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Bij binnenkomst barst ze in huilen 
uit. Ze had iets getekend, maar wist 
niet meer wat. Het ging allemaal zo 
snel! Hij wilde dat. Snel en 
goedkoop. Hij wilde door met zijn 
leven. Het trouwen had veel gekost, 
dus de scheiding moest goedkoop. Ik 
hoor dergelijke verhalen vaker 
binnen mijn prak�jk. Zeker in �jden 
van crisis en infla�e is het begrijpelijk 
dat je aan een scheiding niet veel wilt 
uitgeven. Maar, is scheiden al�jd 
duur?

Zij en haar man hadden een 
aanbieder via internet gevonden. Ze 
kochten een online ‘basispakket’ voor 
een paar honderd euro. Lekker 
goedkoop. Eén keer bellen en daarna 
via een te downloaden pagina kruisjes 
ze�en voor een convenant. Hadden 
ze ook kinderen? Dan kwamen er een 
paar �entjes bij voor een 
ouderschapsplan. Het was allemaal 
in een mum van �jd geregeld.

Op internet vind je inderdaad diverse 
aanbieders. De prijzen variëren van 
een paar �entjes ‘per stap’ tot 
een paar honderd euro voor een 
‘complete scheiding’. Met enige 
regelmaat worden wij gebeld door 
mensen die met zo’n aanbieder in zee 
zijn gegaan. Zij kregen dan achteraf 
toch ruzie, omdat ze niet begrepen 
wat ze hadden ondertekend of 
belangrijke afspraken vergeten waren 
te regelen of omdat ze niet hadden 
gedacht aan fiscale consequen�es.
In zo’n internetconvenant heb ik wel 
eens gezien, dat van een gemeen-
schap van goederen werd uitgegaan 
terwijl de mensen samenwoonden en 
niet getrouwd waren. Ai, dan gaat het 
mis.

In deze �jd durf ik niet te zeggen dat 
goed scheiden goedkoop is. Wel dat 
de kosten meestal te overzien zijn.

Het voordeligst is wanneer de 
scheiding via één mediator geregeld 
wordt. Eén professional die de 
gesprekken leidt, juridische informa-
�e verscha�, stukken opstelt en de 
scheiding via de rechtbank 
formaliseert. Vaak kan je dan een 
vaste prijs af te spreken en weet je 
waar je aan toe bent.

Soms is een eigen advocaat pre�g. 
Weet dan dat hij/zij eerst moet 
onderzoeken of de kwes�e onderling 
geschikt kan worden. Dan betaal je je 
eigen advocaat, maar ga je met elkaar 
om de tafel in plaats van naar de 
rechter. Minder duur.

Procederen is het duurst, terwijl 
de uitkomst vaak onzeker is. De 
beslissingen die de rechter moet 
nemen zijn namelijk niet al�jd 
juridisch van aard. De par�j die denkt 
verloren te hebben kan daarna in 
hoger beroep. Behalve dat procede-
ren duur is, is het ook slecht voor de 
onderlinge verstandhouding. Zeker 
als er kinderen zijn, is dat treurig.

Gelukkig was hij met zijn advocaat 
bereid om alsnog te komen 
overleggen. Zo werden er toch nog 
goede en begrijpelijke afspraken 
gemaakt en een belangrijke periode 
van hun leven goed afgesloten. Die 
wi�e jurk en knalfeest mag vaak wat 
kosten, maar een goede scheiding is 
ook wat waard!
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