
U gaat

scheiden

Burgerlijk wetboek, Boek 1

E.hEche dingtus5en echtgenoten d e nletv:n tèfelen bed
gescheiden zijn, wordt !ltgespÍoken op verzoek vèn één der
echtgenoten of op h un semeenschappelijk v€zoek.

Echtscheiding wordt op veÍzoek van één deí echlgenoten
uitgespÍoken, iidien heth!welijkduuaàêm onhÍicht is.

Attihell55
n geval van echtscheidinC en voor zover de ene e.htg€noot

na de huwe iikrr rr -B êr voor de echL.^e a -g p"n io.

€nêrnspÍaken h€eft opgebouwd, heeft de andere echtgenoot
overêenkomstig het bep:ê de bii of krêchrens de Wet
leÍere repFn,oe^ echt"nbrt< ed, I ecaroppê Íoe'
veÍeve C..enlideerhrg".ore.opaew -eLoorê' -
dezeWettoepasse ijkheid daaÍvên hebbef u rgesloten.

i. Derechterkanbljdeechtscheidingsbesch kkingof bjlatere
uitspràakaên de echreenootd e nietvo doende inkomsten
totziln levensonderhoud heêft, nochzlchin rcde ijkheid kan

veÍweÍven, op diensveÍzoekten aste vên d€andeíe e.htge-
nooteenuitkeringtotleveisondeóo!dtoekennen.

,. Bijdevastste ingvan de uitkêiing kan deÍechteíÍekef ig
houden m€tde behoefte aan êênvoorziening in herlê!en,
sonderhoudvoorheie€vè vanove jjden van degenê dle tor
deuitkeingisgehouden.



I n leid ing U bent getauwd en u wiltnietlanget bijuw
pattner blijven. Dan kunt u goan scheiden. Als u

gastscheiden, moetu veeldingen rcgelen. Deze

brcchure helpt u doIrbij. U vindt infotmotie aver de

volgende andeMerpen.

- Wanneer hunl u stheiden?

- Hoe noet u scheiden?

- wot noet u regelen?

ln deze brcchure besprehen vle veel onderwerpen.

Sons kon de infarnotie hiercver niet helenlol
volledig zijn. Wilt u neer weten? Neem don cantact

op net een rehtshulpvelenet zools een odvo@ot,

nedislar ofnotoris.





o'r Wanneer kunt u scheiden?

Bent u geÍouwd en wilt u niet langer bij uw pa ner blijven? Dan kunt u

s€heiden. soms zijn ervoorwaarden om te kunnen scheiden. Bijvoorbeeld

als u geen Nederlander bent. Wilt u daar meer over weten? Neem dan

contact op met een advocaat, mediator ofnota s.

Erzijn drie manieren om te scheiden:

- Een echtscheiding;
- Een scheidingvan tafelen bed;

- Een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed.

Deze manieren leggen we hieronder uit.

Fcirt5cireidrJu

Met een echtscheiding beëindigt u uw huwelijk. U hebt geen juridische

banden meer met uw partner. Dat betekent dat de rechten en plichten van

het huwelijkniet meer gelden. U kunt bijvoorbeeld niet meer automatisch

van elkaareÍven als één van u overlijdt. Na een echtscheiding kunt u

opnieuw met iemand trouwen.

S.ii€idirlq li l tofei eir lred

Biieen scheidingvan tafelen bed bliift u getrouwd. Maar u woont niet meer

bij elkaar U hebt nog steeds de rechren en plichten van het huwelijk. Dit
kan een oplossing zijn als u bijvoorbeeld van uw geloofniet mag scheiden.

ofals u om financië1e Íedenen niet wilt scheiden.

0rirbrirdin, rnn her hrDe/r1k noscieiding rnrr rnftle n bed

Wilt u na een scheidingvan tafelen bed helemaal uit elkaar? Dan kunt u uw

huwelijk laten ontbinden. Uw huwelijk is dan helemaal beëindigd. U kunt
dan opnieuw trouwen.

op welk moment kunt u scheiden?
U kunt op elk moment scheiden ofscheiden van tafel en bed. Het maakt

niet uit hoe Iang u getrouwd bent. Wilt u samen uwhuwelijklaten
ontbinden na eenscheidingvan taíelen bed? Dan kunt u datookop elk

moment doen.

