
Wat staat ons te wachten en waar dienen we 
straks rekening mee te houden.

En soms even terug in de tijd!
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Betreft: echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap

Bekendmaking aan personen die geen bekende woon- of verblijfplaats 
in Nederland hebben.

1. De publicatie in de Staatscourant van een uittreksel uit de 
beschikking in de rubriek ‘Ontbinding huwelijk’

2. De publicatie in een landelijk dagblad of een dagblad verschijnend 
in de streek waar de rechtbank zitting houdt is vervallen en vervangen 
door een publicatie in de Staatscourant in de rubriek ‘Openbare 
exploten’ van een uittreksel uit het exploot. 

Inwerking getreden op 1 juli 2015.
De publicatie in een landelijk dagblad of een dagblad verschijnend in



 Echtscheiding  en ontbinding gps óók bij de abs.

• Echtscheiding en ontbinding gps helemaal gelijk (muv svteb)

• Beëindiging van een gps met wederzijds goedvinden verdwijnt

• Nieuw register van door de abs uitgesproken echtscheidingen en 
ontbindingen geregistreerde partnerschappen.

• Echtscheiding en ontbinding gps niet bij abs als partijen:

a. al dan niet gezamenlijk het gezag uitoefenen over één of meer 
van hun gezamenlijke kinderen 

b. ingevolge artikel 253sa of 253t het gezag gezamenlijk 
uitoefenen over één of meer kinderen. 
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• Bevoegd abs woonplaats bij huwelijk in Ned

• Niet in Ned gehuwd of woonplaats in buitenland 
bevoegd is abs Den Haag (rechtsmacht)

• Wachttijd 14 dagen na indienen verzoek (verzoek 
is 1 jaar geldig)

• Overleggen documenten wordt geregeld in (BBS)
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De echtscheidingsceremonie

Alvorens de abs de echtscheiding uitspreekt, verklaren beide 
echtgenoten in persoon ten overstaan van de abs dat hun 
huwelijk duurzaam is ontwricht en dat zij het wensen te 
beëindigen. 

Nadat de ambtenaar heeft vastgesteld dat aan de wettelijke 
vereisten voor echtscheiding is voldaan, spreekt hij in 
tegenwoordigheid van de echtgenoten de echtscheiding uit 
en maakt hij daarvan onverwijld in het daartoe bestemde 
register een akte op.

Geen getuigen

en niet in het

openbaar.
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 Artikel 163 BW

 1. De echtscheiding komt tot stand door inschrijving van de 
beschikking of van opmaken van de akte als bedoeld in artikel 
152, vierde lid.

 2. De inschrijving van de in het vorige lid bedoelde beschikking 
geschiedt op verzoek van partijen of één van hen. 

 3. Indien het in het tweede lid bedoelde verzoek tot inschrijving 
niet is gedaan uiterlijk zes maanden na de dag waarop de 
beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, verliest de 
beschikking haar kracht.
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• Wijzigingen in Boek 10 BW: artikelen 55, 56, 86 en 87.

• Wet rechten burgerlijke stand wordt gewijzigd:

er is een recht verschuldigd voor het in behandeling 
nemen van een verzoek tot echtscheiding of ontbinding  

• Wetboek Burgerlijke rechtsvordering art. 4 wordt 

aangepast i.v.m. rechtsmacht abs Den Haag  
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Wet van 13 juli 2016 Stb. 290
Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering 

procesrecht 

Inwerkingtreding bij Koninklijk besluit en gefaseerd

• - advocaten verplicht digitaal te procederen

• - privépersonen mogen dat nog met papier doen

• - geldt voor het civiele recht en het bestuursrecht

• - 1 schriftelijke (digitale) ronde, 1 mondelinge behandeling bij 

de rechter en daarna een uitspraak. 

• - Alle civiele procedures beginnen met een digitale 

procesinleiding, waarmee vorderingen en verzoeken kunnen 

worden ingediend.

• (inwerkingtreding niet vóór 1 februari 2017)



Het is verboden:
* kleding te dragen die het 

gezicht geheel bedekt of

* zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt 
zijn, dan wel onherkenbaar maakt

Waar is het verboden?:
- in het openbaar vervoer
- in de gebouwen en bijbehorende erven van;

* onderwijsinstellingen
* overheidsinstellingen
* zorginstellingen
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Het is niet van toepassing als:

 het wordt gedragen door cliënten, patiënten of 
hun bezoekers in residentiele delen van 
zorginstellingen

 noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam 
ivm gezondheid of veiligheid

 noodzakelijk ivm eisen die aan uitoefening van 
beroep of beoefening van een sport worden 
gesteld

 passend is in verband met deelnemen aan een 
feestelijke of culturele activiteit
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Strafbepaling:

 het is een overtreding

 geldboete van de 1e categorie  (€ 410,-)
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Brief Min van VenJ aan Tweede Kamer van 15 december 2015

Besluit geslachtsnaamswijziging wordt aangepast:

Naamdrager kan bij KB naam wijzigen als naamgever 
onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf 
gepleegd tegen : 

1. Familieleden in tweede graad

2. Zijn of haar levensgezel

3. Levensgezel van zijn/haar familielid in

eerste of tweede graad

Geen schriftelijke verklaring van gedragsdeskundige vereist en 
geen betaling van leges.
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 Legalisatie binnen de EU  wordt afgeschaft van aldaar 
afgegeven documenten die elders binnen de EU gebruikt 
zullen worden.

 Verordening is aangenomen en gepubliceerd op 26 juli 
2016

 Inwerkingtreding 30 maanden na publicatie (16 februari  
2019)
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Het betreft de volgende documenten:

 Geboorte

 In leven zijn

 Overlijden

 Naam

 Huwelijk/ Partnerschap

 Burgerlijke staat

 Echtscheiding en ontbinding

 Afstamming

 Adoptie

 Woon- of verblijfplaats

 Nationaliteit

 (afwezigheid v/e strafblad)
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 Binnen EU moeten documenten zonder legalisatie 
worden geaccepteerd

 Van de documenten moet op verzoek een vertaling 
worden afgegeven (door wie?) op een vastgesteld 
model dat bij de Verordening is vastgesteld

 De modelvertaalformulieren bestaan uit gemiddeld 
20 pagina’s

 De vertaalformulieren mogen niet apart worden 
afgegeven en dienen aan het document te worden 
gehecht. 

 Er mogen leges worden berekend, maar niet meer 
dan voor een afschrift/uittreksel BS
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Registreren levenloze kinderen
• Brief Plasterk van 19 september 2016 aan Tweede Kamer

• Akte van levenloos geboren kind wordt vervangen door geboorteakte 
(aanpassing BBS)

• Er komt vorm (?) van registratie in BRP op PL ouder die dat verzoekt

• Zichtbaar via MijnOverheid en op uittreksels BRP

• Registratie in BRP met terugwerkende kracht
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Staatscommissie herijking ouderschap

- Afstamming

- het meerouderschap

- meeroudergezag en het 

- draagmoederschap.

Advies dit najaar verwacht; mandaat loopt tot 31 december 
2016.
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Wetsvoorstel Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid

(internetconsultatie)

o Vaststelling door Rb Den Haag of Gemeenschappelijk Hof 
van Justitie voor ACSM en BES

o Beschikken verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (art.28Vw)

o Beslissing binnen 6 maanden (verlening mogelijk)

o Geldt ook voor overleden persoon of vaststelling van 
staatloosheid op bepaald tijdstip

o Beslissing geldt totdat betrokkene een nationaliteit verwerft


