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Een scheiding of het verbreken van een relatie is een ingrijpende gebeurtenis. Tal van zaken 
moeten worden geregeld, zoals: bij wie gaan de kinderen wonen, wie blijft in de echtelijke 
woning en hoe wordt de boedel verdeeld. In deze folder worden beknopt enkele punten 
vermeld die bij een echtscheiding van belang zijn. Daarnaast zijn in een 
echtscheidingsprocedure vele gegevens nodig. In deze folder wordt uiteengezet welke 
gegevens dat zijn. Zo hopen wij u enige houvast te geven.

De Procedure 

De echtscheiding start met een verzoekschrift. Daarin stelt een partij dat het huwelijk 
duurzaam is ontwricht. U kunt ook gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding indienen. 

 

Verzamelen van uittreksels/informatie

Uw verzoek tot echtscheiding dient vergezeld te zijn van de volgende recente, originele akten 
uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA):

1. huwelijksakte: u dient deze op te vragen in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken 
(Let op: een trouwboekje voldoet niet); 
2. uittreksel basisadministratie persoonsgegevens vrouw en man: deze zijn te verkrijgen in uw 
woonplaats (Let op: uw nationaliteit en datum vestiging in de gemeente dienen vermeld te 
worden!);
3. geboorte-akte van minderjarige kinderen: kinderen onder de 18 jaar. Deze zijn te 
verkrijgen in de gemeente waar de kinderen geboren zijn;

Deze stukken zijn noodzakelijk voor het indienen van een verzoek tot echtscheiding. Ook 
moeten ze recent zijn (niet ouder dan drie maanden). De kosten voor het verkrijgen van 
uittreksels variëren per gemeente. Van belang is bij de aanvraag te vermelden dat u de 
uittreksels nodig heeft voor een echtscheiding.



Kinderen 

Uitgangspunt is dat u na de scheiding samen het ouderlijk gezag over uw kinderen blijft 
houden. U bepaalt samen bij wie het kind gaat wonen. U blijft beiden verantwoordelijk voor 
de verzorging en opvoeding van uw kinderen en u neemt samen alle belangrijke beslissingen. 
Slechts in uitzonderlijke situaties kan de rechter in het belang van het kind besluiten het 
gezamenlijk gezag te beëindigen en het gezag aan één van de ouders op te dragen. 
In overleg kan er een omgangsregeling worden afgesproken. Hierin staat wanneer en hoe vaak 
het kind de ouder zal ontmoeten waarbij het kind niet woont. 
Deze ouder heeft ook recht op informatie over het kind. De ouder bij wie het kind woont, 
heeft de plicht om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die met het 
kind te maken hebben, zoals de voortgang op school of de gezondheid van het kind. 
Bovendien moet de ene ouder de andere ouder om zijn of haar mening vragen bij belangrijke 
beslissingen over het kind.

Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht bij het indienen van een 
echtscheidingsverzoek als u samen minderjarige kinderen heeft. Ouders worden daardoor 
verplicht samen afspraken te maken over de kinderen. 

Alimentatie

Als het huwelijk eindigt, blijft u toch bepaalde verplichtingen ten opzichte van elkaar houden. 
Zo kan de verplichting ontstaan tot het betalen van alimentatie. Er zal dan gekeken moeten 
worden hoeveel de verzorging en opvoeding van de kinderen kost (wat hun behoefte is) en of 
u en/of uw ex-partner voldoende middelen hebben om draagkrachtig te zijn in deze kosten 
van de kinderen. Ook bestaat de mogelijkheid van partneralimentatie. Over alimentatie zijn 
vele vragen te stellen. Het voert te ver om deze hier allemaal te bespreken.

Om vast te kunnen stellen of er alimentatie betaald moet worden, zijn allerlei gegevens nodig. 
Een overzicht van de benodigde gegevens vindt u op het inlegvel. 

Pensioen

De verdeling van het ouderdomspensioen bij echtscheiding is bij wet geregeld. Uitgangspunt 
is dat het tijdens het huwelijk door de partners opgebouwde ouderdomspensioen in gelijke 
delen wordt gesplitst. 
Het pensioenfonds dient binnen twee jaar na ontbinding van het huwelijk hiervan in kennis 
gesteld te worden. Bent u hiermee te laat, dan ontvangt de partner die het pensioen niet heeft 
opgebouwd, zijn of haar deel niet rechtstreeks van het pensioenfonds. De betaling moet dan 
via de partner worden verkregen die het pensioen heeft opgebouwd.
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