Maarwilt u als enige uw huwelijk Iaten ontbinden na een scheidingvan

tafel en bed? Dan is er een voorwaarde. U moet dan minstens drie jaar

gescheiden zijn van tafel en bed.



oz Hoe moet u scheiden?
U kunt een scheiding samen met uw PartnervÍagen. Maar u kunt ook

alleen een scheidingvragen. U hebt altijd een advocaat nodig. De rechter

beslist over uw scheiding ofontbindingvan uw huwelijk.

ÊPrI l lrrsdrl€li eenJ?

vnagt u samen de schejding aan? En bent u het eens over de dingen die

geregeld moeten worden? Dan hoeft u samen maar één advo.aat !e nemen.

Berir u het niet eÊrisl

Wordt u het niet eens overde scheiding ofde dingen die u moet regelen? Dan

kunt u hulp vragen aan een advocaat ofmediator' Een mediator helpr u en uw

pa ner om samen een oplossing te vinden voor dingen waar u het niet over

eens bent. Bijvoorbeeld overhetouderschapsplan. U kunt op verschillende

momenten in de procedure hulpvragen aan een mediator'

U kunt er zelfvoor kiezen om een mediatorom hulp !evragen. Maaru moet

wel bereid zijn om samen een oPlossing te vinden. U krljgt hier dan deskun-

dige hulp bij van de mediator. De media!oÍ js onafhankelijk en helpt u zo goed

mogelijkom een oplossing te vinden. De oPlossingen legt u vast in een

overeenkomst. U en uw partner ondenekenen deze oveteenkomst.

De oveteenkomst gaat naar de rechter.

Kunt u het met de hulp van een mediatot nog niet eens worden? Dan moet u

allebei een eigen advocaatnemen. Hieronderleesru hoe de procedurevan de

scheiding gaat.

Hoe gaat de procedure?
Een scheidingsprocedure heeftverschillende stappen Die leest u hieronder.

srdl r. U diert Êerl l,Éizoek.:hJlF 1r1

Een scheidingsprocedure begint met een verzoeksch rift. Hierin vraagt u de

scheiding aan. U kunt hetverzoekschrift samen met uw Paftner indjenen.

Maar u kunt het ook alleen doen. Uw advocaat stuutt uwvetzoekchrift naar

de rechtbank. Als u hetvezoekschrift alleen indient, zorgt uw advocaat ewoor

dat uwpartner hetverzoekchrift binnen tweeweken ook krijgt. In het

verzoekchrift moethetvoigende staan:



Uw naam, voonamen en woonplaats;
De naam, voornamen en woonplaats van uw paftner;

Hebt u minderjarige kinderen, dus kinderen ionger dan 18 jaar? Dan

moeten ook hun naam, voornamen en woonplaats in het verzoekchrift
staan;

Voor uw kinderen jonger dan 18 jaar moet u ook een ouderschapsplan
maken- In ditplan staan afspraken oveÍuw kinderen. U mag de afspnken
zelfbepalen. Maar er moeten in ieder geval afspraken in staan over een

aantal onderwerpen, zoals alimentatie voor de kinderen. Kijkvoor meer
in[ormatie over het ouderschapsplan op pagina ra.

In hetverzoekchrift kunt u ookvragen ofde rechter een beslissingwil
nemen over andere dingen. Bijvoorbeeld over hoe u uw spullen verdeelt.
Dit noemen we nevenvooÍzieningen. Meer informatie over nevenvoolzie-
ningenvindt u op pagina u.

Uw advocaat stuurt uwveÍzoekschrift naar de rechtbank. Woont u allebei
nietin Nederland? Dan stuurt u h et verzo ekschrift naarde rechtbank in Den
Haag.

