
 

Code voor de leden van de Vereniging van Collaborative Professionals 

Definitie 

Onder overlegscheiding wordt verstaan: 

Een scheiding waarbij de scheidende partners en hun advocaten afspreken niet te procederen, 

maar te onderhandelen totdat overeenstemming is bereikt over alle gevolgen van de 

(echt)scheiding. Partners worden geadviseerd door een eigen advocaat, zonodig een coach 

(vaak een psycholoog of pedagoog) en een financieel deskundige. De betrokkenen spreken af 

dat zij elkaar met respect zullen bejegenen, alle informatie zullen verstrekken en elkaars 

gerechtvaardigde belangen (en die van het gezin) in het oog zullen houden. 

In het navolgende worden de cliënten, de partijen in de echtscheiding, partners genoemd. 

Onder deskundige wordt verstaan de financieel deskundige of de gedragsdeskundige die ook 

bij de Overlegscheiding is betrokken. Onder advocaat wordt verstaan de familierechtadvocaat 

die bij de Overlegscheiding is betrokken. De advocaten en deskundigen samen worden de 

teamleden genoemd. 

 

Inleiding 

Deze Code behelst 

▪ Een reeks gemeenschappelijke waarden, principes en maatstaven ter ondersteuning van de 

advocaat of  deskundige bij zijn of haar beroepsmatige beslissingen en gedrag; 

▪ Een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de advocaat of deskundige ten 

opzichte van de partners en de andere leden van het team bij de Overlegscheiding. 

 

1. Taken van de advocaat  

1.1 Voordat de advocaat een zaak in behandeling neemt, zal hij/zij de cliënt informeren 

over de verschillende methoden om tot een echtscheiding te komen zoals de 

mediation, de overlegscheiding, en het beslechten van geschillen via een gerechtelijke 

procedure. De advocaat zal de verschillen alsmede de voor en nadelen van de diverse 

methoden bespreken. 

 

1.2 De advocaat geeft een heldere uitleg over de Overlegscheidingsprocedure, 

bijvoorbeeld met betrekking tot de verplichtingen van de advocaten en de deskundigen 

en de partners die in een Overlegscheiding zijn betrokken. De cliënt kan op basis 

hiervan een weloverwogen besluit nemen omtrent de methode waarop hij tot een 

echtscheiding kan geraken. 

 

1.3 In het geval gekozen wordt voor een Overlegscheiding stimuleert de advocaat de cliënt 

realistische verwachtingen te hebben ten aanzien van de Overlegscheidingsprocedure. 

De advocaat benadrukt dat de cliënt de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor 

het nemen van de beslissingen ter oplossing van zijn problemen. 

 

2. Taken van alle deskundigen 

2.1 Alle deskundigen worden ingeschakeld door beide partners. De deskundigen staan er 

voor in dat zij niet eerder op enigerlei wijze de belangen van één van de partners of 

hun kind(eren) hebben gediend. Zij dienen hun neutraliteit te bewaken en zullen geen 

(zakelijke of therapeutische) relatie onderhouden met één van de partners of  hun 

kind(eren) tijdens of na de Overlegscheiding.  



 

 

3. Taken van de coach 

3.1 Met in achtneming van het bepaalde onder punt 2 zal de coach de partners, zo nodig 

individueel, en hun gezin wel begeleiden  bij scheidingskwesties. Deze begeleiding 

mag niet inhouden dat de coach optreedt als therapeut voor één van beiden of beide 

partners of het gezin.  

3.2 De coach zal zich beschikbaar houden om de partners en hun gezin te blijven helpen 

bij het verwerken van specifieke scheidingsperikelen nadat de echtscheiding definitief 

is geworden. 

 

4 Taken van de financieel deskundige 

 

4.1 Met in achtneming van het bepaalde onder punt 2 zal de financieel deskundige de 

partners wel assisteren bij het volbrengen van taken die specifiek aan hem of haar 

waren toegewezen in de schriftelijke definitieve overeenkomst tussen de partners, 

zoals het verzorgen van de belastingaangiften van de beide partners in het lopende en 

volgende belastingjaar. Dergelijke assistentie van de financieel deskundige mag niet 

de verkoop van financiële producten of diensten inhouden. 

 

5 Taken van de kinderdeskundige 

 

5.1 Met in achtneming van het bepaalde onder punt 2 zal de kinderdeskundige, zo nodig 

individueel, de partners en hun gezin wel begeleiden  bij scheidingskwesties met 

betrekking tot het kind of de kinderen. Deze begeleiding mag niet inhouden dat de 

kinderdeskundige optreedt als therapeut voor één of meerdere kinderen.  

 

5.2 De kinderdeskundige zal het kind of de kinderen waar passend op de hoogte brengen 

van diens rol als kinderdeskundige en van de grenzen van vertrouwelijkheid. Hierbij 

houdt de kinderdeskundige rekening met de leeftijd en ontwikkeling van het kind. 

6 Taken van alle teamleden 

 

6.1 De teamleden moedigen ouders aan de behoeften en belangen van hun kind(eren) 

voortdurend in het oog te houden.  

 

6.2 De teamleden dragen niet bij aan het conflict van de partners. Zij gedragen zich als 

bruggenbouwers en als arrangeurs van goede echtscheidingen met oog voor de 

emotionele gevolgen van de echtscheiding voor de partners en hun gezin, de 

schaduwkanten van de eigen cliënt en de eenzijdige perceptie van de cliënt op de 

werkelijkheid en het gezinssysteem. 

 

6.3 Elk lid van de Vereniging van Collaborative Professionals gebruikt de 

deelnemingsovereenkomst conform het model dat is voorgeschreven door de 

Vereniging van Collaborative Professionals en houdt zich aan hetgeen in deze 

deelnemingsovereenkomst is bepaald. 


