaatsgevonden in de aftrek van de partneralimentatie. In de 
komende jaren tot 2023 zal het percentage van de aftrek van de partneralimentatie in fases 
worden afgebouwd. In 2023 zal de partneralimentatie alleen nog maar aftrekbaar zijn tegen 
het laagste tarief. Hierdoor zal in deze jaren het brutobedrag dat dat alimentatieplichtige zal 
moeten betalen jaarlijks moeten worden herzien omdat anders de nettobetaling van de 
partneralimentatie steeds hoger wordt voor de alimentatieplichtige. 

Tip: Laat in uw convenant opnemen dat jullie beiden in ieder geval medewerking 
zullen verlenen om de alimentatie in de komende jaren op een juiste manier te  
laten bruteren. Dit om te voorkomen dat de partneralimentatie voor de  
alimentatieplichtige in de komende jaren onbedoeld veel hoger wordt door het  
verminderen van de belastingaftrek. 

Duur van de 
partneralimentatie 

https://scheidingsdesk.nl/partneralimentatie
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Convenant 
Een scheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst van alle 
afspraken over jullie scheiding. Alles wat jullie tijdens de mediation 
besproken hebben over de woning, alimentatie, de kinderen, etc. 
komen hierin te staan. Het is als het ware het eindproduct van de 
mediation. Dit scheidingsconvenant wordt vervolgens door een 
advocaat waar wij mee samenwerken ingediend bij de rechtbank.  

Wat moet er allemaal in het convenant staan? 
Alimentatie 
Na een echtscheiding of bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap blijft de 
wettelijke verplichting om voor elkaar en de kinderen te zorgen bestaan. Dit doe je in de 
praktijk door kinder- en/of partneralimentatie te betalen. Jullie zijn vrij om zelf afspraken te 
maken over de duur en hoogte van de partneralimentatie. Jullie kunnen ook samen 
overeenkomen dat jullie niet over zullen gaan tot het betalen van partneralimentatie aan 
elkaar, bijvoorbeeld omdat ieder in zijn eigen inkomen kan voorzien. Over het maken van 
afspraken over kinderalimentatie heb je minder vrijheid, aangezien de welstand van de 
kinderen niet achteruit mag gaan door de scheiding. Er zijn twee vormen van alimentatie, 
namelijk: kinderalimentatie en partneralimentatie. Je leest hier meer over in het hoofdstuk 
‘’Alimentatie’’. 

• Denk bij het maken van afspraken niet alleen naar de huidige situatie
maar ook aan de toekomstige situatie.

• Zaken omtrent de woning en hypotheek kunnen heel complex zijn. Door
middel van onze hypotheekcheck kunnen wij jullie inzicht geven in wie
er in de woning kan blijven wonen.

• Voor de kinderen is het fijn als alles zoveel mogelijk hetzelfde blijft.
Houd deze gedachte in het achterhoofd bij het maken van afspraken!

• Het bepalen van de waarde van de inboedel kan lastig en tijdrovend zijn.
Besluit wanneer jullie het met elkaar eens zijn over de verdeling van de
inboedel, om de inboedel te verdelen met gesloten beurzen.

• Gemaakte afspraken in het convenant kunnen worden herzien wanneer
jullie hier beiden achter staan. Wees je hiervan bewust.

Tips van scheidingsmediator Hans Kurvers: 



19 

Ouderschapsplan 
Hebben jullie samen minderjarige kinderen? Dan is het opstellen van een ouderschapsplan 
verplicht. In het ouderschapsplan leg je vast wat jij en je partner afspreken over de verzorging 
en opvoeding van jullie kinderen. Bijvoorbeeld, bij wie gaan de kinderen wonen? Hoe worden 
de vakanties en feestdagen verdeeld? Je leest hier meer over het in het hoofdstuk 
‘’Regelingen over de kinderen’’. Dit ouderschapsplan wordt vervolgens samen met het 
convenant door de advocaat waar we mee samenwerken ingediend bij de rechtbank.  

Verdeling van vermogens en bezittingen 
Als jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, moeten al jullie vermogens, 
bezittingen en schulden en 50/50 verdeeld worden. Denk hierbij aan spaarrekeningen, 
polissen, auto’s of aandelen. Het is belangrijk dat jullie afspraken over de wijze van verdelen 
goed worden opgenomen in het convenant. Wanneer er bijvoorbeeld een schenking is 
gedaan aan één van beide partners met een uitsluitingsclausule en dit is niet goed 
opgenomen in het convenant, dan kan dit vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld het 
nadien onverwacht moeten betalen van schenkbelasting. Zijn jullie getrouwd onder 
huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of hebben jullie een samenlevingscontract? Dan 
kan dit anders zijn. Ook in die gevallen kunnen onze mediators jullie helpen en zullen jullie in 
dat geval van een persoonlijk advies voorzien.  

