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Een formulier 
van internet 
downloaden 

kan heel 
gevaarlijk 

zijn. 

m te voorkomen dat 
een echtscheiding een 
‘vechtscheiding’ wordt, is 
het belangrijk dat alles al 

in een vroegtijdig stadium geregeld 
wordt. Margriet Schutte en Marianne 
Verheul, beiden als advocaat en 
scheidingsmediator werkzaam bij 
Dorhout Advocaten, weten maar al 
te goed wat er allemaal mis kan gaan 
bij een echtscheiding. 

Schutte: ‘Wie een scheiding 
overweegt, doet er verstandig aan 
op tijd naar een professional te 
stappen. Je kunt het beter in één 
keer goed doen door een advocaat of 
mediator in de arm te nemen die is 
aangesloten bij de vFas, de vereniging 
van advocaten die gespecialiseerd 
zijn in personen- en familierecht. 
Helaas wordt er vaak gekozen voor 
een niet-gespecialiseerde advocaat 

partners zelf beslissingen kunnen 
nemen. Er moet een weloverwogen 
ouderschapsplan worden gemaakt 
en een convenant waarin zaken 
als financiële verplichtingen, 
zorg voor levensonderhoud, huis, 
huwelijksvermogen en het pensioen 
worden vastgelegd. 

‘Tegenwoordig kun je ook een 
formulier van internet downloaden’, 
vervolgt Schutte. ‘Dat kan zo 
gevaarlijk zijn. Eenmaal ondertekend 

kom je daar niet makkelijk meer 
onderuit. Als een regeling in gang 
is gezet, is het moeilijk om deze te 
veranderen. Voor je het weet ben je 
in een fuik terechtgekomen.’ 

Schutte en Verheul lichten hun 
cliënten voor op basis van hun 
juridische kennis en ervaring. ‘Je kunt 
zoveel ellende voorkomen wanneer 
je met kennis van zaken beslist en 
alle mogelijkheden van tevoren 
bespreekt. Op deze manier kunnen 

Toekomst
gericht 

scheiden

beide partners er samen, onder onze 
begeleiding, uitkomen.’  

Als dat niet lukt, kan men er ook voor 
kiezen ieder een eigen advocaat te 
nemen en naar de rechter te gaan. 
Over het algemeen verhardt dit het 
proces wel. De rechter neemt in dat 
geval de beslissingen en vaak niet 
naar tevredenheid van een van beide 
betrokkenen. ‘Het voordeel is dan 
dat er een knoop wordt doorgehakt 
en dat geeft rust. Men moet er wel 

rekening mee houden dat deze 
procedure kostbaarder is.’ 

Leed voorkomen
‘Helaas zijn er ook in deze tijd 
veel vrouwen economisch 
onzelfstandig’, verzucht Verheul. 
’Die onbevangenheid waarmee een 
aantal jonge vrouwen het huwelijk 
instapt! Ze hebben alleen maar oog 
voor de romantiek en die prachtige 
jurk. Een stukje voorlichting over 
bijvoorbeeld gemeenschap van 

De mooiste dag van je leven. Rozengeur en maneschijn. Tot 
de dood ons scheidt. Wie elkaar het ja-woord geeft, staat er 

doorgaans niet bij stil dat er een eind kan komen aan de liefde. 
Toch is het de realiteit dat 40 procent van de huwelijken strandt. 
Goede voorlichting en een zorgvuldig opgesteld convenant kan 

veel problemen voorkomen.

goederen of huwelijkse voorwaarden 
is erg belangrijk en kan later, bij 
een eventuele echtscheiding, veel 
leed voorkomen. Ons doel is dat de 
ex-partners een zodanige regeling 
treffen, dat ze zich weer kunnen 
richten op de toekomst.’ 
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of mediator die een lager uurtarief 
in rekening brengt. Je moet je 
afvragen of dat kortetermijndenken 
verstandig is. Kom je in de toekomst 
dan niet voor hoge kosten te staan 
doordat het convenant gerepareerd 
moet worden?’

Maatwerk
Een advocaat die gespecialiseerd is 
in personen- en familierecht, heeft 
ook een gedegen basiskennis van 
andere rechtsgebieden die bij een 
echtscheiding om de hoek kunnen 
komen kijken. Een mediator zal door 
goed te luisteren en dóór te vragen 
het doel van beide partijen proberen 
te achterhalen. De gevolgen van de 
echtscheiding moeten met maatwerk 
zo goed mogelijk worden geregeld. 

De mediator heeft een informerende 
rol met als doel dat de echtgenoten/