Bent u het samen eens?
Bent u het met elkaar eens over de scheiding en de dingen die u moet
regelen? Dan kuntu de afspraken vastleggen in een overeenkomsr. Dir heet
een convenant. U kunt hiervoor hulp krijgen van een advocaat ofmediator.
U kunt dan via uw advocaar samen een verzoekschrift indienen bij de

rechtbank. Dan kunt u binnen drie maanden gescheiden zijn. Er zijn
advocaten die zijn gespecialiseerd in scheidingen en alleswat u daarbii
moet regelen. U kunt een advocaatvinden via de Verenigingvan
Familierechtadvocaten en Scheidingsmediarors (VFAS). Her adÍes sraat

achterin deze brochure. U kunt ookeen notaris om hulp vragen bil de

verdeiingvan uwspullen.

Slnl2. \,ltri krnr !.toeJl dls rr iret nier ecrrs l)errt rnctdesciter,iirrrl.,

Hebt u het verzoekschrift alleen ingediend? En is uw partner het hier niet
mee eens? Dan kan uw partner dat aan de rechter laten weten. Dat noemen
we verweervoeren. U kunt ook eerst proberen om met een mediator een

oplossing te vinden.

Heeft uw panner het veÍzoekschdft alleen ingediend? En bentu hetdaar



niet mee eens? Dan kunt u dat laten weten aan de rechter. U moet dan een

verweerschrift indienen- Dat moet binnen zesweken. De rechter kàn soms

beslissen om de zes weken te verlengen:

- Als u op rijd om uitstelvraagt;
- Als u en uw partner samen om uitstel wagen;
- Als de rechrervindl dàr uirstel nodig is.

Weet u nietwaar uw paftner woont, ofwoont uw partner in her buitenland?

Dan moet uw partner binnen dde maanden het verweerschrift indienen.

Erzijn veEchillende soonen verweer Die leggen we hieronder uir'

llia krri li ri!an dis ir lIli,ri,l r0r5 Jr{,Ir 11ral aerr a.hisairaii,rirlil '

U kunt dan op twee manieren verweervoeren.
- U vindt dat uw huweli,k nog goed is. Dit verweer wordt bijna nooit

goedgekeurd.

- U wilt eerst afspraken maken over de verdelingvan het nabestaandenpen-

sioen. Als de rechteÍ dit verweer goedkeurt, moet u eeÍst redelijke

afspraken maken. Daarna kunt u scheiden.

liirt Iiri lr Jaalr air ir irri rriat rrrrs irerrt nr€i Étrt iair.ÍirJirl I rirl irliaiiil irlrii'

U kuntalleen zeggen datu uw huwelijk nog goed vindt.

lldi liriri ii ,ioif cli l1 lrat riei allri l,rni dr,rl ralr orti|irldiJlq rln aa, iallaiiirl{ I'irll tuiil lri

U kunt ook op twee manieren verweervoeren.
- U zegt dat de scheiding van tafel en bed is opgehouden. Dit heet een

verzoening. De verzoening moet dan wel in het huwelijksgoederenregis-

ter ingeschreven staan.

- U kuntvragen om afspraken re maken over de verdeling van het nabe-

staandenpensioen. Dit gaat hetzelfde als bij een echtscheiding.

U kunt ook bezwaar hebben tegen de nevenvoorzieningen. Bijvoorbeeld

over alimentatie ofde zorgvoor de kinderen.

Sidli llc ziatjnr]

Als alle stukken bij de rechtbankbinnen zijn, stelt de rechtbank een datum

vastvooÍ de zitting. U krijgt hierover bericht. U hoeft niet naar de zining te



komen, maar dat mag wel. Als u komt, vraagt de rechter ofu nog iets wil
zeggen dat belangrijkkan zijn voor de beslissing. Aan het eindevan de

ziftingvertelt de rechterwanneer hij de beslissing neemt.

