Scheiden doet lijden?
De keuze om te gaan scheiden is niet bepaald een gemakkelijke. Is de beslissing eenmaal
genomen dan gaan beiden een traject in om het huwelijk te laten ontbinden. Wij komen
met grote regelmaat situaties tegen waarin beide partijen al erg veel geld over de balk
hebben gegooid en nog geen steek zijn opgeschoten. Deze week een paar gedachten
over echtscheiding en de afwikkeling ervan.
Door Kees Boonstra FFP, onafhankelijk financieel adviseur te Sassenheim
Wanneer u wilt gaan scheiden kunt u een aantal keuzes maken. U zoekt ieder een eigen
advocaat of kiest ervoor om er gezamenlijk uit te komen. Dit laatste kan dan met een
mediator, die niet noodzakelijk ook advocaat hoeft te zijn. Vanzelfsprekend liggen de
kosten hoger wanneer u ieder een eigen advocaat in de arm neemt dan met een
gezamenlijke advocaat en een mediator is vaak nóg goedkoper.
Onze ervaringen met mediation door een advocaat komen vaak neer op een langdurig en
slepend proces. De meter is hierbij het enige wat voortvarend doortikt en het geheel stokt
vaak op financieel technische details. Niet zelden breken partijen de mediation af omdat
de spaarcenten op zijn.
Zeker wanneer er financieel ingewikkelde zaken spelen, bijvoorbeeld een partij die
zelfstandig ondernemer is of als er een BV als onderneming is de boedel zit, is het
belangrijk een financieel deskundig mediator te kiezen. Maar ook voor een meer
‘gangbare’ scheiding heeft een gespecialiseerd mediator veel voordelen. Immers, het gaat
in een scheiding vaak ook over de kinderen en hoe hun situatie zowel qua zorg als
financiën zeker gesteld kan worden. Ook moeten er afspraken gemaakt worden over de
financiële verdeling van het (al dan niet gezamenlijk) vermogen en de schulden.
Dan spelen er ook nog zaken als een hypotheek, kapitaalverzekeringen,
bankspaarproducten, pensioen, lijfrenteverzekeringen en alimentatie. Kortom allemaal
zaken op financieel gebied. Het is dan ook niet meer dan logisch dat een gecertificeerd
financieel planner als mediator een veel efficiëntere oplossing biedt voor het goed
afwikkelen van een echtscheiding.
Mijn advies is dus eenvoudig: als u besloten heeft tot een scheiding, maak de zaak dan
niet nodeloos ingewikkeld en kies voor een specialist als mediator. Het verzekert u van
een uitstekend convenant waarbij de financiële gevolgen van de scheiding ook direct
worden aangepakt en opgelost. Het is onnodig gecompliceerd en duur als u ná een
advocaat ook bij een financieel planner langs moet.
Ook voor onze mediation geldt dat het eerste half uur van het consult geheel vrijblijvend is.
Geen goed gevoel? Dan ook geen kosten. Schroom niet om ons even te bellen: (0252)
223405.
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