
Eerst tot akkoorden komen en dan 
pas uitspraak door de rechtbank

SCHEIDEN MET ONDERLINGE TOESTEMMING

Echtscheiding
met onderlinge

toestemming

Echtscheiding op grond
van onherstelbare

ontwrichting

Een echtscheiding is nooit een plezierige zaak voor partijen. Welke procedures bestaan 
er om te scheiden? 

Laat je bijstaan door een notaris. De notaris zal de partijen 
adviseren over de verschillende aspecten van de echtscheiding. 
Bovendien moet je beroep doen op een notaris bij de verdeling 
van de onroerende goederen.

Er bestaan twee echtscheidingsprocedures:

Partijen moeten in elk geval een reeks regelingen treffen over tal van 
verschillende zaken:

Persoonlijke vragen
Vragen met betrekking
tot het vermogen van
de ex-partners

Als partijen over alle vragen 
over hun familiale situatie en 

hun vermogen tot een akkoord 
kunnen komen

Geen overeenkomst op alle punten,
samen tot een oplossing

komen onmogelijk

infofiche ECHTSCHEIDING

Woonplaats van
de kinderen

Onderhoudsgeld
voor partner en

kinderen

Bijdrage aan
buitengewone

kosten

Gezins-
toeslagen

Verblijfsregeling
kinderen

Erfrecht van
de (ex)partners

Lot van
de woning

Verdeling van
de goederen en
banktegoeden

Betalen van
belastingen

Vraag advies aan uw notariskantoor! Meer infofiches op www.notaris.be

De rechtbank wijst na de uitspraak 
tot echtscheiding een notaris aan  

die de vereffening en verdeling van 
de goederen zal begeleiden.

Verdeling van
de schulden



Om te kunnen scheiden met onderlinge toestemming moeten partijen alle persoonlijke- en vermogensrechte-
lijke vragen evenwichtig regelen. Deze regelingen nemen de vorm aan van een regelingsakte. 

Hoe verloopt de procedure bij een echtscheiding met 
onderlinge toestemming? 

Waarom een notaris inschakelen bij een echtscheiding? 

De notaris is vertrouwd met het familierecht. 
Hij helpt bij de precieze redactie van de 
gemaakte overeenkomst.

Met of zonder notariële akte (opgelet, bij regelingen over onroerende 
goederen is een notariële akte verplicht)

Welke documenten heb je nodig? Indien dit niet uit het rijksregister en 
andere blijkt: een uittreksel van de huwelijksakte, de huwelijksovereen-
komst (indien gesloten), een uittreksel van de geboorteakte van de ouders 
en de kinderen, een bewijs van inschrijving in de woonplaats en een bewijs 
van nationaliteit... 
! Opgelet: de documenten mogen niet ouder zijn dan zes maanden

De partijen moeten na de neerlegging van hun dossier in principe niet meer 
persoonlijk verschijnen bij de rechtbank. De rechter kan wel in uitzonderlijke 
omstandigheden de partijen oproepen om persoonlijk te verschijnen. 

De notaris zal zorgen voor de neerlegging van het dossier bij de rechtbank.

Het vonnis wordt uitgesproken door de familierechtbank

Partijen kunnen tegen deze uitspraak in beroep gaan (1 maand) 

De uitspraak wordt neergelegd in de Databank voor de Akten van 
Burgerlijke Stand (DABS) = de ex-partners zijn officieel gescheiden

1.
2.
3.

De notaris is onpartijdig tussen de 
ex-partners. Hij wijst de ex-partners op hun 
aanspraken en op de gevolgen van de door 
hen afgesloten verbintenissen.

In geval een verbintenis niet wordt 
uitgevoerd door een ex-partner kan de 
andere ex-partner gebruik maken van het 
voordeel van de uitvoerbare kracht van 
de ondertekende notariële akte: Hij of zij 
kan zich in dit geval rechtstreeks wenden 
tot een gerechtsdeurwaarder, zonder 
eerst een vonnis te bekomen dat de 
verzuimende echtgenoot veroordeelt.

De notaris helpt meezoeken naar duurzame 
oplossingen, die rekening houden met de 
belangen van alle partijen. Door zijn kennis 
in veel domeinen van het recht kan hij 
allesomvattende oplossingen bespreken met 
de partijen.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Redactie en 
ondertekening 
van de gemaakte 
afspraken

Procedure voor 
de familierechter

Uitspraak en 
publicatie van de 
echtscheiding
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De drie stappen bij een echtscheiding met onderlinge toestemming

Mijn notaris, voor wat er echt toe doet.


