
 
 

 

 

HANDLEIDING/STAPPENPLAN ECHTSCHEIDINGEN 

 

De eerste brief 
 

In een echtscheidingsprocedure wordt altijd een eerste brief verzonden naar de aankomende ex-

partner. In de echtscheidingsprocedure wordt over uw ex-partner vaak gesproken als de wederpartij. 

De eerste brief heeft als functie om de echtscheiding aan te kondigen, om eventueel financiële stukken 

op te vragen in verband met een alimentatieberekening en tot slot om een voorstel te doen rondom 

de afwikkeling van de echtscheiding. Denk hierbij aan afspraken die gemaakt moeten worden over 

bijvoorbeeld de kinderen, de verdeling van de boedel, alimentatie enz. 

In deze brief wordt de wederpartij altijd een termijn gegeven om te kunnen reageren op de brief.  

 

Na de eerste brief 
 

Als de in de eerste brief genoemde termijn verstreken is, wordt bezien of er een reactie is 

binnengekomen. Als er geen reactie is gekomen op de brief (en ook geen verzoek om uitstel is gedaan 

door de wederpartij) dan kan de echtscheidingsprocedure worden gestart. Als er wel een reactie is 

gekomen dan kan er overleg plaatsvinden over de afwikkeling van de scheiding. Ook tijdens de 

echtscheidingsprocedure kunnen partijen overigens altijd alsnog tot afspraken komen. Schikken kan 

dus nog op ieder moment van de procedure, zolang de rechtbank nog geen uitspraak heeft gedaan. 

 

Ouderschapsplan 
 

Wanneer u gaat scheiden, en u samen kinderen heeft, bent u verplicht een ouderschapsplan bij de 

rechtbank in te dienen. De vijf belangrijkste onderwerpen in ouderschapsplan zijn de 

hoofdverblijfsplaats, het gezag, de omgang, de informatie- en consultatieverplichting en de 

kinderalimentatie. De inhoud van het ouderschapsplan wordt altijd door een advocaat van ons kantoor 

met u besproken. 

 

Echtscheidingsconvenant 
 

In het kader van de echtscheiding kunt u een echtscheidingsconvenant indienen. Dit document bevat 

de afspraken over onder andere partneralimentatie, pensioenverevening, de verdeling van uw boedel 

etc. Het totaal aan bezittingen en schulden noemt men de boedel (let op, dit is dus iets anders dan uw 

inboedel). Denk bij de verdeling van de boedel bijvoorbeeld aan de verdeling van uw woning, auto’s, 

inboedel etc.  
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Verzoekschrift 
 

Een echtscheidingsprocedure wordt gestart met een verzoekschrift. Wij zullen dit verzoekschrift voor 

u indienen bij de rechtbank. Voor het indienen van een verzoekschrift hebben wij de BSN van beide 

partijen nodig, en een afschrift van de huwelijksakte die niet ouder mag zijn dan drie maanden. Indien 

u kinderen heeft, hebben wij van ieder kind ook een geboorteakte nodig die niet ouder is dan drie 

maanden. Wij vragen deze documenten altijd namens u op.  

Naast het vragen van de echtscheiding kan er worden gevraagd om ‘nevenvoorzieningen’ te treffen. 

Dit ziet op bijvoorbeeld op partneralimentatie, toebedeling van de woning, omgangsregelingen voor 

de kinderen etc. De advocaat zal met u bespreken welke nevenvoorzieningen u zou wensen.  

De partij die het verzoekschrift indient wordt de verzoekende partij genoemd en de andere partij altijd 

de verwerende partij. Dit staat dus los van de vraag welke partij in eerste instantie aangekondigd heeft 

te willen scheiden.  

 

Het betekenen van het verzoekschrift 
 

Gelijktijdig met het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank zal het verzoekschrift naar de 

deurwaarder worden gestuurd. De deurwaarder heeft dan de taak om het verzoekschrift te betekenen 

aan de wederpartij. Dit houdt in dat de deurwaarder het verzoekschrift bij de wederpartij zal bezorgen, 

zodat hij of zij op de hoogte is van de echtscheidingsprocedure.  

