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Gedragsregels voor de ADR® Scheidingsspecialist 

Waar in deze gedragsregels wordt gesproken van 'het Reglement' wordt bedoeld het 
Reglement van het ADR Register Scheidingsspecialist. De in deze gedragsregels gehanteerde 
begrippen komen overeen met de begrippen in het Reglement. 

 

 1 Algemeen  

De ADR® Scheidingsspecialist, hierna te noemen scheidingsspecialist, dient zich te allen tijde 
zodanig te gedragen dat het vertrouwen in het ADR Register Scheidingsspecialist en de visie 
op scheidingsbegeleiding niet wordt geschaad.   

 

2 Onafhankelijkheid  

Een scheidingsspecialist die zelf een belang heeft bij het resultaat van de begeleiding neemt 
zijn benoeming niet aan.  

De scheidingsspecialist mag niet in een begeleiding optreden waarin hij één van de partijen 
tevoren heeft geadviseerd. Het voorgaande is niet van toepassing indien hij alle partijen zijn 
positie heeft duidelijk gemaakt en partijen hem desondanks verzoeken als scheidingsspecialist 
op te treden.  

De scheidingsspecialist dient zich aan de begeleiding te onttrekken als naar zijn mening de 
gedragsregels en/of het Reglement niet worden of kunnen worden nageleefd.  

Bij de uitoefening van zijn werkzaamheden zal de scheidingsspecialist zich niet mogen laten 
leiden door buiten de begeleiding gelegen belangen.  

De scheidingsspecialist dient zich onafhankelijk en neutraal op te stellen. De 
scheidingsspecialist mag geen uitspraak doen over de begeleiding of een onderdeel daarvan, 
tenzij partijen hem dat gezamenlijk uitdrukkelijk verzoeken, evenals de begeleiding aanleiding 
geeft om van informatieverstrekking over te gaan naar het aangegeven van opties en het met 
partijen meedenken binnen de aangegeven kaders en “1-loket” functie om tot een oplossing 
te komen.  

  

Begeleidingsovereenkomst  

De scheidingsspecialist is verplicht voorafgaand aan de scheidingsbegeleiding met alle 
partijen een ADR Register Scheidingsspecialisten begeleidingsovereenkomst, (hierna te 
noemen begeleidingsovereenkomst), te sluiten, uitleg te geven over het 
scheidingsbegeleidingsproces, de inhoud van de begeleidingsovereenkomst en het 
Reglement van het ADR Register Scheidingsspecialist. 
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3 Werkwijze scheidingsspecialist  

De scheidingsspecialist dient de begeleiding met de nodige voortvarendheid te behandelen.  

De scheidingsspecialist verlangt van partijen dat zij de informatie verstrekken die voor een 
goede besluitvorming noodzakelijk is en vice versa.  

De scheidingsspecialist zorgt voor een evenwichtige behandeling van het scheidingsproces 
en bevordert zoveel mogelijk dat iedere partij op gelijkwaardige wijze aan bod komt en tot een 
respectvolle ontbinding te komen met draagvlak bij alle partijen.  

 

4 Geheimhouding  

De scheidingsspecialist betrekt geen derden bij de begeleiding en verstrekt over de 
begeleiding geen informatie aan derden, behoudens met toestemming van partijen. (via een 
volmacht)  

De scheidingsspecialist dient alle derden die hij bij de begeleiding betrekt of over de 
begeleiding informeert, schriftelijk geheimhouding op te leggen.  

 

5 Honorarium  

De scheidingsspecialist dient met partijen over zijn honorarium een afspraak te maken en deze 
in de begeleidingsovereenkomst vast te leggen.  

De scheidingsspecialist bepaalt zijn honorarium uitsluitend op uurbasis of op een vooraf 
overeengekomen pakketprijs, en deze prijs is onafhankelijk van het met de begeleiding te 
bereiken resultaat.  

De scheidingsspecialist dient een duidelijke gespecificeerde declaratie in, waaruit blijkt welke 
werkzaamheden zijn verricht en welke kosten waarvoor in rekening zijn gebracht. De 
scheidingsspecialist dient een urenstaat bij te houden en deze desgevraagd over te leggen.  

De scheidingsspecialist mag de aanvang respectievelijk de voortgang van zijn 
werkzaamheden afhankelijk stellen van het stellen van zekerheid door partijen voor de 
voldoening van zijn declaratie.  

 

6 Collegiale houding  

De scheidingsspecialist die een begeleiding van een andere scheidingsspecialist overneemt, 
is verplicht zijn voorganger hierover te informeren.  

In het geval de scheidingsspecialist wordt vervangen, zal de nieuwe scheidingsspecialist zijn 
werkzaamheden niet aanvangen voordat de declaraties van zijn voorganger en de tot dusverre 
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betrokken 
hulppersonen/deskundigen volledig zijn voldaan. De scheidingsspecialist kan niettemin zijn 
werkzaamheden aanvangen wanneer hij schriftelijke toestemming heeft van zijn voorganger 
omtrent de declaraties indien deze zijn voldaan.  

 

 

 

 

Bij vervanging van de scheidingsspecialist door een andere scheidingsspecialist is de 
voorgaande scheidingsspecialist op verzoek van partijen verplicht om de opvolgende 
scheidingsspecialist volledig te informeren.  

 

7 Tuchtrecht  

De scheidingsspecialist is onderworpen aan de tucht- en klachtencommissie conform het ADR 
Register Scheidingsspecialist dat vigeert voor de scheidingsspecialist.  

 De scheidingsspecialist heeft een open houding ingeval van een klacht van cliënt.   

De scheidingspecialist stelt aan cliënten een klachtenregeling ter beschikking.  

 

8 Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling  

De scheidingsspecialist is onderworpen aan de meldcode bij een vermoeden van 
kindermishandeling conform het ADR Register Scheidingsspecialist, dat vigeert voor 
scheidingsspecialisten. 


