Echtscheiding/beëindiging affectieve relatie (samenleving)
Wat is er te doen?
Voor het indienen van een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank is altijd een convenant of
vaststellingsovereenkomst nodig die door een advocaat bij de rechtbank wordt ingediend.
Het convenant zal door de mediator samen met u worden opgesteld. Wanneer er
(minderjarige) kinderen zijn zal er, naast het convenant, ook een ouderschapsplan worden
opgesteld met daarbij de omgangsregeling. In het ouderschapsplan komt ook de
kinderalimentatie aan de orde. In het convenant de eventuele partneralimentatie.
Zijn er kinderen?
Het is heel verstandig de melding aan de kinderen over de scheiding goed voor te bereiden.
Hierin kan een mediator een belangrijke rol spelen en u daarin van advies voorzien.
Daarnaast is het mogelijk als gespecialiseerd familiemediator en KIES-omgangsbegeleider
(Kinderen In Echtscheiding Situatie) de kinderen apart te begeleiden (zie website
www.kantoorbosman.nl, tabblad kinderen.
De stappen
De mediator zal met u de zakelijke en juridische zaken voorbereiden, er is aandacht voor
het besluit afscheid van elkaar te nemen en de emoties die de scheiding met zich mee
brengt. De mediator kan jullie helpen het verlies bespreekbaar te maken en uit het conflict te
houden of te halen.
De mediator draagt zorg voor het indienen van het convenant bij een advocaat zonder dat
daar een bezoek aan de advocaat voor nodig is. Indien van toepassing zal het ouderschapsplan en de alimentatieberekening hiervan onderdeel uit maken. De advocaat zorgt
vervolgens voor de indiening bij de rechtbank voor behandeling ten behoeve van de
beschikking. Zie procedure.
Wat mag u van de mediator verwachten?
Een belangrijke rol voor de mediator is de scheiding/het uit elkaar gaan te begeleiden gericht
op het zoeken naar gezamenlijk gedragen oplossingen en voortzetting of verbetering van de
goede onderlinge communicatie zodat de verhouding tussen de partners naar de toekomst
toe op een “gezonde” manier kan blijven verlopen. Aandacht voor de emoties bij deze heftige
gebeurtenis in uw leven kan hier een belangrijk onderdeel van uitmaken.
Wat kost mediation bij echtscheiding of beëindiging affectieve relatie?
Het uurloon van de mediator is per partij € 90,75 inclusief btw. Of € 181,50 inclusief btw. voor
partijen gezamenlijk. Het totaal is afhankelijk van de benodigde tijd. Gemiddeld vraagt
mediation bij een echtscheiding zonder kinderen 4 tot 6 uur en met minderjarige kinderen 6
tot 12 uur. Normaal gesproken delen partijen de kosten van mediation. Dat mag ook anders.
Bent u verzekerd voor rechtsbijstand? In sommige gevallen dekt de rechtsbijstandsverzekering (een groot deel van) de kosten voor mediation door een MfN Registermediator.
Bij de lagere inkomens is het mogelijk een toevoegingsaanvraag in te dienen bij de Raad
voor Rechtsbijstand. Een toevoeging voor mediationkosten is vergelijkbaar met een Pro Deo
advocaat. U kunt op de website www.rvr.org verdere informatie vinden.
Kantoor Bosman is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan voor u een
toevoegingsverzoek indienen.
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btw. 21%

totaal:

€ 150,00

€ 31,50

€ 181,50

⃝

Gesprekstarief mediator uurbasis
Gesprekstarief op uurbasis
voor Jolanda Bosman en
Pamela Torres bij
echtscheiding en/of
beëindiging affectieve
relatie (= dubbele
deskundigheid voor
hetzelfde tarief)

€ 150,00

€ 31,50

€ 181,50

⃝

Ouderschapsplan opstellen

€ 300,00

€ 63,00

€ 363,00

⃝

Echtscheidingsconvenant basis

€ 225,00

€ 225,00

€ 225,00

⃝

Echtscheidingsconvenant complexe zaken

€ 300,00

€ 63,00

€ 363,00

⃝

Alimentatieberekening

€ 150,00

€ 31,50

€ 181,50

⃝

Advocaatkosten*

€ 200,00

€ 42,00

€ 242,00

⃝

Inschrijving door de advocaat bij de gemeente

€ 100,00

€ 21,00

€ 121,00

⃝

Griffierecht

€ 288,00

⃝

Tarief:

