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Over echtscheiden 
en vechtscheiden

Jaarlijks geven zo’n 65.000 mensen 

elkaar vol overtuiging het ja-woord. 

Nog geen 14 jaar later is 40% van deze 

huwelijken geëindigd in een echtschei-

ding. Geen lang en gelukkig leven samen 

dus. Ineens moeten er allerlei zaken 

worden geregeld. Er ontstaan tegenstrij-

dige belangen en het leven verandert 

in een achtbaan van emoties. Juridisch 

getouwtrek ligt op de loer, want 20% 

(!) van de echtscheidingen eindigt nog 

steeds in een vechtscheiding, met alle 

nare gevolgen van dien.  

Echtscheiding ja, vechtscheiding nee

Anno 2016 zijn er veel manieren om tot een 

echtscheiding te komen. Je kunt naar een 

advocaat gaan, naar een mediator of zelfs 

volledig digitaal scheiden via internet. Deze 

diversiteit aan mogelijkheden maakt echter 

niet dat alle echtscheidingen even zorgvuldig 

verlopen. Te vaak eindigen echtscheidingen 

in onnodig geruzie door verkeerde begelei-

ding, onwetendheid of onverwerkte emoties. 

Echtscheidingsmediation

Een manier om te proberen niet in een 

vechtscheiding terecht te komen, is door 

te kiezen voor mediation. Gebleken is dat 

als (ex)partners onder begeleiding van 

een mediator met elkaar in gesprek gaan, 

escalaties meestal worden voorkomen. 

Belangrijk is daarbij dat wordt gekozen voor 

een gekwalificeerde mediator. Het beroep 

mediator is geen beschermd beroep zodat 

iedereen zich mediator kan noemen. 

De vereniging van Familierecht Advocaten 

en Scheidingsmediators (vFAS) waarborgt 

dat de aangesloten leden een opleiding 

tot mediator moeten volgen en ook 

daarna, jaarlijks, hun specialisme op peil 

moeten houden. Onder begeleiding van 

een deskundig mediator worden emoties 

bespreekbaar gemaakt wat helpt bij de 

verwerking. Men houdt meer respect voor 

elkaar en is daardoor ook eerder bereid 

tot het doen van concessies. Dat laatste is 

essentieel om tot gezamenlijke afspraken te 

komen, die daardoor ook kunnen rekenen op 

meer draagvlak.

Voor de wat meer complexe echtschei-

dingen kan de overlegscheiding uitkomst 

bieden. Gedacht kan worden aan echtschei-

dingen waarin de onderneming van één of 

beide partners wordt betrokken. Bij deze 

vorm van mediation wordt in deskundig 

teamverband samengewerkt om tot een 

goed resultaat te komen (zie: www.overleg-

scheiden.com).

Een eigen advocaat

Hoewel mediation een mooie manier is 

om tot een echtscheiding te komen, zullen 

er altijd echtscheidingen blijven waarbij 

mediation niet tot het gewenste resultaat 

leidt of misschien onwenselijk is. Dat laatste 

is onder meer het geval als partijen totaal 

niet gelijkwaardig aan elkaar zijn. Of tijdens 

het huwelijk zijn er dingen voorgevallen 

waardoor het vertrouwen in elkaar weg is. 

In die gevallen kan het prettig zijn een eigen 

advocaat te hebben. Betekent dit dan auto-

matisch een vechtscheiding? Het antwoord 

is gelukkig nee. Een goede echtscheidings-

advocaat zal altijd eerst polsen of er overleg 

mogelijk is. Daarbij kan worden gedacht 

aan gesprekken in het bijzijn van beide (ex)

partners en hun advocaten. Vaak kan dan 

alsnog veel worden bereikt en kan escalatie 

worden voorkomen. 

Soms loopt het anders

Helaas kunnen vechtscheidingen nooit 

volledig worden voorkomen. Het voorgaan-

de geeft wel aan dat de kans om verzeild 

te raken in een vechtscheiding beduidend 

kleiner wordt, naarmate de echtscheiding 

zorgvuldig en in overleg plaatsvindt. Neem 

dus de tijd als je een echtscheidingsmediator 

of advocaat zoekt en vraag naar ervaringen 

van anderen. Als de gang naar de rechter 

niet kan worden voorkomen, blijft het zinvol 

om oog te houden voor mogelijke oplossin-

gen en gezamenlijke belangen. Uiteindelijk 

kent een lange procedure zelden winnaars, 

maar zo veel vaker enkel verliezers.

Tot slot

Ook vandaag zullen er weer zo’n 200 

huwelijken worden gesloten. Uiteraard heeft 

niemand de intentie zijn of haar huwelijk te 

laten stranden. Mocht u onverhoopt toch 

voor een echtscheiding komen te staan, 

denk dan aan het voorgaande en onthoud:

Je bent pas echt gescheiden als je apart 

van elkaar samen verder kunt leven.
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En ze leefden nog lang en gelukkig…
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