Huis en hypotheek 
Het is natuurlijk ontzettend fijn als jij of je partner in het huis kan blijven wonen. Op de 
kinderen heeft het grote impact als ze hun veilige haven, hun thuis, moeten verlaten. Samen 
moeten jullie tot overeenstemming komen wie er dan in het huis blijft wonen. Hierbij kan de 
ander worden uitgekocht. De mediators van Zenon Scheidingsdesk kunnen een 
hypotheekcheck voor jullie doen om te kijken of het voor jullie mogelijk is om de woning over 
te nemen. Soms blijkt na een hypotheekcheck dat slechts een van beiden de woning over kan 
nemen, waardoor de keuze wie er in de woning blijft snel gemaakt is.  
Wanneer jullie het huis willen verkopen moet er overeenstemming zijn over de 
verkoopwaarde van het huis. Ook moeten eventuele schulden of de overwaarde verdeeld 
worden.  
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Laat je adviseren! 
Bovenstaande is vooral gebaseerd op situaties waarin men in gemeenschap van goederen is 
gehuwd. Ben je onder huwelijkse voorwaarden gehuwd dan kan het zijn dat er in de huwelijkse 
voorwaarden andere afspraken gemaakt zijn over de verdeling van bovenstaande onderwerpen. 
Onze mediators kunnen je van hulp en advies voorzien wanneer je bent gehuwd onder 
huwelijkse voorwaarden. Iedere situatie waarin er sprake is van huwelijkse voorwaarden is
namelijk anders, waardoor er geen vast advies kan worden gegeven. 

Tenslotte kun je de woning ook nog onverdeeld laten. Jullie spreken dan af dat je de woning 
voorlopig nog niet verdeelt, maar dat jullie dit bijvoorbeeld pas na 5 jaar zullen doen. De 
afspraken die jullie hebben gemaakt over de woning dienen ook te worden opgenomen in het 
convenant.  

Verdeling inboedel en vermogen 
Ook de inboedel van jullie woning moet verdeeld worden. Denk hierbij vooral aan een eerlijke 
en praktische verdeling. Een ingebouwde keuken hoort natuurlijk in de woning te blijven. 
Denk bij het verdelen van de inboedel vooral aan wie bijvoorbeeld de bank krijgt en wie het 
bed. Houdt hierbij ook in gedachten dat er voor de kinderen zo min mogelijk verandert. Ook 
het gezamenlijke vermogen dient te worden verdeeld. Denk hierbij aan gezamenlijke 
spaarrekeningen, polissen, auto’s of aandelen die jullie samen beheren. Ook dit moet eerlijk 
worden verdeeld. De afspraken over de verdeling van de inboedel en het vermogen worden 
ook in het convenant opgenomen.  

Schulden 
Niet alleen vermogens en bezittingen moeten verdeeld worden, maar ook eventuele 
schulden. Maak ook hierover duidelijke afspraken met elkaar. Probeer te bewerkstelligen dat 
jullie na de scheiding niet meer aansprakelijk zijn voor elkaars schulden en laat dit duidelijk 
vastleggen.  

Pensioenverdeling 
Tot slot moeten er afspraken worden gemaakt over de verdeling van het pensioen. De 
gebruikelijke manier hiervoor is om te kiezen voor pensioenverevening. Dit houdt in dat ieder 
een aanspraak krijg op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Ook 
kunnen jullie ervoor kiezen om verevening uit te sluiten. Dan behoudt ieder zijn eigen 
pensioen. Het AOW-pensioen valt buiten deze verdeling en hoeft dus niet verdeeld te 
worden. Er zijn nog talloze andere opties mogelijk en onze mediators kunnen je hierbij 
voorzien van advies.  
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Kosten 
Hoeveel een scheiding precies kost is moeilijk te zeggen. Iedere 
situatie is anders. Hoeveel een scheiding kost is daarnaast afhankelijk 
van de wijze waarop je wilt scheiden.  

Onze tarieven 
Bij Zenon Scheidingsdesk kunt u kiezen voor een vast tarief voor de trajectkosten. Onder deze 
trajectkosten vallen de volgende werkzaamheden: het opstellen van het ouderschapsplan, 
het maken van alimentatieberekeningen, het opstellen van de vermogensverdeling, het 
adviseren over het verdelen van het pensioen en het opstellen van het scheidingsconvenant. 
Daarnaast worden met jullie de mogelijkheden besproken tijdens een mediationbijeenkomst.  
Hierdoor variëren de kosten van de scheiding, afhankelijk van het aantal besprekingen en 
jullie persoonlijke situatie. De indieningskosten bij de rechtbank, het opstellen van het 
verzoekschrift tot echtscheiding, het opstellen van de akte van berusting en de inschrijving in 
de registers van de burgerlijke stand bedragen € 100 per persoon excl. btw. Deze prijzen zijn 
exclusief de kosten van de rechtbank, het zogenaamde griffierecht dat betaald moet worden 
om het scheidingsverzoek in te kunnen dienen.  
Het griffierecht bedraagt meestal rond de € 157 per persoon zonder subsidie. Met subsidie 
bedraagt het griffierecht meestal rond de € 43. Griffierecht is vrij van btw. Liever geen vast 
tarief? Een uurtarief is ook mogelijk. Tijdens een kennismakingsgesprek kunnen wij aan de 
hand van uw persoonlijke wensen de kosten van een vast tarief of het uurtarief bespreken.

