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Echtscheiding

Ja

Gezamenlijke
advocaat/mediator?

Echtscheidingsconvenant +
evt. ouderschapsplan

Evt. viergesprek
Nee

Ja

Overeenstemming?

Nee

Evt. Voorlopige voorzieningen
Verzoekschrift + evt.
referteverklaring

Verzoekschrift evt. met
nevenvoorzieningen

Verweerschrift evt. met
zelfstandig(e) verzoek(en)
Zitting

Evt. nader onderzoek Raad
voor de Kinderbescherming
en/of vervolgzitting(en)
Beschikking
Inschrijving evt. met akte van
berusting

Deze informatie is enkel informatief
en bevat geen juridisch advies. MVSB
Advocaten aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor enige vorm
van schade, ontstaan door gebruik of
interpretatie van deze informatie.

Echtscheiding verklaard
akte van berusting

verklaring waarin wordt gemeld dat de echtscheiding voor het einde van de beroepstermijn
mag worden ingeschreven. Zonder de akten van berusting van beide echtgenoten dient de
beroepstermijn van drie maanden te worden afgewacht.

beschikking

schriftelijke uitspraak van de rechtbank

echtscheidingsconvenant

overeenkomst tussen echtgenoten, waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd,
bijvoorbeeld over de alimentatie, echtelijke woning, inboedel, pensioen, etc.

inschrijving

registratie van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand in de plaats waar
het huwelijk is gesloten. De echtscheiding is pas definitief na de inschrijving.

mediator

bemiddelaar bij het maken van afspraken, waarbij in gesprekken oplossingen worden gezocht,
zonder juridisch advies

nevenvoorzieningen

verzoeken anders dan de echtscheiding, bijvoorbeeld alimentatieverzoek, verzoek tot
verdeling of verzoek(en) over de kinderen

ouderschapsplan

overeenkomst tussen de echtgenoten/ouders, waarin de afspraken over de kinderen worden
vastgelegd, met name over de hoofdverblijfplaats, omgang en kinderalimentatie
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Raad voor de Kinderbescherming instantie die opkomt voor de kinderen en/of hun belangen onderzoekt
Deze informatie is enkel informatief
en bevat geen juridisch advies. MVSB
Advocaten aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor enige vorm
van schade, ontstaan door gebruik of
interpretatie van deze informatie.

Echtscheiding verklaard
referteverklaring

verklaring waarin een echtgenoot aan de rechtbank meldt in te stemmen met het
verzoekschrift van de andere echtgenoot

viergesprek

gesprek tussen echtgenoten, waarin zij beide worden bijgestaan door een eigen advocaat,
om tot afspraken en oplossingen te komen

verweerschrift

schriftelijk stuk aan de rechtbank, waarin de bezwaren tegen het verzoekschrift wordt
verwoord

verzoekschrift

schriftelijk stuk aan de rechtbank, waarin de rechtbank gevraagd wordt om onder meer de
echtscheiding uit te spreken. Het verzoekschrift moet door een advocaat worden ingediend.
Dat kan één advocaat doen voor beide echtgenoten of één advocaat namens één
echtgenoot. Als de andere echtgenoot het niet met het verzoek eens is kan hij/zij met een
advocaat daartegen verweer voeren in een verweerschrift.

voorlopige voorzieningen

aparte gerechtelijke procedure, waarin maatregelen voor de duur van de echtscheidingsprocedure worden getroffen, bijvoorbeeld over de kinderen, alimentatie en/of verblijf in de
echtelijke woning

zelfstandig(e) verzoek(en)

verzoek(en) van de verwerende echtgenoot in het verweerschrift

zitting

mondelinge behandeling van het verzoek- en verweerschrift, waarbij de rechter vragen aan
de echtgenoten en/of hun advocaten stelt en/of de voortgang van de procedure bespreekt. Als
er minderjarige kinderen zijn, kan er een vertegenwoordiger van de Raad voor de
Kinderbescherming aanwezig zijn.

Herenstraat 29, 7121 DA Aalten
T 0543 – 47 72 79
E scharenborg@mvsb-advocaten.nl
I www.mvsb-advocaten.nl

Deze informatie is enkel informatief
en bevat geen juridisch advies. MVSB
Advocaten aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor enige vorm
van schade, ontstaan door gebruik of
interpretatie van deze informatie.