Soms is er geen zifting. Bijvoorbeeld als u samen hetverzoekchrift hebt
ingediend. En u hebr geen kinderen tussen de 12 en r8 jaar Soms is er ook
geen zitting als u alleen een verzoekchrift hebt ingediend, maar dan zijn er
twee voorwaa rd en :

- Uw paÍtner heeft geen verweerschrift ingediend.
- U hebt geen kinderen tussen de l2 en t8 jaar.

Als ergeen zining is, beslist de rechter op basis van hetverzoekchrift en de

andere stukken- Bijvoorbeeld het echtscheidingsconvenant.

SIop 4. D€ /resiissrJ14

Na de zitting neemt de rechter een beslissing. Deze beslissing schrijft hij in
de vormvan een beschikking. U krijgt de beschikkingvia uw advocaar

thuisgestuurd.

Sld]r i. Holterleroap ejl rdssdtie

Bent u hetnieteens met de beslissingvan de rechtbank over uw scheiding?

Dan kunt u in hoger beroep gaan bij het cerechtshol Her Cerechrshof
bekijkt uw zaak helemaal opnieuw. Daarna krilgt u weer een beschikking.
Bent u het niet eens met deze beschikking? Dan kunt u in cassatie gaan bij
de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad bekijkt uw zaak niet
opnieuw. wel kijkt de Hoge Ràad ofde procedure goed is gevolgd.

In hoger beroep gaan ofin cassatje gaan moet u binnen drie maanden doen
nadatu de beschikking hebtgekregen. Hebt u geen beschikking gekregen?

Dan gaan de drie maanden in als een uinrekselvan de beschikking in de

Staatscourant staat.

Stnp 6. D€ scleidirU deÍinirieínrdleri

Om uw scheiding definitiefte maken, moet u naar de burgerlijke stand.

Daar laat u de beschikkingvan uw scheiding inschrijven in de registers. Dir
geldtvoor een echtscheidingen een ontbindingvan het huwelijk na een

scheidingvan tafel en bed. U moet dit binnen zes maanden doen, anders

blijft u getrouwd.



om uw scheidingvan tafel en bed definitiefte maken, moet de rechtbank

de beschikking inschrijven in het huwelijkgoederenregister. Dit moetook
binnen zes maanden, anders vervalt uw scheiding van tafel en bed.

Voorlolrra !oolzrenÍrgeJr

Een scheidingsprocedure kost veel tijd. Het duurt al gauw drie maanden

voordat de rechter een beslissing neemt. Als u en uw panner het niet eens

worden overde dingen die geregeld moetenworden, kan het zelfs meer dan

een jaarduren. om hetwel met elkaareens te worden, kunt u dan hulp
vragen aan een mediator
U kunt ook een voorlopige voorzieningvragen. De rechter neemt dan alvast

een beslissing over de dingen waar u het niet over eens kuntworden. Deze

beslissing geldt alleen tijdens de procedure.

Wjlt u een voorlopige voorziening? Vlaag dat dan aan uw advocaat. Dat kan

tiidens de procedure, maar ook voordat de procedure begint. U moet dan

wel binnen vier weken uwverzoekchrift voor de scheiding bij dezelfde

rechtbank indienen.

U kunt bijvoorbeeld een voorlopige voorztening vrager voor:
- Een beslissing over bij wie de kinderen jonger dan l8 jaar gaan wonen;

- Deverdelingvan zorg en opvoeding;
- De omgang met de ouder die niet het gezag heeft;
- De alimentacie voorde partner en de kinderen;
- Wie er in het huis blijftwonen.

03 Hoeveel kost de procedure?
U betaalt kosten voor de advocaat ofmediator. ook betaalt u kosten voor de

rechter. Dit is het griffierecht. Kunt u de kosten van de advocaat ofmediator
niet helemaal betalen? Dan hoeft u soms minder te betalen. De overheid

betaalt dan een deel van de kosten. Dit heet een toevoeging.

wilt u een toevoeging? Bespreek dit dan met uw advocaàt ofmediator Hij
kan de toevoeging aanvragen bij de Raàd voor Rechtsbijstand. De Raad

beslist ofu de toevoeging kriigt. Kdjgt u de toevoeging? Dan hoeft u soms

ook minder grifherecht te betalen.



