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In deze bijdrage wordt teruggekeken op de ontwikkeling van het wetsvoorstel Luchtenveld en wordt vooruit geblikt naar de
toekomst. Nu de buitengerechtelijke scheiding waarschijnlijk niet op korte termijn zal worden gerealiseerd en de
scheidingsbemiddelaar nog niet degene zal zijn die buitengerechtelijke scheidingen zal begeleiden, wordt in dit artikel
bezien of collaborative divorce een toekomst in Nederland zal kunnen hebben.

Op 21 juni 2006 werd het initiatiefwetsvoorstel (hierna: het wetsvoorstel) van VVD-Kamerlid Luchtenveld getiteld
'Beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap' door de Eerste Kamer
verworpen. In mei van dit jaar verscheen in de Verenigde Staten (hierna: VS) een boek over de aldaar en in Canada in
opmars zijnde collaborative divorce. In deze bijdrage wordt teruggekeken op de ontwikkeling van het wetsvoorstel
Luchtenveld en wordt vooruit geblikt naar de toekomst. Nu de buitengerechtelijke scheiding waarschijnlijk niet op korte
termijn zal worden gerealiseerd en de scheidingsbemiddelaar nog niet degene zal zijn die buitengerechtelijke scheidingen
zal begeleiden, wordt in dit artikel bezien of collaborative divorce een toekomst in Nederland zal kunnen hebben. Bij het
beantwoorden van deze vraag wordt bij de uitleg over collaborative divorce geciteerd uit de recente publicatie Collaborative
Divorce. The revolutionary new way to restructure your family, resolve legal issues and move on with your life, van Pauline
Tesler en Peggy Thompson.[1]

Recente ontwikkelingen in Nederland: het ouderschapsplan en de buitengerechtelijke scheiding

In juni 2004 diende VVD-Kamerlid Luchtenveld een initiatiefwetsvoorstel in de Tweede Kamer in. Reden voor het
zelfstandig opstellen van een wetsvoorstel waren de verschillende moties die op het terrein van het echtscheidingrecht in
de afgelopen jaren waren ingediend maar, in ieder geval volgens Luchtenveld, niet waren uitgevoerd. Het ging om de
moties tot opneming van een minimumomgangsregeling in de wet, verplichte bemiddeling en nader onderzoek naar de
buitengerechtelijke scheiding. Luchtenveld wenste op korte termijn een alternatief voor de flitsscheiding[2] en wilde een
nieuwe regeling voor ouderschap na echtscheiding.
In juni 2005 diende minister Donner een conceptwetsvoorstel in. Het voorstel bevatte evenals het voorstel van
Luchtenveld de verplichting voor ouders een zogenaamd ouderschapsplan bij hun verzoekschrift tot echtscheiding te
voegen. Donner nam bovendien in zijn voorstel een plicht tot omgang op en wenste de flitsscheiding af te schaffen, maar
niet door daarvoor in de plaats een nieuwe buitengerechtelijke scheidingsprocedure mogelijk te maken. Het wetsvoorstel
van Luchtenveld werd gedurende een periode van ongeveer twee jaar grondig aangepast en zodanig geamendeerd dat
het meer in de richting van het conceptvoorstel van Donner kwam, waarvan de behandeling in de tussentijd stil lag. Op 28
november 2005 werd het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen[3] ; op 21 juni 2006 werd het door de Eerste
Kamer verworpen.

Verwerping van het wetsvoorstel: hoe nu verder?