 

Inschrijving huwelijksgoederenregister 
 

In het verzoekschrift kan de rechtbank verzocht worden om het verzoek tot de echtscheiding in te 

schrijven in het huwelijksgoederenregister. Derden kunnen dan in het huwelijksgoederenregister zien 

dat er een echtscheidingsprocedure aanhangig is gemaakt. 

 

Voorlopige voorzieningen 
 

Voordat een beslissing is gevolgd van de rechtbank gaat er vaak een lange periode overheen. Het kan 

soms erg vervelend zijn dat er dan een langere periode is waarin geen duidelijkheid bestaat. Het is dan 

mogelijk om de rechtbank te vragen om voorlopige voorzieningen te bepalen voor de duur van de 

echtscheidingsprocedure.  
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Verweertermijn 
 

Nadat het verzoekschrift is ingediend krijgt de wederpartij zes weken om een verweerschrift in te 

dienen (deze termijn kan verlengd worden). In het verweerschrift kan de verwerende partij zijn of haar 

bezwaren tegen de echtscheiding en de nevenvoorzieningen kenbaar maken. Wanneer de wederpartij 

het volledig eens is met het verzoekschrift, kan ook een zogenaamde referteverklaring ingediend 

worden. Dit is een verklaring van geen bezwaar.  

 

Inplannen zitting 
 

Nadat alle stukken zijn ingediend zal de rechtbank een zitting gaan inplannen. Vaak duurt het wel een 

aantal maanden voordat de zaak op zitting komt. Dit heeft er onder meer mee te maken dat het erg 

druk is bij de rechtbanken, en het is helaas niet mogelijk dit proces te versnellen. Wanneer een zitting 

wordt ingepland krijgen wij hiervan bericht van de rechtbank. Dit bericht wordt altijd aan u 

doorgezonden. 

 

De zitting 
 

Op de dag van de zitting is het van belang dat u ongeveer 20 tot 15 minuten eerder al aanwezig bent, 

zodat u nog tijd heeft om eventuele vragen aan de advocaat te stellen. Wij raden u aan altijd uw 

legitimatie mee te nemen naar de zitting. Echtscheidingszittingen zijn (behoudens uitzonderingen zoals 

bijvoorbeeld stagiaires) niet toegankelijk voor derden. U mag dus altijd iemand meenemen ter 

ondersteuning naar de rechtbank, maar deze persoon zal niet mee de zittingzaal in mogen. Het kan 

zijn dat er iemand aanwezig is van de Raad voor de Kinderbescherming wanneer er kinderen betrokken 

zijn in de echtscheiding.  

Ter zitting zal een rechter altijd kijken of partijen nog in overleg tot afspraken kunnen komen. De 

rechter kan zelfs vragen of u beiden bereid bent in dat kader met een mediator te spreken. Er wordt 

dan na de zitting een datum geprikt waarop een gesprek met de mediator plaats kan vinden. Mocht u 

echt niet meer naar een mediator willen, dan kunt u dat ter zitting aangeven.  

De rechter doet niet meteen na de zitting uitspraak. Vaak duurt het vier weken voordat de beschikking 

(de uitspraak) toegestuurd wordt. Wij ontvangen de uitspraak op kantoor, en sturen die naar u door. 

Wegens drukte bij de rechtbank, kan het soms zijn dat de rechtbank langer nodig heeft dan vier weken. 

Wij kunnen dit proces helaas niet versnellen.  
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Inschrijving Burgerlijke Stand 
 

De echtscheiding moet hierna worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de 

gemeente waar u destijds gehuwd bent. Dit doen wij voor u. Voordat overgegaan kan worden tot 

inschrijving dienen beide partijen een akte van berusting (waarin u allebei verklaart niet in hoger 

beroep te willen gaan) getekend worden. Mocht één van partijen deze akte niet willen tekenen, dan 

kunnen wij na ommekomst van drie maanden de echtscheiding zonder deze akte alsnog inschrijven.  

Pas als de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand bent u officieel 

gescheiden.  

 

Hoger beroep 
 

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank heeft u nog de mogelijkheid om hoger 

beroep in te stellen. De termijn om hoger beroep in te stellen is drie maanden, en deze termijn gaat 

lopen vanaf de datum van de echtscheidingsbeschikking.  

 

 

 

 

 

 

 