Indiening advocaat € 100 Griffierecht ongeveer € 157 
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Subsidie 
Bij een mediation komen veel mensen in aanmerking voor subsidie. Dit wordt ook wel een 
toevoeging genoemd. De toevoeging wordt door de mediator van Zenon Scheidingsdesk bij 
de Raad voor Rechtsbijstand aangevraagd. Jullie ontvangen binnen 2 weken bericht of (een 
van) jullie in aanmerking komen voor een toevoeging. Na de mediation vindt door de Raad 
voor Rechtsbijstand een resultaatsbeoordeling plaats. Wanneer je te veel vermogen hebt 
verkregen uit de verdeling van de gemeenschap kan de toevoeging ingetrokken worden. 
Met betrekking tot het inkomen en het vermogen kijkt men in eerste instantie twee 
kalenderjaren terug naar ieders verzamelinkomen en vermogen. Wanneer jouw persoonlijke 
verzamelinkomen (zonder dat van jouw aanstaande ex-partner) minder is dan € 42.400 in 
2023 kun je al in aanmerking komen voor subsidie. Wil je weten wat jouw verzamelinkomen 
van box I, II en III is? Vraag dan een inkomensverklaring aan op de site van de belastingdienst 
met je DigiD. Je ontvangt dan van de belastingdienst je persoonlijke verzamelinkomen. Als je 
inkomen of vermogen sinds twee jaar terug is gedaald dan kan de mediator voor jou een 
peiljaarverlegging aanvragen. 

Eigen bijdrage 
Wanneer je recht hebt op een toevoeging, betaal je slechts een bedrag van € 59 of € 117, 
afhankelijk van jouw verzamelinkomen en de gezinssituatie. De kosten van de eigen bijdrage 
zijn eenmalig ongeacht het aantal besprekingen en komen ook in de plaats van de 
trajectkosten. Het kan bij een mediation ook voorkomen dat de ene partner geen subsidie 
krijgt maar de andere wel. De ene partner betaalt in dat geval de helft van de kosten van de 
mediation of het uurtarief en de ander alleen de eigen bijdrage. Wanneer je een toevoeging 
hebt, krijg je ook subsidie voor het griffierecht. Dit zijn de kosten voor de rechtbank. Zonder 
toevoeging is het griffierecht € 157 per persoon bij een echtscheiding. Met toevoeging betaal 
je € 43 aan griffierecht. Wanneer jullie in aanmerking komen voor een toevoeging zijn de 
totale kosten voor een echtscheiding, ongeacht het aantal besprekingen en inclusief de 
kosten van de rechtbank ongeveer € 204 of € 262 of € 320 all-in. 
Wanneer je meer vermogen hebt in box III dan € 33.748 komen je ook niet in aanmerking 
voor een toevoeging. Hiervoor wordt er ook gekeken naar het peiljaar 2021

Verzekering 
Ook kan het zijn dat u een rechtsbijstandsverzekering heeft die de kosten voor de begeleiding 
van een echtscheiding door een mediator volledig dekt. Kijk voor dekking van de kosten van 
de MfN Registermediator in de voorwaarden van uw polis, of neem de polis en de 
voorwaarden mee naar het gratis kennismakingsgesprek. 

Wij kunnen voor jullie nagaan of er dekking is voor mediation bij (echt)scheiding. Als je een 
polis meestuurt kunnen wij nagaan of je hiervoor in aanmerking komt. 
. 

Eigen bijdrage 

Neem contact op 

https://scheidingsdesk.nl/subsidie/#eigenbijdrage
https://scheidingsdesk.nl/contact
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Online 
Wij willen het scheidingsproces zo vloeiend mogelijk laten verlopen. 
Daarom zijn wij online actief bezig om het u zo makkelijk mogelijk te 
maken.  

