DE SCHEIDINGSMAP
Met praktische informatie over de scheiding.
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Een scheiding of het verbreken van een relatie is een ingrijpende gebeurtenis. Tal van
zaken moeten worden geregeld, zoals: bij wie gaan de kinderen wonen, wie blijft in
de echtelijke woning en hoe wordt de boedel verdeeld.
In deze scheidingsmap wordt uiteengezet waar u aan moet denken bij een scheiding.
Zo hopen wij u enige houvast te geven.

AdvocatenCollectief
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Kinderen
Uitgangspunt is dat u na de scheiding samen het ouderlijk gezag over uw kinderen
blijft houden. Slechts in uitzonderlijke situaties kan de rechter in het belang van de
kinderen besluiten het gezamenlijk gezag te beëindigen en het gezag aan één van de
ouders toe te kennen.
Tijdens de scheiding dienen ouders samen een ouderschapsplan op te stellen waarin
zij afspraken maken over de kinderen, zoals het hoofdverblijf, een omgangsregeling,
afspraken over de verdeling van de kosten en de uitoefening van het gezamenlijk
ouder gezag.
Zonder een ouderschapsplan zal de rechter een verzoek tot echtscheiding in principe
niet in behandeling nemen.
In de scheidingsmap is een concept ouderschapsplan opgenomen. Dit kunt u
gebruiken bij de scheiding. Wij adviseren u dit ouderschapsplan samen in te vullen en
te ondertekenen.
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Alimentatie
Alimentatie is een financiële ondersteuning die na de scheiding door de ene partner
aan de andere partner betaald dient te worden.
Er zijn twee soorten alimentatie:
1) Kinderalimentatie
Als ouder blijft u onderhoudsplichtig voor uw kinderen. Als de kinderen niet bij u
wonen, draagt u bij in hun kosten door middel van kinderalimentatie.
2) Partneralimenatie
Indien een van de partners na de scheiding niet voldoende inkomsten heeft om in zijn
of haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, dan dient de andere partner via
alimentatie bij te springen.
De hoogte van zowel de kinder- als partneralimentatie dient altijd te worden
berekend. Voor de alimentatieberekening zijn verschillende gegevens nodig. Een
overzicht van de benodigde gegevens vindt u hierachter.
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BENODIGDE GEGEVENS ALIMENTATIE

1. Gegevens inkomen

•
•
•
•

alle loonstroken van dit jaar en vorig jaar
laatste drie jaaropgaven
belastingaangiften Inkomstenbelasting laatste drie jaar (inclusief voorlopige aanslagen)
indien een uitkering: beslissing toekenning uitkering, alle uitkeringsspecificaties van lopend
jaar en laatste drie jaaropgaven
• indien een eigen bedrijf: de laatste drie jaarrekeningen en de laatste drie belastingaangiften
en voor zover mogelijk ook de laatste drie belastingaanslagen
2. De woning

•
•
•
•
•

overzicht huidige totale hypotheekschuld
maandelijkse rente en kosten van de hypothecaire schulden in verband met de eigen woning
polissen van bij de woning behorende (kapitaal/lijfrente) verzekeringen
WOZ waarde eigen woning
aanslag onroerendezaakbelasting gemeente
OF

• huurovereenkomst
• bewijs meest actuele huur
• bewijs huurtoeslag
3. Schulden
•

overzicht van alle schulden met actuele hoogte schuld en met bewijsstuk (maandelijkse)
aflossing

