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Verschillende samenlevingsvormen.     
Hoe regel je de echtscheiding?
Wat moet er geregeld worden?
De duur van het proces en de kosten.
De toekomst
Kemmers Familie Advocaten.

Scheiden hoe doe je dat?

Als u besluit dat u niet meer samen verder wilt, is dat altijd een verdrietige gebeurtenis. Zeker als
er kinderen bij betrokken zijn heeft een scheiding veel impact. Een onzekere en stressvolle
periode breekt aan. Het is dan ook fijn als u alles samen snel en goed kunt afsluiten, met
duidelijke afspraken. Op die manier kan iedereen weer vooruit kijken en zich richten op de
toekomst.
 
Als het lukt is het mooi als u de echtscheiding samen kunt regelen. Dit kan door middel van
mediation. Is het niet meer mogelijk om in overleg met een mediator tot afspraken te komen, dan
kunt u zelf een procedure starten met een advocaat. 
 
In deze brochure behandelen we de volgende zaken:



Verschillende samenlevingsvormen

Het huwelijk
Als u getrouwd bent verloopt uw echtscheiding altijd via de rechtbank. Ook als u samen afspraken
heeft gemaakt en er geen kinderen zijn. U heeft in dit geval dus altijd een advocaat nodig.
 
Geregistreerd partnerschap
Bent u geregistreerd partner en heeft u samen kinderen? Dan zal uw scheiding via de rechtbank
verlopen. Dat is ook het geval als u geen kinderen heeft en u samen geen afspraken kunt maken. Als
u samen geen kinderen heeft en u bent het eens dan hoeft u niet langs de rechtbank voor uw
scheiding. U maakt dan samen afspraken die u met uw advocaat of notaris vastlegt in een
overeenkomst. Die overeenkomst wordt (door de notaris of de advocaat) naar de gemeente gestuurd
waar u het geregistreerde partnerschap bent aangegaan met het verzoek om het geregistreerde
partnerschap te ontbinden. Na de inschrijving van de overeenkomst bij de gemeente is uw
geregistreerde partnerschap ontbonden.

Samenlevingsovereenkomst
Heeft u een samenlevingsovereenkomst dan zal deze overeenkomst moeten worden ontbonden.
Hiervoor hoeft u niet naar de rechter. Een aangetekende brief waarin u de
samenlevingsovereenkomst ontbindt is meestal voldoen. Wordt u het niet eens samen, dan kunt u
wel met een advocaat naar de rechter.
 
Niets geregeld
Ook als u vooraf niets geregeld heeft zal u zaken met elkaar moeten regelen als u uit elkaar gaat. U
zal bijvoorbeeld afspraken over de kinderen moeten maken of misschien heeft u wel samen een
koopwoning waar u afspraken over moet maken. Dit kan zonder de rechter, tenzij u er samen
niet uitkomt.

Hoe regel je de echtscheiding?

Scheidingsmediation
Scheidingsmediation is de snelste en goedkoopste manier om te scheiden. Met mediation sluit u het
verleden af en maakt u samen met uw ex-partner goede afspraken over de toekomst. Dat doet u
onder leiding van een mediator. Meestal zijn vier tot zes gesprekken genoeg om alle afspraken te
maken en vast te leggen, maar maatwerk is mogelijk.

Procederen
Zijn u en uw ex-partner er in overleg niet (helemaal) uitgekomen? Dan moet u de zaak of de punten
waar u het niet over eens bent aan de rechter voorleggen. Hiervoor heeft u ieder een advocaat nodig.
Had u al een mediator? Dan zal deze de zaak doorverwijzen. De mediator mag u of uw ex-partner
namelijk niet zelf bijstaan. Als u gaat procederen denken wij graag met u mee en geven wij u helder
advies over uw kansen en mogelijkheden.
 
