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1.

Ga na wat er is vastgelegd

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn een heleboel (financiële) zaken wettelijk
geregeld als je gaat scheiden. Kijk – als je samenwoont en uit elkaar gaat – in je
samenlevingscontract welke afspraken je hebt gemaakt.
Ben je bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen getrouwd (GvG), beperkte gemeenschap van
goederen (BGvG) of zijn er huwelijkse voorwaarden (HV) en zo ja, welke zijn dat dan?

2.

Alimentatieberekeningen

Om een goed advies uit te kunnen brengen dien je t.b.v. de alimentatieberekening(en) de
volgende gegevens aan te leveren:
Bankafschriften* van de afgelopen 3 maanden van jullie lopende rekeningen;
Overzicht leningen;
Aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar;
Laatste 3 loonstroken;
Jaaropgaven van de afgelopen 3 jaar.
* Uit deze bankafschriften kan ik al jullie vaste lasten halen. Indien jullie geen
bankafschriften willen verstrekken, dan kunnen jullie een door Fideliz Mediation verstrekt
Excel bestand (gegevens m.b.t. de alimentatieberekening) invullen. Deze gegevens zullen
dan worden gebruikt om een alimentatieberekening op te stellen. Indien ik aanvullende
gegevens nodig heb, dan vernemen jullie dit van mij.

3.

Vraag de benodigde officiële documenten op

Bij echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap vraagt de rechtbank om
toezending van onderstaande stukken.
Uittreksel uit het huwelijksregister / het register van geregistreerde partnerschappen Deze
is verkrijgbaar bij de gemeente waarin jullie zijn gehuwd / waar jullie samen het
geregistreerd partnerschap heeft gesloten.
Uittreksel uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen – al dan niet uit dit
huwelijk geboren. Verkrijgbaar bij de gemeente waarin de kinderen geboren zijn.
Deze documenten moeten in origineel overlegd worden en mogen niet ouder zijn dan 3
maanden. Soms duurt een echtscheidingsprocedure langer dan 3 maanden. Vraag daarom
deze documenten aan op het moment dat er met het echtscheidingsconvenant wordt gestart.
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4.

Maak afspraken over jullie ouderschap voor je kinderen
Stel vast hoe het ouderlijk gezag is geregeld. Als je samenwoont heb je als vader niet
automatisch het gezag over je kinderen. Het is belangrijk dat alsnog bij De Rechtspraak te
regelen;
Bepaal wat het hoofdverblijf van de kinderen zal worden;
Maak samen afspraken over de omgangsregeling;
Laat een kinderalimentatieberekening maken (zie punt 2).

Totdat je kinderen 21 jaar zijn, heb je onderhoudsplicht. Tot en met hun 18de heb je te maken
met kinderalimentatie. Je kunt met je ex-partner de hoogte van de alimentatie bepalen.

Ouderschapsplan
Als je het gezamenlijk gezag over je kinderen hebt, is het verplicht een ouderschapsplan te
maken voor je kinderen. Hierin leg je de gemaakte afspraken over de kinderen vast, zodat hier
geen misverstanden over kunnen ontstaan en iedereen weet waar hij/zij aan toe is. In dit
ouderschapsplan staan o.a. de omgangsregeling en wie wat betaalt. Middels dit
ouderschapsplan kunnen jullie een nieuwe invulling geven aan de nog steeds gezamenlijke
zorg voor de kinderen.

Co-ouderschap
Praktische tips voor het co-ouderschap vindt je op www.nibud.nl/consumenten/coouderschap/

5.

Partneralimentatie

Laat de hoogte en de voorwaarden van de partneralimentatie vaststellen. Zie punt 2 voor de
gegevens die jullie hiervoor dienen aan te leveren.
Partneralimentatie is alleen van toepassing bij scheiding na een huwelijk of geregistreerd
partnerschap. Tenzij je in een samenlevingscontract hier iets over vast hebt laten leggen, is het
ook dan van toepassing.
Samenwonenden betalen geen partneralimentatie als ze uit elkaar gaan.
De ex-partner heeft een partneralimentatie verplichting, maar kinderalimentatie heeft
prioriteit. Is er draagkracht over bij de meest verdienende, dan dient hij/zij ook
partneralimentatie te voldoen.

6.

