
Portemonnee Relatie

Scheiden als goede
vrienden is hardwerken
Dewebsite Rechtwijzer helpt stellendie inharmonie uit elkaar
willen gaan. De kosten zijn laag,maar beide partnersmoetenwel
veelwerk steken inhet onvlechten vanhun relatie.

TacoMulder

ij zijn eenkleine anderhalf jaar geleden
zonder ruzieuit elkaar gegaan.Wewaren
er langzaamnaartoe gegroeid enhadden
omonsheen voldoende voorbeeldenge-
zien vanhoehetníétmoet.Wehadden
ons er al opgeoriënteerdhoewedathet
beste kondendoenenkwamenuit bij
het internetplatformRechtwijzer uit el-
kaar.’

Jacqueline vandenOuden (gefingeer-
denaam) is enthousiast overdedienst-
verlening vanRechtwijzer. ‘Het is een
goedeengoedkopemanier om je echt-
scheiding te regelen, op voorwaarde
dat jehetmet elkaar eensbent.Weheb-
bende vragenen informatie gezamen-
lijk ingevuld, thuis en ieder op zijn ei-
gen laptop.Het scheidingsplan leidt je
stapsgewijs doordeprocedure. Enke-
le voorbeelden, zoals de verdeling van
co-ouderschap, hebbenweop internet
opgezocht.’

HetplatformRechtwijzer uit elkaar is
op instigatie vandeRaad voorRechtsbij-
standopgezet. SamenmetHiil Innova-
ting Justice en IT-bedrijfModria is een
website ontwikkelddie echtparenhelpt
omzonder conflictenhunhuwelijk, ge-
registreerdpartnerschapof samenwo-
ning tebeëindigen tegen lagekosten.

‘Daar is veel tijd enmoeite ingaanzit-
ten’, zo legt juristCorry vanZeelanduit.
Zij is indienst vandeUniversiteit vanTil-
burg en voltijds gedetacheerdbijHiiL In-
novating Justice omRechtwijzer te ont-
wikkelen.Naast dedienstverleningbij
scheidingbiedtRechtwijzer ookhulp
bij andereproblemen, zoals bij ontslag,

huurzakenenconsumentenzaken.
Opditmoment, anderhalf jaarnade

start, hebben ruim500 stellen zichaan-
gemeldbijRechtwijzer uit elkaar. Inmid-
dels zijnmeerdan160 zakenafgerond,
watwil zeggendathet scheidingsconve-
nant is ingediendbij de rechtbank. In
eenenkel gevalwas er sprake vandeont-
binding vaneengeregistreerdpartner-
schap, zo verduidelijkt VanZeeland.
Het systeem is simpel. Een vandepart-
nersmaakt eenaccount aanbijRechtwij-
zer ennodigt de anderepartneruit. Stap
voor stapwordenbeidendoorhetpro-
grammageleid.Daarbij komeneenaan-
tal vaste onderwerpenaanbod, zoalsde
eigenwoning, kinder- enpartneralimen-
tatie eneenomgangsregeling voorde
eventuele kinderen.

Is er eenonderwerpwaar de twee in-
dieners het niet over eens zijn, dankun-
nen ze eenonlinemediator inschakelen
of eenbeslisser die voor hendeknoop
doorhakt.Daar zijn overigenswel extra
kosten aan verbonden. Advocaat Arno
Diederen, die verbonden is aanRecht-
wijzer, heeft dat nognietmeegemaakt.
‘Ik heb tot dusver ongeveer twintig echt-
scheidingenbegeleid en ingediendbij
de rechtbank.Daarbij hebben zich geen
gevallen vanbemiddeling of eenbin-
dendadvies voorgedaan.’

Bij Rechtwijzer zijn vijftien juristen
betrokken, die allen familierechtadvo-
caat zijn en veel ervaringhebben in echt-
scheidingszaken, zo legt VanZeeland
uit. Krijgendepartners toch een con-
flict over eenonderwerp, danmogen ze
ieder uit een lijst vandriemediators er

Eenvoudig
De scheiding regelen
via Rechtwijzer is
eenvoudig. Ruim 160
stellen gingen met de
onlinedienst uit
elkaar

‘W

Complex
‘Voor ingewikkelder
scheidingen, met
complexe huwelijkse
voorwaarden, is
Rechtwijzer minder
geschikt’

tweekiezen. Er is zo altijd eenmediator
die beidenwillen.Die helpt hendit knel-
punt op te lossen.

