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ALGEMENE INFORMATIE OVER ECHTSCHEIDINGSZAKEN
2 methodes:
•

Methode A GEMEENSCHAPPELIJK VERZOEK

Via één advocaat, samen oplossingen regelen over alle kwesties die vroeg of laat geregeld moeten
worden, zoals bijvoorbeeld alimentatie, woning, goederen, gelden, schulden, pensioen, enz.; men
noemt dit ook wel “mediation”.
Voordelen:
Sneller, evenwichtiger voor man en vrouw, minder kans op bijkomende conflicten, meestal lagere
kosten voor rechtsbijstand dan bij methode B; minder kans op conflicten en complicaties in de
toekomst.
Nadelen:
Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek is niet de geschiktste methode als man en vrouw niet de
duidelijke bereidheid hebben om te streven naar compromissen; als de zaken uiteindelijk niet regelbaar
zijn, moeten man en vrouw beiden naar andere advocaten en moeten er opnieuw kosten worden
gemaakt.

•

Methode B

DE PROCEDURE OP TEGENSPRAAK

Man en vrouw hebben ieder een eigen advocaat en proberen in een – soms langdurige en kostbare –
juridische strijd “van elkaar te winnen”.
Voordelen:
Uiteindelijk hakt de rechter de knopen door en volgen de minimaal benodigde gerechtelijke uitspraken,
waaraan partijen zich hebben te houden; meestal is hoger beroep mogelijk; spoedvoorzieningen zijn
mogelijk via een procedure bij de rechtbank (voorlopige voorzieningen).
Nadelen:
De procedure(s) kan/kunnen al snel zo’n 8 tot 18 maanden duren, waarna meestal de verdeling van de
gemeenschappelijke eigendommen en van de schulden alsnog moet worden geregeld, dan wel volgt
daarover nog een procedure.
Er ontstaan in de loop van de tijd vaak meer problemen dan dat er oplossingen worden geboden; meer
kans op steeds nieuwe conflictstof tussen partijen;
De psychische druk kan groot zin en verder oplopen.
De kosten van rechtsbijstand groeien naarmate de zaak arbeidsintensiever wordt.
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WELKE STUKKEN EN VERDERE INFORMATIE DIENT U BIJ UW
ADVOCAAT TE BEZORGEN ALS HET GAAT OVER EEN
ECHTSCHEIDINGSZAAK?
Bij echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek en bij echtscheiding op tegenspraak door de
verzoekende partij:
1.

Één afschrift van de huwelijksakte:
Tegen betaling van de kosten verkrijgbaar bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het
wettelijk huwelijk is gesloten; dit kan ook door de advocaat bij de betreffende gemeente worden
opgevraagd

2.

Twee uittreksels uit de Basisregistratie Personen:
Bewijs van opneming in de basisregistratie personen; tegen betaling verkrijgbaar bij de gemeente
waar men woont/staat ingeschreven:
- Één t.n.v. de man
- Één t.n.v. de vrouw
Hierop dient tevens de nationaliteit te zijn vermeld en de datum vanaf wanneer men in Nederland
woont/is gevestigd.
In geval het BSN-nummer bekend is kan hiermee worden volstaand en is een uittreksel uit de BRP
niet nodig

3.

Indien er minderjarige kinderen (onder de 18 jaar) uit dit huwelijk zijn:
Gewaarmerkt(e) afschrift(en) van de geboorteakte van ieder kind, tegen betaling verkrijgbaar bij de
gemeente waar het betreffende kind is geboren; dit kan ook door de advocaat bij de betreffende
gemeente worden opgevraagd

4.

Indien er sprake is van huwelijks voorwaarden:
Een afschrift of kopie van de betreffende notariële akte.

5.

Kopieën van recente financiële stukken betreffende inkomen (loon en/of uitkering(en) van man
en vrouw, laatste jaaroverzicht en recent bankafschrift van de hypotheek; bij huur kopie
huurcontract en bewijs van de huurbetaling (bankafschrift), kopieën van actuele bankafschriften
van alle bankrekeningen, spaargelden, jaaroverzicht waarde spaarpolis of levensverzekeringspolis,
en verder kopieën van andere belangrijke lasten en/of bewijzen van schulden.

6.

Bij eigendom van de woning; de laatste WOZ-waardebepaling en eventueel een recent
taxatierapport.

7.

Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs); wij maken daarvan een
gewaarmerkte kopie voor ons dossier.

N.B.

Als u niet de partij bent die de inleidende echtscheidingsprocedure stelt (dan bent u de
“verwerende partij”), dan hoeft u niet de stukken genoemd onder 1 t/m 3 te bezorgen, maar
wel de overige stukken, genoemd onder punt 4 t/m 7
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