4. Overige uitgaven
•
•
•
•
•
•

de meest recente polis zorgverzekering
de meest recente toekenningsbeslissing zorgtoeslag
de meest recente toekenningsbeslissing kindgebonden budget
kosten kinderopvang en beslissing kinderopvangtoeslag
overige bijzondere kosten en uitgaven
Inkomsten uit sparen en beleggen voor zover hiervoor belasting wordt betaald in Box 3
• Alimentatieverplichtingen eerdere ex-partner
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Verdeling
Indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, dient de gemeenschap te
worden ontbonden en verdeeld. Alle bezittingen en schulden vallen onder de
gemeenschap. Voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018 geldt een beperkte
gemeenschap van goederen.
In geval van huwelijkse voorwaarden worden de goederen verdeeld conform de
voorwaarden.
Bent u niet getrouwd maar zijn er wel gezamenlijke goederen, dan dienen deze
goederen te worden verdeeld.
De verdeling kan op verschillende manieren plaatsvinden, maar in de regel verdient
het aanbeveling om de verdeling in onderling overleg te regelen. In een
overlegsituatie kunt u de te bereiken regeling wat makkelijker en veelal sneller op uw
specifieke situatie afstemmen.
Bij de verdeling moet u denken aan de verdeling van onder andere:
– de inboedel;
– diverse bankrekeningen;
– overige goederen;
– vervoersmiddelen;
– eigen bedrijf;
– schulden;
– kapitaalverzekeringen;
– lijfrenteverzekeringen.
Een overzicht van de benodigde gegevens voor de verdeling vindt u hierachter.
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BENODIGDE GEGEVENS VERDELING

1. De woning
• overzicht huidige totale hypotheekschuld
• maandelijkse rente en kosten van de hypothecaire schulden in verband met de
eigen woning
• polissen van bij de woning behorende (kapitaal/lijfrente) verzekeringen
• WOZ waarde eigen woning
• aanslag onroerendezaakbelasting gemeente
OF
• huurovereenkomst
• bewijs meest actuele huur
• bewijs huurtoeslag
2. Schulden
• overzicht van alle schulden met actuele hoogte schuld en met bewijsstuk
(maandelijkse) aflossing
3. De verdeling
•
•
•
•

de inboedellijst voor de verdeling van de inboedel
kentekenbewijs auto/scooter e.d. met huidige kilometerstand
overzicht van alle (gezamenlijke en eigen) bankrekeningen inclusief nummers
en saldi
alle pensioenoverzichten van partijen (op te vragen via
www.mijnpensioenoverzicht.nl)