Kosten scheiding
Degezamenlijke kosten van een schei-
ding viaRechtwijzer komenmini-
maal op €390uit, tenzij een vanbeide
partners of beide voor gesubsidieer-
de rechtsbijstand in aanmerking ko-
men.Dankanhet prijskaartje nog la-
ger uitvallen. Bij een scheidingworden
partners als alleenstaandgezien, ook al
wonen zenog samen. Voor een alleen-
staande geldt een inkomensgrens van
€26.000. Zijn erminderjarige kinderen
inhet spel, dan schuift de grens opnaar
€36.800. Er geldt daarnaast eenmaxi-
maal vermogen van€21.139.Het kan
dus gebeurendat de enepartner een te-
gemoetkomingkrijgt ende andere part-
ner het volle pondbetaalt. Inclusief het
beoordelen vanhet scheidingsplan, grif-
fiekosten enuittreksels,maar zonder
bemiddeling of bindend advies, komtde
gemiddelde scheiding viaRechtwijzer
uit op €550.

Dat is aanzienlijkminder dande
€2500 tot €3500die een scheiding kost
bij een advocaat die is aangeslotenbij
de vereniging voor familierechtadvoca-
ten en scheidingsmediators (vFAS). Ad-
vocaatMarjoleinedeBoorder is een van
die juristendie zich gespecialiseerdheb-
ben inhet bedienen van stellendie in ge-
zamenlijk overleg uit elkaarwillen. ‘Ik
vindRechtwijzer eenprimadienstver-
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lening. Het is een goede zaakdat bur-
gers steedsmeer zaken zelf regelen.Het
wordt alleenwel lastiger als er ingewik-
kelder vragenopdoemen, bijvoorbeeld
bij eendirecteur-grootaandeelhouder,
complexehuwelijkse voorwaardenof
mensendiemeer begeleidingwensenof
nodighebben.Danheb je er fiscalisten
bij nodig of financial planners’, vertelt
DeBoorder. ‘Voor diemensen isRecht-
wijzer in principeminder geschikt.’

Zij heeft zelf ook een echtscheidings-
pakket ontwikkeld voor partners die in
goedoverleg uit elkaarwillen.Daarbij
wordt van tevoren contractueel vastge-
legddat het geenknokpartij wordt tus-
sende echtelieden. Er is in dit pakket
aandacht voor de emotionele aspecten
vande scheiding: er zitten twee tot drie
gesprekkenophet kantoor bij. Daar is
behoefte aan, zekerwanneer erminder-
jarige kinderen inhet spel zijn.

Rechtsbijstand
Bij Rechtwijzer doen in ruim40% van
de gevallen een vanbeidepartners of
beide eenberoepop rechtsbijstand, zo
legt VanZeelanduit. Zij denktwel dat
Rechtwijzer ook te gebruiken iswanneer
een echtpaar in een vechtscheidingbe-
landt. ‘Een stel kan allereerst kijkenover
welke onderwerpen zij nietmet elkaar
inde clinch gaan.De zakenwaarover de
meningen ver uit elkaar liggen, kunnen
aandemediatorworden voorgelegdof
via eenbindendadvieswordenaange-
pakt’, aldusVanZeeland.

MetRechtwijzermikt deRaad voor
Rechtsbijstandopdie echtparendie zelf
energiewillen steken inhet ontvlech-
ten vanhunhuwelijk.De kostenworden
vooral gedrukt doordat paren alles zelf
doen. Er is alleen aanhet einde contact
met een advocaat, die het scheidings-
plan controleert op juridische, financië-
le enpraktische kwaliteit enduurzaam-
heid.

‘Alleen, voordat ikmijnhandteke-
ning zet onder een scheidingsconvenant
moet ikwel zekerwetendat de identiteit
vande aanvragers klopt. Ik doedat via
een Skype-gesprek.Ookprobeer ik
zo goedmogelijk in te schattenof niet
een vandepartnersmet eenpistool
tegenhet hoofdwordt gedwongenom
akkoord te gaanmet de gemaakte af-
spraken. Ik zie nogal eensdat vrou-
wenafzien vanpartneralimentatie. Dan
moetwel gecheckt zijn of zewetenwaar
ze aanbeginnen. Ik heb een zorgplicht
tegenover beidepartners’, benadrukt
Diederen.