Portal 
Wij hebben speciaal voor jullie een online portal opgezet. Wanneer jullie met ons in zee gaan, 

krijgen jullie toegang tot deze portal. In deze portal zien jullie verschillende kopjes, zoals 

personalia, het inkomen, de woning en eventuele kinderen. In elk onderdeel staan een aantal 

vragen over het desbetreffende onderwerp. Wij vragen jullie om deze vragen zo nauwkeurig 

mogelijk in te vullen. Zo kunnen wij een duidelijk beeld van jullie situatie schetsen en jullie zo 

goed mogelijk helpen. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om het scheidingsproces zo 

vloeiend mogelijk te kunnen doorlopen.  Deze informatie op de portal kunnen jullie online 

invullen wanneer het jullie uitkomt. Wel raden wij aan dit zo spoedig mogelijk te doen nadat 

jullie toegang tot de portal hebben gekregen. Dan hebben wij meer tijd om het gesprek goed 

voor te bereiden.  

Online besprekingen 

Jullie hoeven niet altijd op locatie te komen voor een gesprek. Het is ook mogelijk om een 

mediationbespreking online bij te wonen. Zo kunnen jullie vanuit de comfort van jullie eigen 

huis, zelfs vanaf de bank, deelnemen aan het gesprek. Wij bieden deze onlinegesprekken aan 

via Teams online. Dit is een server waarop wij onze gesprekken veilig en vertrouwd kunnen 

houden. Door middel van Teams kunnen wij elkaar gemakkelijk zien en spreken, zonder dat 

we bij elkaar in dezelfde ruimte moeten zijn. Erg handig wanneer een bespreking op locatie 

niet wenselijk of niet mogelijk is. Uiteraard is ook een combinatie tussen online besprekingen 

en besprekingen op locatie mogelijk. Hierover kunnen wij altijd met elkaar in gesprek gaan, 

om de best passende optie te kiezen.  

Website 

Op onze website kunnen jullie ontzettend veel informatie vinden over verschillende 

onderwerpen die wellicht aan bod komen tijdens jullie scheidingsproces. Neem hier gerust 

een kijkje als jullie op zoek zijn naar meer informatie. Of neem contact met ons op als jullie 

nog verdere vragen hebben. Jullie zijn altijd welkom voor een gratis en vrijblijvend 

kennismakingsgesprek met een van onze mediators.  

www.scheidingsdesk.nl 

https://scheidingsdesk.nl/
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Over de mediators 
Zenon Scheidingsdesk heeft vestigingen in Breda en Tilburg. Onze 
ervaren MfN-Registermediators staan jullie tijdens het hele 
scheidingsproces bij. Wij helpen structuur aan te brengen, geven 
duidelijkheid over de gevolgen van een scheiding en zorgen dat jullie 
weten welke stappen jullie moeten nemen. Wij geven inzicht in te 
bespreken keuzes, in mogelijke oplossingen, en helpen jullie samen 
tot afspraken te komen. Ook met betrekking tot de kinderen. 
Uiteraard doen wij dit met de grootste zorgvuldigheid en discretie.  

Hans Kurvers 
Hans heeft een fiscale achtergrond en is 
gespecialiseerd in de fiscale, juridische en 
financiële aspecten van een scheiding. Zijn 
streven is om orde, rust en duidelijkheid te 
creëren, zodat mensen weten waar zij na de 
scheiding aan toe zijn. Hans is binnen Zenon 
werkzaam als mediator.  

Simone Blok 
Simone heeft een juridische achtergrond en 
heeft Rechten gestudeerd aan de Eramus 
Universiteit te Rotterdam. Haar uitdaging als 
mediator is om ervoor te zorgen dat partners 
op een respectvolle wijze uit elkaar gaan en 
tegelijkertijd een bestendige 
ouderschapsband ontwikkelen. Simone is 
binnen Zenon werkzaam als mediator.  

 

Laura Vrieling 
Laura is gespecialiseerd in het maken van 
alimentatieberekeningen. Laura is tevens 
werkzaam bij de uitgeverij Sdu.  
Zij ontwikkelt bij Sdu het alimentatie-
programma INA dat wordt gebruikt door de 
rechterlijke macht. Laura is binnen Zenon 
werkzaam als mediator. 
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Breda 
Zenon Scheidingsdesk 

Boeimeerhof 1 
4818 RL Breda 

Tilburg 
Zenon Scheidingsdesk 
Ketelhavenstraat 41 

5045 NG Tilburg 

Contact 
Hebben jullie interesse gekregen in mediation en willen jullie graag 
een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Of hebben jullie 
een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via 
het contactformulier op onze website https://www.scheidingsdesk.nl 

Nemen jullie liever op een andere manier contact met ons op? Dan 
kan dat zowel telefonisch als via de mail: 

e-mail: secretariaat@scheidingsdesk.nl 

Breda: 
telefoon: 076 532 0444 

Tilburg: 
telefoon: 013 305 0029 

Neem contact op 

mailto:secretariaat@scheidingsdesk.nl
https://scheidingsdesk.nl/contact