Scheidingscoaching
Scheiden doet u niet alleen praktisch en financieel. Het is vooral ook een emotioneel proces. Als uw
emoties u daarbij zo in de weg zitten dat u niet in staat bent om de juiste beslissingen te nemen, kan
scheidingscoaching uitkomst bieden.



Wat gebeurt er met de woning?
Hoe wordt het saldo van lopende (spaar)rekeningen 

Moet er partneralimentatie betaald worden en zo ja hoeveel, 

Hoe wordt het pensioen verdeeld?
Hoe zit het met fiscale regelingen?
En tot slot hoe worden geschillen opgelost?

Wat moet er geregeld worden?

De ene scheiding is complexer dan de andere, maar globaal moet u aan de volgende zaken denken.
 
Het echtscheidingsconvenant
In dit convenant staan de gemaakte afspraken bij het ontbinden van uw huwelijk of geregistreerd
partnerschap. Hierin staan de volgende zaken:
    

en de inboedel verdeeld?

hoe lang en onder welke voorwaarden en uitzonderingen?

Belangrijk hierbij is ook of u getrouwd bent in gemeenschap van goederen of op basis van huwelijkse
voorwaarden. Hiervoor geldt een verschillende verrekening.
 
Het ouderschapsplan
Heeft u samen kinderen, dan moet er een ouderschapsplan opgesteld worden. In een
ouderschapsplan worden afspraken neergelegd over het hoofdverblijf van de kinderen en de
verdeling van de zorg voor de kinderen tijdens en buiten de vakanties. Ook zullen er afspraken
moeten worden gemaakt over de kinderalimentatie.

De duur van het proces en de kosten

De duur van een mediationtraject
Mediation is de snelste en voordeligste manier om te scheiden. Een mediationtraject bestaat
gemiddeld uit vier tot zes gesprekken, maar wij bieden verschillende mogelijkheden om het
mediationtraject op maat in te delen. Tussen twee gesprekken zitten steeds minimaal twee weken.
Deze tussenliggende tijd kunt u gebruiken om zaken uit te zoeken.

Bij het laatste gesprek ondertekenen u en uw ex-partner het echtscheidingsconvenant en eventueel
het ouderschapsplan. Was u getrouwd of geregistreerd partner? Dan dienen wij na de ondertekening
nog een verzoekschrift in bij de rechtbank met het verzoek het huwelijk of het geregistreerd
partnerschap te ontbinden. U hoeft zelf niet naar de rechtbank toe. De rechtbank zal – als u
afspraken heeft gemaakt – uw scheiding verder administratief afwikkelen. Na de uitspraak moet u nog
wel een akte ondertekenen, zodat uw scheiding ook bij de gemeente kan worden geregistreerd.

De kosten van een mediationtraject
Voor het eerste gesprek rekenen wij een gereduceerd tarief van € 100 exclusief BTW. Als u besluit om
door te gaan met mediation maken wij tijdens dit gesprek afspraken over de kosten. Daarbij kunnen
we een uurtarief afspreken of een vaste prijs voor het hele mediationtraject. Het uurtarief voor
scheidingsmediation bedraagt €190 exclusief BTW. Deze kosten deelt u, tenzij u hierover samen
andere afspraken maakt.



De duur van een procedure
Hoe lang een procedure in beslag neemt verschilt per situatie. Wij zullen u hier tijdens het eerste
gesprek meer duidelijkheid over geven, maar u moet er rekening mee houden dat een procedure
minimaal zes maanden in beslag neemt.
 
De kosten van een procedure
U start met een telefonische intake. Hier stellen wij u kort wat vragen over 
uw situatie. Daarna volgt een eerste gesprek. In dat gesprek kunnen wij u 
een inschatting geven van het aantal uren dat wij denken aan uw zaak te 
moeten besteden en maken wij afspraken over de verdere kosten. Onze 
ervaring leert dat wij al snel 15 uur aan een zaak werken. Ons  uurtarief is  
€ 190 exclusief BTW. Als uw zaak zich daarvoor leent, kunnen we ook 
vaste prijsafspraken maken.
 