Woonruimte

Gezamenlijke woning? Neem contact op met de hypotheekverstrekker of de verhuurder. Als je
samen met je ex-partner een koophuis hebt, en één van jullie blijft in het huis wonen, dan moet
de ander uit de hoofdelijke aansprakelijkheid worden ontslagen. Dit gebeurt uiteindelijk bij de
notaris, maar je moet contact opnemen met je hypotheekverstrekker. Als het huis meer of
minder waard is geworden, dan deel je de winst of het verlies. Lees bij ‘Vereniging Eigen Huis’
waar je nog meer aan moet denken als je met je ex-partner een huis hebt.
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Taxatie woning;
Verkoop echtelijke woning;
Koop nieuwe woning;
Hypotheek nieuwe woning;
Verzekeringen nieuwe woning.
Woonden jullie in een huurwoning? Kijk dan in het huurcontract wat je moet doen in het geval
van scheiding.

7.

Gevolgen voor je belastingaangifte en -teruggave

Uit elkaar gaan kan gevolgen hebben voor het fiscaal partnerschap.
Het is dan verstandig om voorlopige teruggave aan te vragen of je voorlopige teruggave te
wijzigen via de Belastingdienst. Betaal je partneralimentatie, dan kun je deze (als
alimentatieplichtige) aftrekken van je aangifte. Als alimentatiegerechtigde, betaal je belasting
over de partneralimentatie. Partneralimentatie wordt door de fiscus namelijk als inkomen
gezien. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar voor de alimentatieplichtige en er hoeft geen
belasting over te worden betaald door de alimentatiegerechtigde.
Meer weten over de wijzigingen bij de Belastingdienst wanneer je gaat scheiden? Check dan
ook de volgende pagina: www.belastingdienst.nl/scheiden met onder andere een interactieve
video.

8.

Heb je recht op toeslagen?

Als je uit elkaar gaat, kan het zijn dat je recht hebt op toeslagen. Ga naar
www.berekenuwrecht.nl om te kijken of dit voor jou geldt. Als jij of je ex-partner al toeslagen
ontving en je woonde samen, dan moet je het feit dat je uit elkaar bent doorgeven aan de
Belastingdienst. Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap geeft de gemeente het door aan de
Belastingdienst.

9.

Vermogen en schulden

Overleg wie welke rekeningen houdt en welke rekeningen worden opgeheven. Vraag bij je bank
na hoe je de rekeningen op één naam zet. Check ook welke automatische betalingen en
incasso’s jullie hebben lopen – zet deze stop of pas ze aan.
Maak eventueel een overzicht van de volgende zaken:
Saldi bankrekeningen;
Spaarplannen;
Lijfrentepolissen;
Kapitaalverzekeringen;
Beleggingen;
Schulden.
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10.

Een nieuwe begroting maken

Als gevolg van je scheiding verandert je financiële situatie waarschijnlijk drastisch.
Je kunt voor jezelf een nieuw overzicht maken van je inkomsten en uitgaven. Dit kan met het
‘Persoonlijk Budget Advies’ www.service.nibud.nl/pba

11.

Testament

Een belangrijke gebeurtenis als de verbreking van een relatie is vaak tevens aanleiding na te
denken over wat er met het vermogen en/of de kinderen moet gebeuren in geval van
overlijden. Bijvoorbeeld:
Als u een testament maakte voor elkaar, moet dat misschien worden herroepen;
Het komt veel voor dat mensen na een echtscheiding willen regelen dat wordt voorkomen
dat de erfenis via de kinderen bij de ex terecht komt of dat de ex zeggenschap houdt over
door de kinderen geërfd vermogen;
Indien er bij uw overlijden minderjarige kinderen zijn, zal het gezag naar de andere ouder
gaan. Voor het geval er bij overlijden niet iemand is die het gezag heeft, kan een voogd
worden benoemd.
Voor voorlichting over testamenten kunt u een vrijblijvende afspraak maken bij
Notariskantoor mr. Margreet Savenije.

12.

Welke verzekeringen hebben jullie samen?

