
1 van 2 012018

Rechtbank Den Haag

Aanvraag afschrift beschikking procedure 
familiezaken

Naam

Voornamen                            

Straat en Huisnummer     

Postcode en woonplaats     

Telefoonnummer/e-mail

Naam       

Naam andere partij (voormalige 
echtgenoot of echtgenote)

Zaaknr./rol- of rekestnummer                             

Jaar procedure     

Datum vonnis/beschikking            

Aan de rechtbank Den Haag, afdeling Familie- en Jeugdrecht

1. Datum aanvraag

S.v.p. typen of duidelijk
schrijven. Indien u bij
een rubriek ruimte te kort
komt, wilt u dan op een
genummerde bijlage de
resterende tekst schrijven,
met vermelding van het
nummer van de betreffende
rubriek.

2a. Gegevens van de zaak

Bijvoegen

□ een kopie van een geldig identiteitsbewijs van verzoeker.

□  Een akte van inschrijving van de echtscheiding van de gemeente (afdeling burgerzaken)

voor echtscheidingsbeschikkingen van voor 1996 en voor het buitenland.

 - Bent u buiten Nederland gehuwd geweest en later in Nederland gescheiden,

dan is de echtscheiding ingeschreven bij de gemeente ’s-Gravenhage.

 - Bent u binnen Nederland gehuwd geweest en later in Nederland gescheiden, 

dan is de echtscheiding ingeschreven bij de gemeente waar uw eerdere huwelijk heeft 

plaatsgevonden.

3. Reden aanvraag

2. Verzoeker

3a. Betreffende beschikking

□ Echtscheiding □ met akte Non-Appél

□ Alimentatie □ met Brusselscertificaat artikel 39*

□ Voogdij □ met ‘In kracht van gewijsde’

□ anders namelijk, □ ter inschrijving gemeente

□ ter inschrijving in het buitenland*

□ voor het LBIO
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4. De beschikking is bestemd voor het volgende land*

     Naam land

Naam

Straat en Huisnummer

Postcode en woonplaats

Naam

Straat en Huisnummer

Postcode en woonplaats

Plaats en datum           

Handtekening               

*  Uw persoonsgegevens en - indien van toepassing - die van uw cliënt worden voor zover nodig, ten behoeve 
van een goede procesvoering verwerkt in een registratiesysteem van de rechtbank Den Haag.

Ingekomen bij de administratie familie en jeugd 

Dit formulier met bijlage(n) opsturen aan:

Rechtbank Den Haag, T.a.v. Administratie familie en jeugd, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag

Verzoeker

4a. Voor de volgende landen dient u tevens de huidige adresgegevens van beide partijen 
in te vullen*.

België/Bulgarije/Cyprus/Denemarken/Duitsland/Estland/Finland/Frankrijk/Griekenland/

Hongarije/Ierland/Italië/Letland/Litouwen/Luxemburg/Malta/Oostenrijk/Polen/Portugal/

Roemenië/Slovenië/Slowakije/Spanje/Tsjechië/Verenigd Koninkrijk/Zweden

Andere partij (voormalige echtgenoot of echtgenote)

Ondertekening verzoeker

 

 

 

 

Datum verzonden naar aanvrager 
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