Het wetsvoorstel bevatte een nieuwe en buitengerechtelijke procedure voor de ontbinding van het huwelijk voor partijen
die niet gezamenlijk gezag over minderjarige kinderen uitoefenden.[4] In de nieuwe regeling zouden partijen hun afspraken
over de gevolgen van de ontbinding van hun huwelijk vastleggen in een convenant. Dat convenant diende te worden mede-
ondertekend door een advocaat, notaris of scheidingsbemiddelaar, die daarmee verklaarde dat het convenant de afspraken
van partijen bevatte. Partijen dienden vervolgens een schriftelijke verklaring aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
(hierna: de ABS) te overleggen en aan de ABS te verklaren dat hun huwelijk duurzaam was ontwricht. De ABS maakt
vervolgens een akte op, die zou worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand waardoor het huwelijk zou zijn
beëindigd. Bijzonder aan het voorstel was dat de scheidingsbemiddelaar een in de wet vastgelegde rol kreeg om partijen als
deskundige bij te staan.
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Een tweede belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel was de verplichting voor alle ouders een ouderschapsplan bij hun
verzoekschrift te overleggen, waarin - kort gezegd - afspraken moesten worden opgenomen over de wijze waarop zij de
zorg over hun kinderen zouden verdelen, de wijze van elkaar informeren en consulteren en afspraken over de wijze waarop
de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen zou worden gedragen.
In de derde plaats bevatte het voorstel een nieuwe geschillenregeling voor conflicten binnen ouderlijk gezag, en na
opstelling van een ouderschapsplan. Indien zich een geschil zou voordoen over de uitvoering, met name niet-nakoming van
het ouderschapsplan kon de ouder een verzoek om een mondelinge behandeling aan de rechter doen. De rechtbank zou
binnen drie weken na ontvangst van het verzoek een zittingsdatum moeten vaststellen.
De voornaamste bezwaren werden in de Eerste Kamer geuit tegen de buitengerechtelijke scheiding en de nieuwe
procedure voor geschillen over het ouderschapsplan. Eerste Kamerleden zagen onvoldoende meerwaarde in het invoeren
van een buitengerechtelijke procedure. Met betrekking tot de nieuwe geschillenprocedure werd gevreesd voor een enorme
toeloop aan bagatelzaken bij de rechtbanken. Ook in de literatuur is kritiek op het voorstel geuit.[5] De verwachting is, zoals
ook werd besproken in de Eerste Kamer, dat wijzigingen in het echtscheidingsrecht verder zullen worden behandeld aan
de hand van het conceptwetsvoorstel van Donner.[6]

Collaborative divorce: de methode

In hun boek Collaborative divorce. The revolutionary new way to restructure your family, resolve legal issues and move on
with your life, beschrijven de auteurs niet alleen de procedure voor professionals die werkzaam zijn op het terrein van de
echtscheiding, maar zij beoogden eveneens een boek te schrijven voor de lezer thuis die een echtscheiding overweegt.
In een zogenaamde collaborative divorce werken verschillende deskundigen nauw met elkaar samen.[7] Elke partij in de
echtscheiding heeft de beschikking over een eigen deskundige en iedereen bij elkaar vormt het echtscheidingsteam. Ieder
heeft in ieder geval een eigen advocaat. Vervolgens worden aan dat team de specialisten toegevoegd waaraan, gelet op de
zaak, behoefte is. Bij voorkeur beschikt ieder der partijen over een psycholoog die de rol van coach heeft. Als partijen
kinderen hebben, wordt er één kinderpsycholoog toegevoegd en in alle gevallen wordt een financieel adviseur aan het team
toegevoegd. Wat opvalt is dat in deze werkvorm ieder zijn/haar eigen vertrouwenspersoon heeft, op wie kan worden
teruggevallen. Een belangrijk kenmerk van collaborative divorce is dat de advocaten die voor de man en de vrouw optreden
bij een eventueel verbreken van de werkvorm, hetgeen gebeurt door opzegging van het schriftelijke contract, niet meer voor
hun cliënt mogen optreden. Partijen hebben derhalve altijd het vertrouwen dat deze advocaten geen eigen belang hebben
bij procederen (en wel bij het voorzetten van het collaborative divorce-proces). Alle partijen tekenen dan ook bij aanvang
van het proces een overeenkomst, waarin onder meer deze afspraak is vastgelegd. Hoewel deze werkwijze lijkt op de
werkwijze in een scheidingsbemiddeling/mediation, waarin een bemiddelingsovereenkomst wordt getekend, is er volgens de
auteurs sprake van een heel ander proces.
De auteurs beschrijven (op p. 32) collaborative divorce als het nichtje van mediation. Het voornaamste verschil is dat in een
collaborative divorce partijen veel meer bronnen worden aangeboden dan één enkele mediator kan aanbieden. Elke partij
heeft zijn/haar eigen deskundigen, die juridisch advies, dan wel ondersteuning kunnen bieden in het proces zelf, terwijl in
mediation partijen daarvoor een externe deskundige dienen in te schakelen. De advocaat geeft juridisch advies en begeleidt
de onderhandelingen. In eenvoudige zaken nemen de advocaten ook het financiële deel van de scheiding voor hun
rekening. Van de coaches leren partijen hoe zij effectief met elkaar kunnen communiceren. Een speciale kinderdeskundige
zorgt ervoor dat partijen de specifieke behoeften van hun kinderen leren kennen en helpt het kind om de echtscheiding te
verwerken. Een speciaal financieel deskundige adviseert het team over financiële en fiscale aspecten van de opties die in
de onderhandelingen naar voren komen.
Het is aan de partijen en hun coaches zelf om te bepalen of eerst wordt gestart met de inventarisatie aan tafel in het
viergesprek of dat partijen eerst aan het werk gaan met hun eigen coach. Vervolgens komen de kinderen aan bod en de
financiën. In een laatste bijeenkomst wordt de overeenkomst getekend en is er plaats voor een ritueel. Dan is er sprake van
closure (p. 181). Auteurs benadrukken hoe belangrijk het is om aan het eind van het huwelijk terug te (kunnen) kijken op de
goede momenten:
'(…) we are convinced that honoring what was good about the marriage that is ending can have great value for our clients
and their children'
.[8]
Als voordelen van collaborative divorce worden genoemd dat (p. 30) zowel de financiële als de juridische zaken worden
geregeld, maar op een zeer efficiënte manier omdat er meerdere deskundigen meedenken in plaats van slechts één. Door
de manier waarop het proces systematisch is ingedeeld, de nadruk op waarden en op gezonde relaties en de focus op de
toekomst, sluit het volgens de auteurs aan bij hetgeen het meest belangrijk is op het moment dat een echtscheiding realiteit
wordt. In het proces wordt kennis van het huwelijk en echtscheiding vanuit psychologie, sociologie, geschiedenis, recht,
communicatiewetenschappen, kennis van conflict oplossen en financiën op een praktische manier bij elkaar gebracht. Als
nadeel, en dat realiseren de auteurs zich ook, wordt genoemd dat weinig mensen het zich kunnen veroorloven zes
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verschillende deskundigen in te schakelen. Partijen kiezen zelf hun deskundigen, die een speciale opleiding hebben
gevolgd teneinde in een collaborative divorce-team te kunnen opereren.[9]