Naast onze kosten moet u zowel bij mediation als bij een procedure rekening houden met
bijkomende kosten, zoals kosten die de rechtbank in rekening brengt of kosten voor het opvragen van
geboorte- of huwelijksakten. Hierover zullen wij u in het eerste gesprek informeren.
 
Wij behandelen in principe geen zaken op toevoegingsbasis (gefinancierde rechtsbijstand). Of u hier
voor in aanmerking komt kunt u zien op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

De toekomst

Het is belangrijk dat u zich goed laat informeren, zodat u goede afspraken maakt en niet vergeet
belangrijke zaken op te nemen in het echtscheidingsconvenant. Doet u dit goed dan leert de ervaring,
dat het nog weinig conflicten in de toekomst oplevert of dat deze conflicten snel verholpen zijn.
Het laatste wat u wilt is dat u na 12 jaar nog voortdurend met elkaar in conflict bent, doordat de
scheiding destijds niet goed geregeld was. Een goede afsluiting van het huwelijk, zorgt voor rust in de
toekomst. Dat gunnen we iedereen en zeker ook uw kinderen.

Kemmers Familie Advocaten

Bij Kemmers Familie Advocaten wordt u bijgestaan door advocaat en mediator Mieke Kemmers, Hinka
Hoekstra of Miranda Gillis.

Mieke Kemmers
Mieke is sinds 2001 advocaat, haar praktijk bestaat volledig uit familierechtzaken. Daarnaast is Mieke
mediator. Haar ervaring stelt Mieke in staat om snel inzicht in iedere zaak te krijgen. Vervolgens weet
zij met een gestructureerde aanpak en een helder advies rust te brengen in een vaak roerige periode.
Cliënten voelen zich daarbij door Mieke gehoord en gesteund. Tijdens het traject stelt Mieke haar
cliënten in staat om zo veel mogelijk zelf keuzes te maken. De opleiding Stressmanagement Coaching
Counseling Conflictbemiddeling komt haar daarbij goed van pas. Bij Mieke heeft een evenwichtige
regeling altijd de voorkeur boven een slepende procedure. Komt het wel tot een procedure? Dan gaat
zij voor de belangen van haar cliënt, zonder de verhoudingen (verder) onder druk te zetten.



Wat andere klanten zeggen
“Mijn ervaring met Mieke kemmers is uitstekend. Ik bewonder haar 
vermogen om de emoties omtrent de zorgregeling van je kind te
vertalen naar juridisch advies. Ze brengt rust en vertrouwen en denkt 
samen met je aan oplossingen.” Rotterdam 7-5-2020

“Bij een scheiding komt heel veel op je af. Belangrijk is dan om de zaken 
zo goed mogelijk te regelen; voor jezelf,  je (ex-)partner en eventuele kinderen. 
Probeer de rust te behouden en laat je ondersteunen door professionals.
 
Schakel bijvoorbeeld een pensioenspecialist in voor
belangrijke pensioenzaken. En laat je bijstaan door Kemmers Familie Advocaten. Dan weet je zeker dat al
jouw zaken (waaronder alimentatie) op een juiste, prettige én professionele manier worden afgewikkeld.
 
Ik ben een aantal jaren geleden gescheiden. Als ik Mieke Kemmers destijds had ingeschakeld (en niet een
scheidingsmakelaar), dan was de alimentatie direct op een juiste manier berekend. Goede
(toekomst)beslissingen kunnen nemen, op basis van professionele advisering door Kemmers Familie
Advocaten, brengt rust in een roerige scheidingsperiode. Maar ook in de periode daarna, bijvoorbeeld in
verband met het bijstellen van de alimentatie.” Hoorn, 28-5-2020.
 
