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nahuwelijk

Kort geleden hoorde ik de term ‘nahu-
welijk’ op de televisie. Dit heeft betrekking op de periode na 
de ontbinding van het huwelijk. In veertien jaar praktijkvoe-
ring ben ik het begrip ‘nahuwelijk’ nog nooit tegengekomen. 
De term gaat wel over een hele belangrijke periode die 
onvermijdelijk volgt na de scheiding. Vooral als er kinderen 
zijn. Ook na een kort huwelijk. Als er kinderen in het spel zijn 
blijf je elkaar als ex-echtgenoten tegenkomen. Om maar niet 
te zeggen: Tot de dood ons scheidt.

Op het moment van de ontbinding van het huwelijk moeten 
er afspraken gemaakt worden over de gevolgen van het 
uiteengaan. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie komen 
de volgende onderwerpen aan bod. De kinderen, partne-
ralimentatie, verdeling van de huwelijksgemeenschap c.q. 
afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden en verdeling van 
de pensioenrechten. 

In de praktijk zijn de scheidende echtgenoten zich steeds 
meer bewust dat het maken van goede afspraken belangrijk 
is. In toenemende mate geven echtgenoten er de voorkeur 
aan om onder begeleiding van een advocaat scheidingsbe-
middelaar afspraken te maken over de genoemde onderwer-
pen. Dus niet meer ieder zijn/haar eigen advocaat. 

Je bent dan heel bewust bezig om alles goed te regelen. 
Afspraken hebben betrekking op de periode tot de echt-
scheiding. Maar er wordt zeker ook gekeken naar de toe-
komst. Het liefst moet alles goed zijn geregeld, zodat er in 
de toekomst geen meningsverschillen ontstaan die wellicht 
uitmonden in procedures. Ik zie het nu zo dat er dus afspra-
ken worden gemaakt voor het nahuwelijk.

Steeds meer scheidende echtgenoten zijn bewust met de 
toekomst bezig. Vaak maken ouders al goede afspraken 
voor hun kinderen. In het belang van de kinderen doet de 
overheid daar een schepje bovenop. Binnenkort worden 
ouders die scheiden verplicht een zogeheten ouderschaps-
plan te maken. Hierin komen duidelijke afspraken te staan 
over onder meer de verzorging, ontwikkeling en opvoeding 
van de kinderen. Het kan veel narigheid en misverstanden 
voorkomen. Wie wil nu dat kinderen, nadat ze bij de andere 
ouder zijn geweest, opeens gaatjes in hun oren hebben, 
piercings of tatoeages? En dat gebeurt! 
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