Rode draad in het boek

Het boek bevat praktische tips op welke wijze een partij zijn/haar echtgenoot ervan kan overtuigen voor de procedure van
collaborative divorce te kiezen. Bovendien sluiten de basisgedachten die aan de methode ten grondslag liggen naadloos
aan op de Nederlandse motieven het echtscheidingsrecht te veranderen. In de eerste plaats wordt ingegaan op wat in
Nederland wel bekend staat als de scheidingsmelding.[10] Aan de lezer wordt als tip meegegeven: voordat de lezer haar/zijn
partner kan vertellen dat hij/zij graag volgens de methode van collaborative divorce wil werken, moet hij of zij
vanzelfsprekend eerst weten dat de lezer wil scheiden. Voor dit gesprek worden op p. 50 en 51 onder het kopje Talking to
your spouse praktische tips gegeven. Reden om zoveel aandacht aan de 'scheidingsmelding' te besteden, is dat
'this is one of the most important conversations you will ever have, yet many people handle it badly, speaking from strong
negative emotions such as rage or guilt. With a little planning, you can handle it better'
.
De lezer wordt aangeraden om het gesprek voor te bereiden en ook te bedenken wat je zult doen als je toch in de valkuil
van het emotioneel reageren valt als je partner je probeert te provoceren. Als je je geduld verliest, loop dan weg en vergeet
niet op een ander moment het gesprek af te maken. Bereid je voor en spreek vanuit jezelf. Bedenk ook hoe je partner zal
reageren en anticipeer daarop.
Een van de sterkste punten uit het boek is de nadruk die wordt gelegd op het feit dat het echtscheidingsconvenant een
werkdocument voor de toekomst is en niet een schriftelijk document dat nu en voor de toekomst alle antwoorden biedt.
Hoewel deze gedachte de basis is achter de Nederlandse voorstellen een ouderschapsplan verplicht te stellen, wordt in
de wetsvoorstellen nog teveel nadruk gelegd op het ópstellen van het plan, en niet zozeer op de uitvoering in de
toekomst.[11] In het boek Collaborative divorce wordt hieraan echter zeer uitgebreid aandacht besteed. Er wordt dan ook
structureel gesproken over het Conflict Resolution Plan en er worden voorbeelden gegeven van de problemen waar
gezinnen tegenaan liepen en eveneens op welke wijze een oplossing werd gevonden. De lezer wordt (op p. 188) als
boodschap meegegeven veranderingen te verwachten; die zijn niet meer dan normaal.

