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Neem contact op

Of het nu gaat om een echtscheiding, de ontbinding van een geregistreerd partnerschap of de verbreking 
van een samenleving: uit elkaar gaan is vaak erg pijnlijk. Des te belangrijker is het om bijstand van een 
gespecialiseerd familierecht advocaat te vragen, die zich bezig houdt met de juridische afwikkeling.
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Ilse van der Heijden
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Echtscheiding
Indien u en/of uw partner besluit te gaan 
scheiden heeft u een advocaat nodig. U kunt 
ervoor kiezen allebei een eigen advocaat in 
de arm te nemen. 

   Lees meer

Mediation
Samen met een mediator komt u tot een 
gezamenlijke oplossing. De mediator 
fungeert daarbij als onafhankelijk 
bemiddelaar.

   Lees meer

Overlegscheiding
Een nieuwe methode om tot een echtscheiding 
te komen. Met een team professionals werken 
aan een voor iedereen goede oplossing op basis 
van elkaars belangen.

   Lees meer

Overige familierecht
Lorem ipsum dolor sit amet dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
lorem ipsum.

   Bekijk ze hier allemaal

Deskundig advies Specialistische kennis Direct contact Transparante prijzen

Je staat niet alleen.

Mathilde Becking
Telefoonnr. 088-1410874
mail: heijden@wij.legal

Liedeke Floris
Telefoonnr. 088-1410866
mail: heijden@wij.legal

Ilse van der Heijden
Telefoonnr. 088-1410880
mail: heijden@wij.legal

Pagina Expertises

Rond kader afbeelding blog

Mouse-over 

   Lees meer

Mouse-over 

Pagina Echtscheiding

Pagina Overlegscheiding

Link naar de pagina
Mathilde Becking

Balk met USP’s

Afbeelding toegevoegd
met daarover een bolletjes
raster, 60% transparant 
hoogte 600px

Aangepast menu
(zie pagina 4)

Geel vlak met Pay-off

   Lees meer

Pagina Ilse van der Heijden

kopie van BG.legal

Klikbaar
www.bg.legal

Pagina Liedeke Floris

Pagina Mediation

Nu nog laten verwijzen
naar BG.legal
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Expertises

A
Adoptie / pleegouderadoptie

Afwikkeling samenlevingscontract 

Alimentatiezaken

B
Bewindvoering 

Boedelscheidingen 

Beëindiging samenwonen 

Beëindiging geregistreerd partnerschap 

Beëindiging testamentaire voogdij

C
Curatele

E
Echtscheiding

Echtscheiding en uw onderneming

Eenzijdig verzoek scheiden

Erfenis en schenking en vergoedingsrechten

F
Familiezaken met internationale aspecten 

G
Gemeenschap van goederen

Gezagsregeling

H
Huwelijkse voorwaarden 

K
Kinderen

Kinderen in een echtscheiding

Kinderen,  eigen rechtsingang

M
Mediation

Mentorschap 

O
Omgangsregelingen

Ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing

Ouderschapsplan

Overlegscheiding / Collaborative Divorce

P
Pensioenen (in eigen beheer)

Personen en familierecht

Procedure echtscheiding

S
Scheiden en mediation

Scheiding van tafel en bed

V
Vaderschap en erkenning
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Kerst is sneller dan je denkt: wat verandert er vanaf 
2020 op echtscheidingsgebied 
   Lees meer

Blog

Echtscheiding ook mogelijk tijdens corona crisis
   Lees meer

Dit jaar nog scheiden, of niet? Grote veranderingen 
partneralimentatie! 
   Lees meer

Is er verschil tussen een advocaat en een mediator? 
   Lees meer
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Elke regel is een
nieuwe pagina zoals bij
https://bg.legal/expertises
Alleen de tekst niet onderijnd
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Echtscheiding
Bij een echtscheiding dient u vele beslissingen te nemen. 
Zo moet u beslissen over welke procedure u wenst te volgen.
Hoe te starten
Indien u en/of uw partner besluit te gaan scheiden heeft u een advocaat nodig. U kunt ervoor kiezen 
allebei een eigen advocaat in de arm te nemen. Soms moet dat noodgedwongen. U wordt dan ieder 
door uw eigen advocaat begeleid en geadviseerd, en deze advocaten staan u dan bij in de procedure 
die gevoerd zal worden bij de rechtbank. De ene partij dient een eenzijdig verzoek tot echtscheiding 
in, de ander is de verweerder. Vaak is het mogelijk om in onderling overleg met u en met die 
advocaten toch tot een onderlinge regeling te komen. Vaak wordt er dan een viergesprek gepland 
met beide partijen en hun advocaten. Het kan dan zo zijn dat er overeenstemming bereikt wordt. De 
afspraken die u beiden gemaakt hebt worden vastgelegd in een convenant. Dat convenant wordt 
dan aan de rechtbank gezonden en de rechtbank neemt de afspraken over. Het voordeel hiervan is 
dat u niet naar een zitting bij de rechtbank hoeft. Een ander voordeel is dat er vrijwel geen risico is 
van een procedure in hoger beroep. Komen partijen er niet uit, behartigen wij uw belangen uiteraard 
in de procedure. 

Convenant
Als er overeenstemming wordt bereikt, stelt de advocaat-mediator een echtscheidingsconvenant op. 
Dit is een overeenkomst waarin de afspraken over de gevolgen van de echtscheiding vastgelegd 
worden.

Onder andere afspraken over:
partneralimentatie;
kinderalimentatie;
echtelijke woning;
verdeling van de gemeenschap van goederen en/of
afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden;
pensioen;
inboedel/auto’s/caravan motoren;
waarde van de eventuele onderneming;
schulden;
erfenissen;
schenkingen.

Ouderschapsplan
Indien er minderjarige kinderen zijn, zijn jullie verplicht op grond van de Wet om een ouderschapsplan 
te maken. Daarin komen alle afspraken te staan die jullie samen maken over de kinderen, inclusief 
een regeling over de kinderalimentatie. Ook hier zullen wij een viergesprek voorstellen om in 
onderling overleg tot afspraken te komen, die in het belang van jullie kinderen zijn.  Het kan ook zo 
zijn dat jullie geen definitieve afspraken kunnen maken over de kinderen. Dan zal de rechter daarover 
moeten gaan beslissen. Wij staan u dan uiteraard bij.

Rechtbank
Na ondertekening van het echtscheidingsconvenant door beide echtgenoten, wordt een 
gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. Of beide advocaten geven 
aan de rechter aan dat partijen het eens zijn. Zij zullen dan de rechter vragen de afspraken vast te 
leggen in een beschikking. U hoeft dan niet naar de rechtbank. Komen partijen  er niet uit, dan zal er 
een zitting komen en zal de rechter knopen doorhakken.

Echtscheidingsbeschikking
De rechtbank zal de echtscheiding uitspreken en de onderling gemaakte afspraken in de beschikking 
opnemen.Ook kan het zo zijn dat de rechter zelf een beslissing neemt na alle standpunten van de 
partijen te hebben gelezen en gehoord.

De procedure
Wilt u meer weten over de echtscheidingsprocedure? Klik dan hier.

Dit kunt u alvast doen

• Checklist
• Download brochure
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