
4. Bespreek met jouw advocaat  

de financiële zorg over jullie kin-

deren (alimentatie).  En de ver-

deling van de boedel  (huis, auto, 

meubels, TV  etc.). 

5. Bespreek  met  jouw advocaat 

de zorg over jullie kinderen.  

Beide ouders hebben een zorg-

plicht . En die blijft. Denk aan een 

omgangsregeling. Na de schei-

ding be-

noemt de 

kanton-

rechter 

een van de ouders tot voogd. 

6. Stap naar de rechter als de af-

spraken zijn gemaakt. De rech-

ECHTSCHEIDING 
Als het huwelijk niet meer 
goed gaat  kunnen de man  
en/of vrouw besluiten uit 

elkaar te gaan . Zij kunnen  

een echtscheiding  aan-
vragen. 

 

Voordat het zo ver is moe-
ten er heel wat zaken            

geregeld worden.      De be-
zittingen die zij samen 

hebben moeten geschei-
den worden.  Er moeten 
afspraken worden ge-

maakt bij wie de kinderen 
gaan wonen. 

 

ter beslist over  zaken  waar nog 

onenigheid   over is.  

7. Maak de scheiding definitief. 

Jullie zijn pas officieel geschei-

den als de uitspraak van de 

rechter is ingeschreven in de re-

gisters van het Centraal Buro 

Burgerzaken (CBB).          

Stg. Moederhart                                  

Nw. Nickerie  

08605520 / 231988 

Donoren: UNFPA en UNDP 



moet wel schriftelijk aangeven 
waarom . U moet dan duidelijk 
verklaren  waarom het huwe-
lijk voor u ondragelijk is ge-
worden en niet meer goed kan 
komen.                                                 

 

JURIDISCHE ZAKEN                    
Als je gaat scheiden krijg je 
met allerlei juridische zaken 
te maken. Echtscheiding kan 
alleen door de rechter worden 
uitgesproken.  

Het kan zijn dat u  samen naar 
de rechter stapt of dat u of uw 
partner het  alleen doet.   U 
heeft hiervoor wel een advo-
caat  nodig. Het liefst een die 
ervaring heeft met echtschei-
dingszaken.  Want heel vaak is 

VERZOEKSCHRIFT      

 Om te kunnen scheiden  moet 
een verzoekschrift  van  echt-
scheiding  worden ingediend 
waarin alleen wordt vermeld 
dat er een ‘duurzame ont-
wrichting’ van het huwelijk 
heeft plaatsgevonden.  Dit be-
tekent dat u niet verder wilt of 
kunt met uw partner. U  hoeft 

niet te verklaren waarom uw 
huwelijk blijvend is stukgelo-
pen en het maakt niet uit hoe 
lang u getrouwd bent ge-
weest. Uw partner hoeft het 
hier niet mee eens te zijn. Die 

het een gehaal en getrek over 
wat naar wie gaat.       

STAPPENPLAN                                      
1. Vertel  je part-
ner dat je wil 
scheiden.  Mis-
schien wel de 
moeilijkste stap. 
Bij problemen 
maak contact 
met Stg. Moederhart.                                                 

2. De scheiding wordt door een 

rechter uitgesproken dus zoek 

een advocaat. 

3. Dien met je advocaat een 

verzoekschrift van echtschei-

ding in.                                    

 