Collaborative divorce in Nederland?

Het wetsvoorstel Luchtenveld bood een nieuwe rol voor de scheidingsbemiddelaar, namelijk als diegene die, naast de
notaris en de advocaat, buitengerechtelijke scheidingen zou mogen begeleiden. Over de persoon, rol en taak van deze
scheidingsbemiddelaar is veel gediscussieerd en geschreven.[12]
Zou de methode in Nederland inzetbaar zijn? Teneinde die vraag te beantwoorden is het van belang de tekst van enkele
bepalingen uit het modelcontract, dat als bijlage B in het boek is opgenomen, onder ogen te zien. De bijlage is genaamd: A
Collaborate Divorce Team Participation Agreement en wordt door de auteurs, werkzaam in the San Francisco Bay Area,
gebruikt.
Art. 1 lid 1 brengt ons al direct bij de kern van de methode:

'The essence of 'Collaborate Divorce' is the shared belief of the participants that it is in the best interest of the parties and
their family to commit themselves to avoiding adversial legal proceedings and to adopt a conflict resolution process that
does not rely on a court-imposed resolution. Collaborate Divorce relies on an atmosphere of honesty, cooperation, integrity,
and professionalism, geared toward the future well-being of the parties and their children.'

Art. 1 lid 2 verduidelijkt de boodschap:

'One of the major goals in adopting Collaborative Divorce is to minimize, if not eliminate, the negative economic, social, and
emotional consequences of the traditional adversial legal process to the parties and their family. In signing this document
the divorcing parties commit themselves to the Collaborative Divorce process and agree to seek a better way to resolve their
differences justly and equitably.'

Waar in de VS procederen in familiezaken niet als de meest verkiesbare optie bij echtscheiding wordt beschouwd, valt te
constateren dat er ook hier kritische geluiden te beluisteren zijn over de procedure op tegenspraak bij echtscheiding. Zo
citeert Hoefnagels met instemming de toenmalig voorzitter van de VFAS[13] , Louis Zonnenberg, die in 1998 stelde dat de
twee-advocatenprocedure bij echtscheiding 'contraproductief, geldverslindend en respectvernietigend' is.[14] Mediation
wordt als een goed alternatief voorgesteld. De Minister van Justitie en de rechtspraak ondersteunen de gedachte dat
mediation, ook wanneer een procedure tussen partijen al gaande is, zinvol is. De integratie van het project Mediation
naast Rechtspraak binnen de rechtbanken en hoven is in volle gang. Het Hof te Arnhem ging in 2005 met het project van
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start, het Hof 's-Gravenhage volgt dit jaar. De overige hoven zullen spoedig volgen. Vrijwel alle rechtbanken passen
mediation naast rechtspraak al toe. Daarnaast poogt de rechtspraak ook verbetering te brengen in de
echtscheidingsprocedure zelf, juist om de door Zonnenberg genoemde effecten te verkleinen of weg te nemen. Een
voorbeeld daarvan is de zogenaamde 'forensische mediation', beter aangeduid als: 'het deskundigenbericht met
toepassing van mediation'.[15] Is er naast deze ontwikkelingen nog behoefte aan collaborative divorce? Wij menen dat het in
ieder geval de moeite waard zou zijn de methode in Nederland in een experimentele vorm te beproeven. Er zijn meerdere
redenen te noemen:
- Het grote aantal (echt)scheidingen per jaar in Nederland brengt met zich mee dat er een grote diversiteit aan

zaken is. Hoewel in die diversiteit zeker ook vaste patronen te herkennen zijn, mag er van worden uitgegaan dat
de individuele behoefte aan gerichte, op de betreffende zaak afgestemde hulp groot en ook divers is. In
Nederland heeft het hulpaanbod bij scheiding nog niet de omvang bereikt die het in de VS, maar ook daarbuiten,
inmiddels wel heeft. Het is derhalve waarschijnlijk te achten dat er markt te creëren valt voor een alternatieve
methode als collaborate divorce. 

