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Volgens de laatste cijfers eindigt tegenwoordig 40% van de huwelijken in een scheiding. Bovendien 
is Helmond binnen Brabant ook nog eens koploper in het aantal gescheiden gezinnen, dus zou dat 

in de wijk Brandevoort vast ook merkbaar moeten zijn. 

Het zal je wellicht dan ook niet 
zijn ontgaan: op 22 februari is het 
rapport ‘Scheiden zonder schade’ 
gepresenteerd met daarin ‘de 
oplossing’ voor kinderen in vecht-
scheidingen. 
De belangrijkste aanbevelingen 
gaan over de inrichting van een 
zogenaamd Scheidingsloket bij de 
gemeente en het ontwerpen van 
een betere procedure, gericht op 
‘de-escalatie’ in plaats van het hui-
dige ‘Toernooimodel’. Een loffelijk 
streven natuurlijk, maar zijn deze 
aanbevelingen daadwerkelijks iets 
nieuws in de rechtspraktijk?

Laten we vooropstellen, niemand is 
gebaat bij een vechtscheiding, an-
ders dan wat vaak wordt gedacht, 
óók de advocatuur niet! De Vereni-
ging van Familierechtadvocaten en 
Scheidingsmediators (vFAS) ijvert 
al jaren voor bemiddeling, en in de 
praktijk wordt ook volop geprobeerd 
om vechtscheidingen bij gezinnen 
te voorkomen. Zo sturen rechtban-
ken en advocaten al jaren aan op 
mediation in een echtscheiding, 
vraagt het verplichte ouderschaps-
plan om overleg tussen aanstaande 
ex-partners en krijgen kinderen 

vanaf 12 jaar ook een uitnodiging 
van de rechtbank om hun stem te 
laten horen.

Ook aan het kostenplaatje is in de 
praktijk gedacht, want voor medi-
ation geldt een veel lagere eigen 
bijdrage via het systeem van pro 
deo-rechtsbijstand, en scheiding 
door een erkend mediator wordt 
ook door steeds meer rechtsbij-
standsverzekeraars vergoed. 

Hard nodig allemaal, want een 
echtscheiding of het verbreken van 
je relatie gooit je hele leven op z’n 
kop. Voor hen die een scheiding 
noodgedwongen moeten onder-
gaan of hiervoor vrezen, is het fijn 
om een aantal dingen te weten:
- Het is prettig om één profes- 
 sional te hebben voor alle gevol- 
 gen van het uit elkaar gaan. Deze  
 is er in de praktijk in de vorm van  
 de mediator, of de advocaat  
 wanneer samen rond de tafel  
 nog te veel gevraagd is.
- Het belangrijkste blijft het om als  
 gewezen partners te beseffen dat  
 je samen ouder blijft van de  
 kinderen en je daarover afspra- 
 ken moet maken, wie dat dan  

 ook begeleidt. Zoals in alle rela- 
 ties tussen mensen; communica- 
 tie is en blijft een sleutelbegrip.
- De mogelijkheid van bemiddeling  
 (mediation), al dan niet gesubsi- 
 dieerd, is er ook al in de situ- 
 atie dat het besluit om uit elkaar  
 te gaan (nog) niet is gevallen, dit  
 dan als alternatief voor huwe 
 lijks- of relatietherapie. 
Ook dan geldt immers nog altijd: 
“Beter ten halve gekeerd dan ten 
hele gedwaald”.

Ondanks de stijgende cijfers gaat 
het dan ook overigens in steeds 
meer gevallen wèl goed is mijn er-
varing. Dus of een Scheidingsloket 
bij de gemeente, als nieuwe speler, 
zal leiden tot meer ruis danwel tot 
minder vechtscheidingen? De toe-
komst zal het uitwijzen. Naar mijn 
idee is het net als met duurzaam-
heid in het leefmilieu: een betere 
wereld, al dan niet na een relatie-
breuk, begint bij jezelf! 
Mr. L.C.J. Sars is als Advocaat en 
Mediator werkzaam in Helmond 
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