Bron: Klantenvertellen

Hinka Hoekstra
Hinka is sinds 2011 advocaat en sinds 2019 gespecialiseerd scheidingsmediator. Als advocaat en
mediator is Hinka gedreven, enthousiast, duidelijk en concreet. Zij weet in iedere zaak een goede en
eerlijke inschatting te maken van kansen en mogelijkheden. Hinka vindt het belangrijk om rust te
brengen in een moeilijke periode. Daarom is zij goed bereikbaar voor haar cliënten. Ze biedt hen een
luisterend oor en een plek om hun verhaal te doen, maar verliest het zicht op een constructieve
oplossing daarbij niet uit het oog. Ook bewaakt zij de juridische grenzen. Als het even kan heeft een
evenwichtige regeling Hinka’s voorkeur. Partijen kunnen dan een moeilijke periode sneller afsluiten en
door met hun leven. Komt het toch tot een procedure? Dan gaat ze samen met haar cliënt voor het
beste resultaat.

Wat andere klanten zeggen
“Hinka Hoekstra heb ik ervaren als een zeer deskundige
advocate. Inhoudelijk sterk en er is ruimte voor het menselijke 
aspect met alle emoties die bij een scheiding naar voren komen. 
Daarnaast is ze goed bereikbaar (zowel schriftelijk als telefonisch), 
altijd bereid om vragen te beantwoorden en een prettige persoonlijkheid. 
Ze doet wat ze zegt en zegt wat ze doet en denkt mee in oplossingen.
Een uiterst waardevolle ondersteuning tijdens een
ingrijpende scheiding.” Bovenkarspel 22-11-2020

“Ik ben goed geholpen door mevrouw Hoekstra en heb uiteindelijk g
ekregen waar ik recht op heb. Zal haar zeker aanraden.” 
Hoorn, 31-10-2020
 
Bron: Klantenvertellen



Miranda Gillis
Miranda is sinds 2021 advocaat en sinds 1 januari 2022 werkzaam bij Kemmers Familie Advocaten.
Tijdens haar studie aan de Universiteit Leiden heeft Miranda zich gericht op het personen-, familie-, en
jeugdrecht. Zo heeft zij stagegelopen bij de rechtbank Amsterdam, afdeling Familie en Jeugd, en is zij,
na een student-stage, werkzaam geweest op een advocatenkantoor in Alkmaar. Daarnaast is Miranda
werkzaam geweest bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Amsterdam. 

Miranda adviseert en procedeert over alles wat tijdens en na een scheiding kan gebeuren. Zij houdt
zich onder meer bezig met het opstellen van ouderschapsplannen, alimentatieberekeningen, gezag-
en omgangskwesties, ondertoezichtstellingen en echtscheidingen. In haar werk probeert Miranda
zoveel mogelijk om gezamenlijk met haar cliënten en de wederpartij tot een passende oplossing te
komen. Daarbij heeft zij ook oog voor de belangen van kinderen. Helaas is het soms niet mogelijk om
in onderling overleg tot afspraken te komen. In dat geval staat Miranda haar cliënten ook bij in de
zittingszaal.      



Contact 

In deze brochure hebben wij u beknopt uitgelegd hoe een scheidingsprocedure in zijn werk gaat en
welke mogelijkheden er zijn. Op onze website vindt u nog veel meer uitgebreide informatie. Uiteraard
kunt u ook altijd vrijblijvend telefonisch contact met ons opnemen. Zodra u er klaar voor bent zijn wij
er voor u.
 
Adres:
Kantoor Hoorn
Lepelaar 5
1628 CZ Hoorn
 
Spreeklocatie Amsterdam
Keizersgracht 62-64
1015 CS Amsterdam
 
Telefoonnummer: 085 30 33 460
e-mail: info@kemmersfamilieadvocaten.nl 
 
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U
kunt ook altijd online een afspraak maken. Wij wensen u veel sterkte met het maken van uw keuzes en
danken u hartelijk voor uw interesse in ons kantoor.


