
  
 

 

Echtscheidingsproces 
 

Nadat het intake gesprek heeft plaatsgevonden, ontvangt u de navolgende bescheiden: 
 

✓ Mediation overeenkomst  
✓ Ouderschapsplan en zorgschema (ingeval van kinderen jonger dan 18 jaar) 
✓ Berekeningen zoals: welke toeslagen verkregen worden, hypotheekberekening (ingeval nieuwe 

hypotheek, wijzigen en of verhogen van de hypotheek), verdeelstaat van het vermogen etc.   
✓ Eerste termijnnota 

 

Vervolgstappen: 
 

✓ Opstart dossier en benodigde bescheiden worden opgevraagd 

✓ Berekenen van kinder- en of partneralimentatie 
✓ Pensioenaanspraken inzichtelijk maken 
✓ Vermogensverdeling wordt nader uitgewerkt 
✓ Berekening maken van inkomen na echtscheiding (bruto/netto) 
✓ Hypotheekcheck dan wel nieuwe berekeningen 
✓ Beantwoorden van vragen  
✓ Inplannen van een vervolgafspraak 

Als de wensen duidelijk zijn: 

✓ Convenant opstellen en bespreken 
✓ Alimentatieberekening(en) bespreken 

✓ Ouderschapsplan bespreken en afronden 
✓ 2e termijnnota zal worden verstuurd 
✓ Documenten worden vervolgens gereed gemaakt voor ondertekening. 

 
Alle documenten zijn akkoord heeft bevonden: 

 

✓ Wordt de eindnota verzonden, incl. de verschuldigde Griffierechten en het honorarium advocaat w.o. 
de  kosten v.d. akte van berusting + inschrijving echtscheiding alsmede de BTW 

✓ Wordt de advocaat in het bezit gesteld van de benodigde bescheiden en afschriften (geboorteakte 
kinderen, en registratie huwelijk/geregistreerd partnerschap) 

✓ Worden alle handelingen verricht om de echtscheiding definitief te maken 
 

Afschriften aan te leveren voor indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank: 
 

✓ Afschrift van de huwelijksakte c.q. bewijs geregistreerd partnerschap 
✓ Afschrift geboorteakte van het minderjarige kind 
✓ Uittreksel uit de persoonsadministratie gemeente (BPR) bij buitenlandse en of dubbele nationaliteit 

Zodra de echtscheidingsbeschikking (lees : uitspraak) wordt afgegeven door de rechtbank: 

✓ Ontvangt u de echtscheidingsbeschikking 
✓ Dient u beiden de akte van berusting te ondertekenen 
✓ Worden de door u ondertekende akten van berusting ingezonden naar de betreffende gemeente om 

voor inschrijving van de echtscheiding (ontbinding geregistreerd partnerschap) zorg te dragen 
✓ Ontvangt u een bewijs van inschrijving van de echtscheiding, hiermee is de mediation afgerond 