Wilt u meer informatie over de toevoeging en hoeveel u zelfmoet betalen?

Lees dan de volgende brochures:
- Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand oímediation aan?

- lnkomensgrenzen en eigen bijdragen gesubsidieerde rechtsbijstand en

mediation.

o4 Nevenvoorzieningen
ln hetverzoekchrift kunt u ookvragen ofde rechter een beslissingwil
nemen over de volgende dingen:
- Het gezag en de verdeling van zorg en opvoeding;
- De omgang tussen de ouder die niet het gezag heeft en kinderen jonger

dan rSjaar;
- Alimentatie voor de partner en de kinderen;
- Hoe u uw spullen verdeelt;
- Wie er in het huis blijftwonen;
- Eventueel nog andere dingen dle met de scheiding te maken hebben.

Dit noemen we nevenvoorzieningen. De rcchterkan de beslissing over een

nevenvoorziening gelijk nemen met de beslissingoveÍ de scheiding.

Hieronder leggen we de nevenvoorzieningen uit.

Hetq€zakt €r d€ verdeliní rnn zoI en op|oedirrr

Als u gezag over uw kinderen hebt, bent u veranrwoordelijkvoor uw

kinderen. De wet gaat ervan uit dat u samen het gezag over uw kinderen

houdtna de scheiding. Lukthetnietom afspraken te maken overde

verdeling van de zorg en opvoeding? Dan kunt u de rechtervragen om een

verdelingvast te stellen.

D€ omqi l4 t|ssen de 0uder dre riier Jr€rrezd.q fieeF en i(indererijong€i ddrl r8Jddr

wilt u niet samen het gezag houden? Dan kunt u aan de rechtervragen of
één van u het gezag kan k jgen. Dit zal de rechter alleen in bijzondere
gevallen goedkeuren. De andere ouderkijgt dan een omgangsregeling. De

andere ouder moet namelijk ooktijd doorbrengen met de kinderen.

Kunt u het niet eensworden over het gezag en de omgang? Dan kan de

rechter adviesvragen aan de Raad voorde Kinderbescherming.

Wilt u meerweten over gezag en omgang? Lees dan de brochure Cezag,

omgang en informatie.



,4liJnertdtie L,oor r/r pdl,tner err de kiJrderen

Erzijn twee soorten alimentatie: voor de partner envoorde kinderen.

1 . Alimenmtie voor de pormer

Hebt u na de scheiding te weiniggeld omvan te leven? Dan kunt u

alimentatie krijgen. Uw pafiner betaalt u dan elke maand een bedrag. U

kunt hierover afspraken maken met uw pafiner. Deze afsPraken schrijft u in

een overeenkomst. U kunt uwvraagom alimentatie ook aan de rcchter

voorleggen.

Uw partner moet maximaal 12 jaar alimentatie betalen. U kuntook

afspreken dat de betaling koner duun. Bent u korter dan 5 jaargetrouwd,

en hebt u geen kinderen? Dan hoeft uwPanner niet langer alimentatie te

betalen dan uw huwelijk duurde.

z. Alimentatie voor dekinderen

ouders moeten de verzorging en opvoedingvan hun kinderen betalen tot

de kinderen zi jaarworden. Als u gaatscheiden, betaalt u soms alimentatje

voorde kinderen aan uwpartner. Bijvoorbeeld als uw kinderen niet bij u

wonen. U kunt samen afspraken maken over het bedrag. De rechter

controleertwel ofhet bedrag redelijk is. De rechter kan ook een hoger

bedrag vaststellen.

Lukt het niet om afspraken te maken over alimentatie voorde kinderen?

Dan kunt u aan de rechtervragen om een bedrag vast te stellen.

Voor kindeÍen van 18, r9 ofzo jaar moeten ouders ook kosten betalen,

bijvoorbeeld studiekosten. U maakt samen met uw kind afspraken over het

bedrag. En u betaalt het geld rechtstreeks aan uw kind. Als u er samen niet

uit komt, kan de rechter een bedragvaststellen.