TacoMulder is redacteur van
Het Financieele Dagblad.

Twee vrouwen over
scheiden met hulp van
Rechtwijzer. ‘Bij ons
huwelijk hoefde
ik maar één hand-
tekening te zetten.’

Z
e is te spreken
over haar er-
varingen met
Rechtwijzer,

vertelt Sandra Nypels.
‘Mijn ex en ik wilden
geen gedoe bij het be-
eindigen van ons hu-
welijk. We leefden al
drie jaar gescheiden
van elkaar, maar nog
wel van één pot. We
hebben gewacht met
de scheiding omdat
ons huis onder water
stond.
De relatie tussen

ons en met de kinde-
ren was en is goed.
We zien elkaar op ver-
jaardagen en feestda-
gen. De kinderen wo-
nen bij mij, dat is voor
alle partijen de fijnste
situatie gebleken. Als
de kinderen en hun va-
der elkaar willen zien,
spreken ze met elkaar
af. Ik ben meer gaan
werken, van twee naar
vier dagen. Onze drie
kinderen zijn oud en
wijs genoeg om ’s mid-
dags na school zonder
oppas voor zichzelf te
zorgen.
We hebben hen bij

het invullen van de
vragenlijsten ook be-
trokken. De rechter
heeft ze een brief ge-
stuurd waarin ze uit-
genodigd werden om
hun mening over de
scheiding en de af-
spraken te geven. Hier-
voor konden ze met de
rechter afspreken of
een brief schrijven. Via
een link van Rechtwij-
zer hebben we met de
kinderen naar een film-
pje gekeken over hoe
dat eraan toe gaat. De
kinderen hebben ge-
kozen voor het schrij-
ven van een brief.

Mijn ex betaalt ali-
mentatie voor de kin-
deren. We hebben
afgezien van partner-
alimentatie. De proef-
scheiding van de afge-
lopen drie jaar maakte
het allemaal gemakke-
lijker. Ik was overigens
wel verbaasd hoe-
veel handtekeningen
ik moest zetten om de
scheiding af te ronden.
Bij ons huwelijk negen-
tien jaar geleden hoef-
de ik er maar één te
zetten.’

D
e situatie bij
Jacqueline
van den Ou-
denwijkt wei-

nig af van die bij San-
dra. ‘Er was eind 2014,
toen we besloten uit
elkaar te gaan, geen
sprake van ruzie of een
derde persoon in het
spel. We hadden om
ons heen veel voor-
beelden gezien van
hoe je níét moet schei-
den. We wilden alles
in het werk stellen om
in harmonie uit elkaar
te gaan, vooral voor
de kinderen, maar ook
voor onszelf.
We hebben thuis zo

veel mogelijk geza-

menlijk de internetvra-
gen ingevuld. We heb-
ben co-ouderschap
afgesproken en de kin-
deralimentatie ver-
hoogd zodat ik geen
partneralimentatie
hoefde, aangezien zijn
hypotheekverstrekker
daar niet mee akkoord
zou gaan. We hebben
geen mediator nodig
gehad want het ging
in goede harmonie.

Tot voor kort woon-
den onze beide doch-
ters om de week bij
de andere ouder. Voor
onze jongste dochter
bleek het te belastend
om elke week al haar
spullen in te pakken en
ze bij de andere ouder
weer uit te pakken.

Omdat de school
dichter bij mij ligt en
ook haar vriendinnen
hier in de buurt wo-
nen, heeft zij aange-
geven bij mij te wil-
len wonen. Haar vader
woont op veertig mi-
nuten fietsen van
school. Nu gaat zij
om de week een lang
weekend naar haar
vader en eet door-
deweeks af en toe bij
hem. Dit heeft haar
veel rust gebracht.’

Uitleg voor kinderen via filmpje
Vervolgvanpagina13

Via een link in Rechtwijzer kunnen kinderen zien
wat voor vragen de rechter aan hen kan stellen.
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