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Mediation / 
Echtscheidingsbemiddeling 
 
Als het zover is gekomen dat (een) van de partners wil scheiden, ontstaat er 

een breuk in het gezinssysteem met schokkende psychische en zakelijke 

gevolgen voor de ouders en hun kinderen. 

 

Er zijn verschillende manieren om een huwelijk formeel te beëindigen. 

 

• Zo is er nog steeds de flitsscheiding; deze vorm van scheiding wordt niet 

getoetst door de rechter. Het wetsvoorstel tot afschaffing hiervan ligt bij 

de Eerste Kamer.  

• Een van de partners kan naar ook naar een eigen advocaat gaan, omdat 

diegene wil dat er voor hem/ haar gevochten wordt en het onderste uit de 

kan wordt gehaald. Deze advocaat dient dan een eenzijdig verzoek in bij 

de rechtbank waarin alle mogelijk eisen worden neergelegd. De ander 

partij kan daar op reageren met een verweerschrift. 

 

In veel gevallen is het vooraf onduidelijk wat de rechter uiteindelijk zal 

beslissen. Beide partijen zullen hebben overvraagd,want zo gaat dat, er wordt 

een zo hoog mogelijke alimentatie gevraagd en bij de verdeling van de 

huwelijksgoederengemeenschap wordt zo veel mogelijk vanuit het eigen 

standpunt verzocht. De oorlog is daarmee uitgebroken. De relatie tussen de 

partners voor zover daar nog iets van over was, is nu echt voorbij. En dit is 

jammer, vooral in een huwelijk waaruit kinderen zijn geboren. Vooral tussen 

de peuterjaren en de pubertijd is een gezinsbreuk een traumatische ervaring. 

“De kinderen zijn de dupe” wordt in het algemeen gezegd.  
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Ik ben van oordeel dat het verdriet van allen die bij de echtscheiding 

betrokken zijn zoveel mogelijk in goede banen geleid moet worden en dat 

escalaties moeten worden voorkomen. Dit geldt in de eerste plaats voor de 

scheidende partners zelf en daarnaast natuurlijk voor de kinderen. Ook moet 

de relatie die de echtelieden hadden worden omgevormd van partners/ouders 

naar ex-partners/ouders. Scheidende ouders blijven, dankzij hun kinderen, 

voor het leven aan elkaar verbonden. Als ex-partners hebben ze het liefst nog 

zo min mogelijk met elkaar te maken. Maar als ouders hopen ze- met het oog 

op hun kinderen- op een goede gezamenlijke regeling. 

 

Mediation ofwel scheidingsbemiddeling kan hiertoe een belangrijk hulpmiddel 

zijn. 

 

Bij mediation is er een neutrale persoon die onpartijdig is en de beide 

echtelieden bijstaat om er bij hun belangentegenstellingen zo goed mogelijk 

uit te komen. De mediator/bemiddelaar kan de psychische aspecten van de 

breuk herkennen en weet ermee om te gaan. De mediator beweegt de 

partners elkaar niet te bestrijden maar juist om oplossingen te vinden op 

basis van wederzijdse belangen. Daarnaast moeten ook de zakelijke kanten 

van de echtscheiding worden geregeld. 

 

Als lid van de VFAS, de vereniging van Familierecht en scheidingsadvocaten 

(www.verenigingfas.nl), heb ik als advocaat een specialisatieopleiding 

gevolgd om als echtscheidingsbemiddelaar te kunnen worden gecertificeerd. 

Hiertoe behoren onder meer alle psychische en zakelijke aspecten van de 

echtscheiding zoals het nieuwe ouderschap, de regeling van de kinder- en /of 

partneralimentatie, de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of de 

verrekening van de huwelijkse voorwaarden en pensioenverevening.  
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In veel huwelijken waar een van de partners een eigen bedrijf heeft of uit een 

vermogende familie stamt zijn er huwelijkse voorwaarden gemaakt; hierin is  

veelal een Amsterdams verrekenbeding opgenomen hetgeen betekent dat 

“overgespaard inkomen over de huwelijkse jaren moet worden verrekend.  

In de meeste gevallen wordt hieraan tijdens  het huwelijk geen uitvoering 

gegeven. Zeker als het gaat om een directeur groot aandeelhouder met een 

verrekenbeding is zo’n verrekening vaak lastig. Leden van de VFAS weten 

hiermee om te gaan. De echtscheiding wordt door de mediator volledig 

afgewerkt met het indienen van het verzoekschrift naar de rechtbank en het 

opstellen van een echtscheidingsconvenant. 

 

De ervaring heeft geleerd dat door mediation tot stand gekomen echt-

scheidingen beter worden geaccepteerd, beter worden verwerkt en ouders 

steviger voorbereiden voor hun nieuwe ouderschap. Ook op basis van 

gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) wordt rechtshulp verleend. 

 

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken dan kunt u met mij 

contact opnemen. 

 

mr. Rita Ebbeng  

(maart 2008) 
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5504 HH Veldhoven 
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van Loon Advocaten (Spanje) 

C. / Tabarca 46/A  
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