Wilt u meerweten over alimentatie? Lees dan de brochure Alimentatie.

Hoe ! !Lr,splrllen !,eid€eir

Bij een scheiding moet u de spullen die van u samen zijn verdelen De

verdeling hangt afvan wat u hebtafgesproken toen u trouwde. Bent u in

gemeenschap van goederen getrouwd? Dan krijgt u ailebei de helft. Bent u

op huweljjkse voorwaarden getrouwd? Dan verdeelt u uwspullen zoals u

datbij de notaris hebtvastgelegd.

Hebt u een koophuis? Dan hangt het ook afvan de afspraken die u gemaakt



hebtwatermet hethuis gebeurt. Hetkan zo zijn datdewaardevan hethuis
wordt verdeeld. Degene die in het huis blijft wonen, moet dan meestal de

helftvan de waarde aan de andere partner betalen.

Vlie er iir her l uii bliÍil.0iren

Hebt u een huurhuis? Dan kunt u samen afspreken wie er na de scheiding in
het huis bliift wonen. Lukthetnietom daar een afspÉak over te maken?

Dan besiist de rechterwie er jn het huis mag blijven wonen.

o5 Pensioen
Meestal hebt u tiidens uwhuwelijk ouderdomspensioen opgebouwd.
Vaakhebtu ook recht op nabestaandenpensioen. Ditpensioen krijgt u
als uw pafiner overlijdt. Als u gaat scheiden, is het belangrijk dat u uw
pensioen goed verdeelt. Laat ook aan uw pensioenuitvoerderweten dat
u gaatscheiden.

0udeidonr5trcIsrorn

Als u gaat scheiden, wordt het ouderdomspensioen verdeeld. Hierover hoeft
de rechter njet te beslissen. In de wet staat namelijk dat dit pensioen altijd
wordt verdeeld. Behalve als u in uw huwelijke voorwaarden ofconvenant
hebt afgesproken dat u dir niet wilt. U krijgt ieder de helft van het pensioen.

Maar u kunt ook een andere verdeling alspreken.

U krijgt hetgeld van uw pensioenuitvoerder als u met pensioen gaar. U

moet uw pensioenuitvoerder wel laten weten dat u gescheiden bent. Dat

kunt u doen met het iormulier Mededeling van scheiding in verband metde
verdelingvan ouderdomspensio€n. Dit formulier moet u binnen twee jaar

na de scheiding opsturen. Het lormulier vindt u bij de brochure Verdeling

van ouderdomspensioen bij scheiding. Deze brochure kunt u bijvoorbeeld

krijgen bij:
- Advocaten;

- Nota ssen;

- Pensioenuitvoerders;
- Het Juridisch Loket;

- De Postbus 5r lnfolijn.
In de brochure leestu hoe u het ouderdomspensioen kuntverdelen, hoe u

het formulier moet in\,'rllen en wet u moet meestutên.



l\'di)asidonaloINPr5ioa!

Als u gaat scheiden, wordt het nabestaandenpensioen van uw ex-partner

omgezet in een bijzonder nabestaandenpensioen. Dit pensioen krijgt u als

uw ex partner overlijdt. Het is belangrijk dat u hierover goede afspraken

maakt. De rechterkan metzijn beslissing over uw scheiding wachten totdat

u afspraken hebt gemaakt over dit pensioen.

wilt u meerweten over pensioen? Lees dan de brochure Verdelingvan

ouderdomspensioen bij scheiding. of kijk op ww.pensioenkijker.nl.

o6 Het ouderschapsplan
Als u gaat scheiden, moet u een ouderschapsplan maken voor uw kinderen
jongeÍ dàn rB jàar. Hieronder lee.l u wat er in moet slààT. er wàl u ero\e-

moetweten.

Wat moet er in het ouderschapsplan staan?
U moet in ieder gevai over drie onderwerpen afspraken maken.

- Deverdelingvan de zorgen opvoedingvan de kjnderen;
- KindeIalimentatiel
- Informatie geven overde kjnderen.

