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VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER “SAMEN SCHEIDEN”
Indien u in beginsel heeft besloten om gezamenlijk en in overleg de echtscheiding af te wikkelen,
verdient het in de regel de voorkeur om dat via één gemeenschappelijke advocaat te laten verlopen.
Noodzakelijk is daarbij wel dat men het op alle van belang zijnde onderdelen met elkaar eens is, dan
wel het op niet al te gecompliceerde wijze eens kan worden, al dan niet door gezamenlijke bemiddeling
via uw advocaat.
Voor zover van toepassing moet men het met name eens zijn c.q. worden over de navolgende
onderdelen:
§ Kind/kinderen (hoofdverblijf, omgang, kinderalimentatie);
§ Partneralimentatie c.q. afstand/uitsluiting van partneralimentatie;
§ De echtelijke woning (huurrecht c.q. eigendom; verkoop/verkoopprijs c.q. toebedeling huis plus
hypotheekschuld en eventueel bij hypotheek opgebouwd tegoed/saldo);
§ Verdeling bankrekeningen, spaartegoeden, beleggingen, lijfrente-/levensverzekerings-polissen;
§ Verdeling van schulden/betalingsverplichtingen (persoonlijke lening, flexibel krediet en/of andere
betalingsverplichtingen);
§ Regeling over eventuele belastingverplichtingen c.q. op belastingteruggaaf;
§ Verdeling van roerende zaken (auto’s of andere vervoermiddelen, alsmede verdeling van de
inboedel);
§ Regeling over de pensioenrechten (verdeling/verevening van opgebouwd pensioen of afstand
daarvan);
§ Eventuele financiële compensatie terzake overbedeling/onderbedeling;
§ Andere, niet genoemde onderdelen/aspecten die geregeld moeten/kunnen worden.
De kosten van een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek worden in de regel gedragen door
beide echtelieden, ieder voor de helft en zijn uiteraard afhankelijk van de omvang van de
werkzaamheden van uw advocaat.
Indien men zelf in staat zou zijn om een behoorlijk convenant te maken, zijn de werkzaamheden voor
uw advocaat minder omvangrijk en zijn de kosten lager; indien men zelf een convenant opstelt en
ondertekent, draagt uw advocaat daarvoor uiteraard geen enkele verantwoording. Wel kan uw
advocaat u daarover adviseren als u dat wenst.
Vanaf de datum dat alles gereed is en via uw advocaat kan worden ingediend bij de rechtbank, duurt
het in de regel circa 5 tot 10 weken voordat de uitspraak – zonder zitting – volgt; daarna moeten nog
enkele formaliteiten worden vervuld om de echtscheiding in te schrijven in het register van de
burgerlijke stand van de gemeente.
Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak voor een intakebespreking op mijn
kantoor kunt mij of mijn secretaresse bellen.