Check of je een rechtsbijstandsverzekering hebt die ook mediation dekt.
Maak vervolgens een lijst van alle verzekeringen en bepaal per verzekering wat er moet
gebeuren. Soms is het voldoende om de naam op de verzekering te veranderen. Maar in andere
gevallen – vooral bij levensverzekeringen – is het ingewikkelder. Zie www.fized.nl voor meer
info.
Ziektekostenverzekering;
Opzeggen/omzetten oude gezamenlijke verzekeringen;
Schadevrije jaren autoverzekering overdragen;
Uitvaartverzekering;
Nieuwe verzekeringen afsluiten.
Indien jullie hierover meer informatie wensen kunnen jullie een vrijblijvende afspraak
inplannen met een financieel adviseur bij Fized Verzekeringen.
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13.

Verdeel bezittingen en schulden

Maak afspraken over het verdelen van gezamenlijke bezittingen en schulden.
Op www.nibud.nl/consumenten/uit-elkaar-de-inboedel-verdelen/ vind je er meer informatie
over.
Inboedel;
Voertuigen;
Overig.

14.

Pensioen, Nabestaandenpensioen en Uniform Pensioenoverzicht

Vraag een overzicht bij je pensioenuitvoerder(s) op over het ouderdomspensioen en het
nabestaandenpensioen. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien bij welke
pensioenuitvoerder(s) je pensioen hebt opgebouwd (download dit overzicht in pdf en lever
deze bij mij aan). Je dient die pensioenuitvoerders te contacten en aan hen te vragen wat er
precies is opgebouwd tijdens het huwelijk, en of zij dit inzichtelijk kunnen maken voor jullie.
Het duurt meestal een paar weken voordat je deze gegevens van hen ontvangt.
Geef je scheiding door aan je pensioenuitvoerder
Als je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, kun je het opgebouwde
ouderdomspensioen verdelen een formulier (‘Formulier verdeling ouderdomspensioen bij
scheiding’) in te vullen en op sturen aan je pensioenuitvoerder.
Let op: ook als jullie van elkaars pensioenrechten afzien, dienen jullie de pensioenuitvoerder
hiervan op de hoogte te stellen. Je dient dit binnen 2 jaar de scheiding te regelen. De
pensioenuitvoerder ontvangt hiertoe graag een kopie van de door de rechtbank afgegeven
beschikking.

15.

Leg je afspraken vast in een echtscheidingsconvenant

De afspraken die je maakt kun je vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Bij een
echtscheiding en geregistreerd partnerschap met kinderen beslist de rechter uiteindelijk over
de scheiding.

16.

Echtscheidingsconvenant naar advocaat

De advocaat dient het verzoekschrift in. Alvorens zij dit doet, neemt zij telefonisch contact met
jullie op en nodigt jullie bij haar op kantoor uit om alles nog eens goed te doorlopen en af te
dichten.
Als het verzoekschrift is ingediend dan volgt er een beschikking. Dit kan binnen één tot zes
weken geschieden. Dat ligt er net aan via welke advocaat en welke rechtbank het verzoek wordt
ingediend.
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Als de rechter een uitspraak heeft gedaan over de scheiding hebben jij en je ex- partner nog
3 maanden de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan. Pas na deze 3 maanden kan de
scheiding ook daadwerkelijk worden ingeschreven bij de Burgerlijke Stand. Zijn jullie het
allebei eens met de uitspraak van de rechter en is geen van beiden van plan om in hoger beroep
te gaan, dan kunnen jullie een akte van berusting tekenen. Hiermee geef je aan niet in beroep
te gaan. Hierdoor komt de termijn van 3 maanden te vervallen en kan de scheiding direct
worden ingeschreven. Zo kan de hele procedure enigszins versneld worden.
Het tekenen van de akte van berusting is geen verplichting. Je kunt ook gewoon wachten tot de
drie maanden voorbij zijn. Ben je het niet eens met de uitspraak van de rechter en wil je toch in
hoger beroep, dan is tekenen sowieso geen optie. Neem dan contact op met een advocaat om
het hoger beroep in te dienen.

17.

Vaststellingsovereenkomst bij beëindiging samenlevingscontract

Het ontbinden van een samenlevingscontract gebeurt meestal bij een notaris, maar de
mediator kan de door jullie gemaakte afspraken voor jullie vastleggen in een
vaststellingsovereenkomst. Bij beëindiging van de samenwoning en het ondertekenen van de
vaststellingsovereenkomst is de samenleving beëindigd. Het is dus niet verplicht deze
samenlevingsovereenkomst via de notaris te beëindigen.
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