U mag ook andere afspraken in het ouderschapsplan zetten. Allebei de

ouders moeten hun handtekening zemen onderhet ouderschapsplan.

Moet u altijd een ouderschapsplan maken?
Het maakt niet uit oíu getrouwd bent, ofeen geregistreerd partnerschap

hebt, ofsamenwoont. U moet ahijd een ouderschapsplan maken als u uit

elkaargaat.

Uw kinderen hebben recht op verzorging door allebei de ouders, ookna de

scheiding. Djtbetekent njetdatu beiden preciesde helftvan de tijd metuw
kinderen moet doorbrengen. Het gaat erom dat uw kinderen van allebei de

ouders goede verzorging krijgen.

Voor rveike kinderen moet u een ouderschapsplan maken?
U moet een ouderschapsplan maken voor de volgende kinderen:
- Kinderên jonger dan 18 jaar die van u samen zijn. ln ieder geval één van u

heeft het gezag over deze kinderen. Bent u niet getrouwd en hebt u geen



gelegistreerd partnerschap, maar woon! u wel samen? Dan moetu samen

het gezag hebben.

- Kinderen jonger dan 18 jaar die niet van u samen zijn. U moet samen het
gezag hebben over deze kinderen.

Zijn uw kinderen bijna 18 jaar? Dan hoeft het ouders.hapsplan niet zo

uitgebreid te zijn. U hoeft bijvoorbeeld geen afspraken meer re maken over
hoe u de zorgverdeelten hoe u elkaar informatie geeft. Welmoet u
afspraken maken over alimentatie.
Voor andere kinderen hoeft u dus geen ouderschàpsplan te maken. Maar dit
magwel.

Moeten ulv kinderen hun mening geven over het
ouderschapsplan?
U moet het ouderschapsplan met uw kinderen bespreken. Met heel jonge

kinderen kan djtr,'aak niet. U moet ook in uwverzoekschrift schrijven
waaroveÍ u met uw kinderen hebt gepraar toen u het ouderschapsplan

maakte. U kunt bijvoorbeeld schrijven dat u niet met uw kinderen hebt
gepraat omdat ze te jong zijn.

I(unt u toch scheiden als heÍ niet lukt om een ouderschapsplan
te maken?
soms lukt het niet om een ouderschapsplan te maken. Bijvoorbeeld omdat
u ersamen nietuitkomt. U kunt dan toch scheiden. U kuntdan gewoon een

verzoekschrift indienen. Hiein moet u welschrijven waarom her nier is

gelukt om samen een ouderschapsplan re maken. Ook moet u schrijven

welke afspraken u zelfwilt maken over de kinderen. Uw parrner kan dan

eventueel aan de rechter laten weten dat hij ofzij het er niet mee eens is.

De rechterkan u ookverwiizen nàareen mediator. De mediatorkan u dan

helpen om afspraken te maken. Als u ditnietwih, kan de rechteru niet
dwingen.

wilt u meerweten over het ouderschapsplan? Lees dan ook de brochure Uit
elkaar.... en de kinderen dan?



oT Hoe moet u een geregistreerd
partnerschap beëind igen?

wilt u uwgeregistreerd partnerschap beèindigen, en bent u het hierover

met elkaar eens? En hebt u geen kinderen jonger dan l8 jaar? Dan hoeft u

niet naar de rechter. U hebtwel een advocaat ofeen notaris nodig. Samen

met de advocaat ofnotaris maakt u een overeenkomst. Hierin moet in ieder

gevalstaan dat u het geregistreerd partne6chaP wil beëindigen. En u moet

erafspraken in zenen overbelang jke dingen, zoals de verdeling van uw

spullen, alimentatie, uw huis en deverdelingvan pensioen. De advocaat oí
notads en u en uwpartnet moeten de oveteenkomst ondertekenen.