€ 288,00 Btw-vrij

* Exclusief inschrijving bij de gemeente
Heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand voor mediation door de Raad voor de
Rechtsbijstand?
Nee
→
Bovenstaande tarieven zijn van toepassing
Ja
→
Toekenning toevoeging:
Eigen bijdrage mediation aan mediator:
€ 0,00 of € 53,00 of € 105,00.
Eigen bijdrage griffierecht:
€ 39,50
Samenwerking
Jolanda Bosman werkt bij echtscheidingen samen met Pamela Torres, MfN
Registermediator en jurist. De mediationgesprekken worden in de meeste gevallen
gezamenlijk gevoerd. Dit brengt voor u geen meerkosten met zich mee. U betaald één tarief
voor dubbele deskundigheid.
Welke documenten heeft de mediator van u beiden nodig bij echtscheiding?
⃝ Kopie paspoort beiden
⃝ Kopie Testament
⃝ Kopie huwelijkse voorwaarden indien van toepassing
⃝ Uittreksel uit het huwelijksregister**
⃝ Uittreksel uit het geboorteregister kinderen**
⃝ Getekende kindverklaring bij kinderen tussen de 12 en 18 jaar

** Niet ouder dan 3 maanden!

Procedure bij echtscheiding/geregistreerd partnerschap/samen kinderen
1. Mediation
2. Indiening stukken door mediator bij de advocaat
3. Advocaat dient echtscheidingsverzoek in bij rechtbank inclusief getekende
vaststellingsovereenkomst/convenant inclusief bijlagen
4. Rechtbank stuurt een bevestigingsbrief aan de advocaat
5. Na ongeveer 2 tot 4 weken (Almelo) of 6 tot 8 weken (Alkmaar) na indiening verzoek
tot echtscheiding wordt de beschikking afgegeven en aan de advocaat gezonden.
6. Advocaat stuurt de beschikking aan partijen en tevens ter ondertekening de akte van
berusting
7. Partijen controleren de beschikking en tekenen bij akkoord de akte van berusting.
8. Partijen sturen de akte van berusting naar advocaat of houdend deze zelf. Zie punt 9.
9. Inschrijving echtscheiding bij gemeente waar u gehuwd bent door
 Of partijen zelf. Mediator maakt akte op, partijen schrijven de echtscheiding
zelf in.
 Of de advocaat maakt de akte op en dient deze in bij de gemeente.
10. Inschrijving in het huwelijksregister duurt ongeveer een week. Dit is de final step.
11. Partijen ontvangen van de mediator een bevestiging van de inschrijving door de
gemeente en indien van toepassing de pensioenformulieren.
12. Echtscheiding is door bovenstaande stappen formeel geregeld.
Welke documenten heeft de mediator van u beiden nodig bij beëindiging
samenlevingsovereenkomst?
⃝ Kopie paspoort beiden
⃝ BSN van beiden
⃝ Kopie samenlevingsovereenkomst
⃝ Kopie Testament
⃝ Kindverklaring minderjarige kinderen tussen de 12 en 18 jaar
Procedure bij indiening Ouderschapsplan
1. Mediation
2. Indiening gezamenlijk verzoekschrift door mediator bij advocaat inclusief getekende
kindverklaring bij kinderen tussen de 12 en 18 jaar
3. Verzoek gaat naar de rechtbank
4. Rechtbank stuurt een bevestigingsbrief aan de advocaat
5. Afgifte beschikking na 4 tot 5 weken en verzonden naar partijen en advocaat.

Jolanda Bosman,
MfN Registermediator, EFT Relatietherapeut, vertrouwenspersoon
klachtbemiddelaar gezondheidszorg, gespreksbegeleider
Kantoor Bosman
Tel.nr.:
06-53525021
Mailadres: Kantoorbosman@gmail.com
Website: www.mediatorhoorn.nl

