
De boedelscheiding 

A. Zaken met (emotionele) waarde 

Met betrekking tot de scheiding van zaken met emotionele waarde wordt aangeraden om dit met de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid te doen. Dit voorkomt dat er in de toekomst problemen ontstaan die 

voorkomen hadden kunnen worden. 

Een manier om dit aan te pakken is: 

1. Loop ieder met een blocnote het hele huis door. Noteer alles wat je ziet, alles wat jullie bezitten, 

ongeacht de vraag of je het wel of niet wilt hebben. Ongeacht ook de waarde ervan. Zelfs als het 

geen cent waard is, schrijf je het toch op. Probeer niets over het hoofd te zien. Dingen die niets 

waard lijken, kunnen heel belangrijk zijn. 

2. Als alles genoteerd is, zet dan een kruisje bij de dingen die je hebben wilt, een ander teken bij de 

dingen waarvan je vindt dat de ander die moet of mag hebben en een derde teken bij de dingen 

die je niets kunnen schelen. Leg vervolgens de blocnotes naast elkaar. Registreer waar je het mee 

eens bent, streep deze zaken af en ga na waar je het niet mee eens bent. Daar praten we dan 

tijdens de volgende mediation-sessie over. 

De dingen waarover je het niet eens bent vormen stuk voor stuk punten voor overleg of 

onderhandeling - afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. 

B. Het (de) kind(eren) en zijn/haar/hun boedel 

Ook hier moet goed over worden nagedacht: 

1. Welke spullen neemt de verhuizende ouder mee, welke niet? 

2. Blijft de inrichting van de eigen kamer hetzelfde of gaat een deel naar het andere huis? 

3. Hoe gaat het er daar uitzien? 

4. Slapen ze daar samen op een kamer, terwijl ze 'thuis' ieder een eigen kamer hebben? 

5. Welk speelgoed gaat er mee? 

6. Andere zaken? 

C. De vrienden- en kennissenkring, de familie 



Bij een scheiding verandert er meestal ook van alles in het sociale netwerk van de (voormalige) 

partners.  

1. Welke toekomstige situaties vereisen goede afspraken om een minimum aan conflicten in de 

toekomst te garanderen?  

2. Hoe praten we wel/niet over elkaar bij vrienden/kennissen?  

3. Wat te doen bij verjaardagen/feestdagen?  

4. Hoe melden we de scheiding?