De advocaat ofnotaris geeft aan de burgerlijke stand door dat u een

overeenkomst hebt. Dit moet binnen drie maanden nadat u de overeen-

komst hebt ondeÍekend. Pas dan eindigt uw geregistreerd Pannerschap

Hebt u kinderen jongerdan r8 jaar? Dan moet u een ouderschapsplan

maken. U moet dan altijd naar de rechtergaan om uw geregistreerd

partnerschap te beèindigen.

Bentu de enige die uwgeregistreerd partnerschap wil beèindigen? Dan is de

procedure hetzelfde als een scheidingsprocedure. U moet dan dus ook naar

de rechter

Let op: Vanaf r maart 2oo9 kunt u een huwelijk niet meerveranderen in een

geregistreerd pa nerschap. Dat betekent dat u ook geen flitsscheiding meer

kunt doen. Een flitsscheiding betekent namelijkdat u eerst uw huwelijk

verandert in een geregistreerd partnerschap, en dat u daarna uw partner-

schàp bij de burgerlijke stand beëindig1.



oB Waar kunt u terecht als u vragen
hebt?

Hebt u vragen, ofwilt u een brochure aanvragen? Dan kunt u de Postbus 51

lnfolijn bellen. Het telefoonnummer is: oSoo-805r (gratis). U kunt bellen

van maandag tot en met wijdagvan 8.oo uur tot 2o.oo uur.

U kunt ookkijken op de intenetsite van de gezamenlijke ministeries,

www rijkoverhe id. n l, en uw vraag stellen via het contactformulier.

Voormeer informatie kunt u ook terecht bij de afdeling burgerzaken van de

gemeente waar u woont.

U kunt de volgende brochures inkijken op wu,v.rijkoverheid.nl:
- Alimentatie
- Gezag, omgang en informatie
- Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding
- Probleem, conflict, juridische vraag: wat kunt u doen en waar kunt u

terecht?

- Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijsrand ofmediarion aan?
- Inkomensgrenzen en eigen bijdragen gesubsidieerde rechtsbijstand en

mediaton.
- Uit elkaar ... en de kinderen dan? Hierin vindt u meer informatie over het

ouderschapsplan. De brochure geeft ook antwoord op vragen over

mogelij'ke gevolgen van een scheiding voor kinderen en hoe die gevolgen

te beperken zijn.

09 Waar kunt u terecht voor hulp?
Hierondervindtu adressen en in ternetsites van organisaties die u
verderkunnen helpen.

Rechtbanken en Raad voorde Kinderbescherming
Nederland isverdeeld in r9 arrondissementen. Elk arrondissement heeft een

hoofdplaats. ln die hoofdplaatsen vindt u de rechtbanken en de Raad voorde
Kinderbescherming. De adressen en telefoonnummers kunt in vinden in het
telefoonboek, op www.rechtspraàk.nl of op www.kinderbescherming.nl.



luridisch Loket
Bii het luridisch Loket kunt u terechtvoor juridische informatie ofadvies.

Wilt u weten ofer een juridisch loket bij u in de buurt is? Bel dan ogoo -

Sozo (€ o,ro per minuut), ofkijk op de internetsire wvwv.juridischloket.nl.

Vereniging van Familierechtadvocaten en scheidingsmediators (vFAs)

Postbus 657o7

2506 EA Den Haag

Telefoon: o7o - 362 62 15

rvu,w.verenigin gfas.nl

N€derlandse Orde van Advocaten

Postbus 3o85r

25oo GW Den Haag

Telefoon: o7o -335 35 35

www.advocatenorde.nl

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Postbus l6o2o

25oo BA Den Haag

Notaristelefoonr ogoo - 346 93 93 (€ 0,25 per minuut)

openingstiiden: maandag tot en met vrijdag van 9.oo tot 14.oo uur.

\,lew'notaris.nl

Nederlands Mediation Instituut (NMI)

Postbus 21499

3oo1AL Rotterdam

Telefoon: oro - 20l 23 44

\an\,l^'.nmi-mediation.nl

op www.ouders-uit-elkaar.nl vindt u informatie over de gevolgen van een

scheidingvoor kinderen en wat die scheiding met hen kan doen.

Aan de inhoud van deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.