- Vanuit de bestaande wet- en regelgeving gezien is er geen enkel beletsel aanwezig deze methode in te zetten:
de begeleiding van de echtscheiding door één of twee advocaten in de juridische procedure, om tot ontbinding
van het huwelijk te geraken, heeft een wettelijk kader (de gemeenschappelijk verzoek procedure). Ook in het
collaborative divorce model is het de advocaten toegestaan de administratieve procedures te voeren die nodig
zijn om het beoogde resultaat te bereiken, zolang de partijen het over dat te behalen resultaat eens zijn.

- Bij mediation treedt voor de twee scheidende partijen één vertrouwenspersoon aan, de mediator. De praktijk
leert dat het nogal eens voor komt dat een partij zich in het mediation proces alleen voelt. Ook al is het niet
daadwerkelijk zo, het gevoelen is dan toch dat de mediator partij kiest voor de ander. Het gemis van de
mogelijkheid om eens echt alleen met de mediator over de eigen positie van gedachten te wisselen komt in
mediation eveneens naar voren. Kiest men er in die gevallen voor de betreffende partij door een eigen adviseur
of coach (meestal op de achtergrond) bij te laten staan, dan vertaalt dat zich niet zelden in de praktijk tot het
opzeggen van de mediationovereenkomst. Bij collaborative divorce doet zich dit probleem niet voor.

- Er doen zich gevallen voor waarin een van de partijen beslist niet (meer) met de andere partij aan tafel wil
komen. Voor de mediator levert dat een bijna onwerkbare situatie op: hij wordt al snel als een soort postbode
gebruikt. Het is ook de vraag of het in echtscheidingszaken wel verstandig is tussen de partijen te gaan
pendelen. Hier zou collaborative divorce een goed alternatief kunnen zijn.

Als nadelen verbonden aan Collaborative Divorce kunnen worden genoemd:
- De volledige toepassing met twee advocaten, twee coaches, een financieel deskundige en een

kinderdeskundige is kostbaar. Een vraag bij toepassing in Nederland zou kunnen zijn of één in te schakelen
coach niet de rol van de beide coaches en de kinderdeskundige in zich zou kunnen verenigen.

- Wanneer het proces vastloopt trekken de beide advocaten zich terug. Het vooruitzicht van een mogelijk verlies
van een professionele procesbegeleider in een echtscheiding is niet aanlokkelijk. Van de andere kant: we
kennen dit verschijnsel hier ook bij mediation. Er is altijd een afbreukrisico aanwezig. De praktijk leert ook dat het
merendeel van de bewust door de partijen vrijwillig gekozen en in gang gezette scheidingsbegeleidingen tot de
beoogde echtscheidingsovereenkomst leiden.

Conclusie

Gelet op de positieve geluiden die in de VS omtrent collaborative divorce te vernemen zijn, achten wij het de moeite waard
om in Nederland de methode te beproeven. Een vereniging als de VFAS zou daartoe, zo mogelijk in samenwerking met
verenigingen van psychologen (NIP, Nederlands Instituut van Psychologen) of gedragstherapeuten (VGCt, Vereniging voor
Gedragstherapie en Cognitieve therapie) het initiatief kunnen nemen. Binnen zo'n samenwerkingsverband mag de voor het
opzetten van de methode nodig te achten kennis en expertise verondersteld worden aanwezig te zijn. Een gedegen
voorbereiding is noodzakelijk: de spelregels dienen als hanteerbaar binnen de Nederlandse context te worden opgesteld;
van advocaten en psychologen of gedragstherapeuten die belangstelling hebben mag worden verlangd dat zij kennis maken
met het model, middels een praktijktraining. De in te schakelen professionals dienen met de methode en werkwijze
vertrouwd te worden gemaakt. Datzelfde geldt voor de in te schakelen financieel en kinderdeskundigen. In dit soort
voorwerk ligt ook een uitdaging die de echte professional niet uit de weg zal gaan.
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