4. Overige stukken
• kapitaalverzekeringen
• lijfrenteverzekeringen
• inkomsten uit sparen en beleggen voor zover hiervoor belasting wordt betaald
in Box 3
• erfenissen en schenkingen
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De woning
Bij de scheiding dienen ook afspraken te worden gemaakt over de gezamenlijke
woning.
Huurwoning
U bent beiden gerechtigd om na de scheiding in de huurwoning te blijven. U kunt
afspreken wie van de twee na de scheiding in de woning blijft. Komt u hier samen
niet uit, dan neemt de rechter hierover een beslissing.
Koopwoning
Indien u samen eigenaar bent van een woning, dan dient te woning na de scheiding te
worden verkocht, tenzij één van beiden de woning wenst te kopen en daartoe
financieel in staat is. Diegene dient hierover informatie in te winnen bij de bank.
Totdat de woning is verkocht of overgedragen aan een van de partners, dient u beiden
de hypotheek en de bijbehorende verzekeringen te betalen. Hierover kunt u samen
andere afspraken maken.
Indien de woning wordt verkocht en er blijft een schuld over, dan komt deze voor
rekening van u beiden. Ook hierover zijn andere afspraken te maken.
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Pensioen
De verdeling van het ouderdomspensioen bij echtscheiding is bij wet geregeld.
Uitgangspunt is dat het tijdens het huwelijk door de partners opgebouwde
ouderdomspensioen in gelijke delen wordt gesplitst (pensioenverevening).
U dient het pensioenfonds dient binnen twee jaar na ontbinding van het huwelijk in
kennis te stellen van de echtscheiding. U maakt gebruik van een speciaal daarvoor
bestemd formulier. Het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met
verdeling ouderdomspensioen' ontvangt u van ons na afronding van de scheiding.
Bent u te laat met het indienen van het formulier bij het pensioenfonds, dan behoudt
de partner die het pensioen niet heeft opgebouwd, wel zijn of haar recht op het
pensioen van de andere partij. De betaling moet dan echter via de partner worden
verkregen die het pensioen heeft opgebouwd.
In onderling overleg kunnen beide partners afzien van elkaars pensioen. Dit moet in
een convenant worden vastgelegd. Voordat u afziet van elkaar pensioen, doet u er
verstandig aan om bij het pensioenfonds een opgave te vragen van het opgebouwde
pensioen.
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De kosten
Gefinancierde rechtshulp
Voor de kosten van rechtsbijstand door een advocaat bestaat een subsidieregeling. Dit
is een landelijke regeling en geldt dus voor elke advocaat. Uitvoering ervan geschiedt
door de Raad voor de Rechtsbijstand in 's-Hertogenbosch.
Wanneer u uw scheidingszaak uit handen geeft aan ons, vragen wij de Raad voor de
Rechtsbijstand om voor u als advocaat te mogen optreden. Wanneer de Raad hiervoor
toestemming geeft, worden wij als advocaat aan u toegevoegd (de Raad geeft een
toevoeging af). Wij kunnen dan voor u werken op kosten van de overheid. U bent dan
wel een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van die eigen bijdrage is afhankelijk
van uw inkomen en vindt u terug in de schema van de folder “Wat kost uw advocaat”.
Mensen met een inkomen op bijstandsniveau kunnen voor de eigen bijdragen
bijzondere bijstand aanvragen bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente.
Formulieren hiervoor kunt u bij ons verkrijgen.
Betalende cliënten
Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, dan wordt uw zaak
behandeld tegen ons uurtarief.
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Handige websites
Rechtshulp
www.advocatencollectieftilburg.nl
www.rechtsbijstand.nl
www.juridischloket.nl
www.rechtspraak.nl
www.rechtwijzer.nl
Scheiden
www.echtscheidingsplan.nl
www.wijzeruitelkaar.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden
Kinderen
www.rijksoverheid.nl brochure: 'Uit elkaar....En de kinderen dan?
www.kiesinfo.nl
www.lbio.nl
Pensioen
www.rijksoverheid.nl brochure: 'Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding'
www.pensioenkijker.nl
www.mijnpensioenoverzicht.nl
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OUDERSCHAPSPLAN
De ondergetekenden:
Naam Ouder A:
Adres:
en
Naam Ouder B:
Adres:
samen te noemen “partijen”
NEMEN IN AANMERKING:
Uit het huwelijk / de relatie van partijen zijn de volgende thans nog minderjarige kinderen
geboren:
Kind 1
Achternaam:
Volledige voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
O Jongen
O Meisje
Kind 2:
Achternaam:
Volledige voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
O Jongen
O Meisje
Kind 3:
Achternaam:
Volledige voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
O Jongen
O Meisje
PARTIJEN VERKLAREN HET VOLGENDE MET ELKAAR TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
1) Na de echtscheiding/verbreking samenwoning worden de kinderen ingeschreven op het adres
van Ouder A / Ouder B. Deze ouder is op grond daarvan gerechtigd tot de kinderbijslag,
belasting toeslagen en heffingskortingen.

2) De paspoorten van de kinderen zijn in beheer bij de Ouder A / Ouder B. Hij/zij zal de
paspoorten afgeven aan de andere ouder indien nodig voor een buitenlandse vakantie.

3) Op welke wijze zijn de kinderen betrokken bij de opstelling van het Ouderschapsplan?

4) Welke omgangsregeling wordt er voor de minderjarige kinderen getroffen met de andere
ouder?
O Één weekend per veertien dagen. Het weekend begint op …........................................... en
eindigt op ….....................................................
O In onderling overleg te bepalen.
O Co-ouderschap. Aan deze omgangsregeling wordt de volgende invulling gegeven:

O Anders, namelijk:

5) Hoe zal de omgangsregeling er tijdens vakanties, feestdagen en verjaardagen uit komen te
zien?
– Zomervakantie:
– Kerstvakantie:
– Oud- en Nieuwjaar:
– Kortere (school)vakanties:
– Pasen/Pinksteren/Hemelvaart:
– Verjaardag kinderen:
– Verjaardag Ouder A:
– Verjaardag Ouder B:
– Vaderdag:
– Moederdag:

– Overig:

6) Welke ouder haalt en brengt de kinderen als er gewisseld moet worden?

7) Ouders stellen elkaar per week/maand/zes maanden op de hoogte van belangrijke
aangelegenheden betreffende de kinderen.

8) Hoe zullen ouders communiceren met elkaar betreffende de kinderen?
O Telefonisch/per sms
O Per e-mail
O Per brief
O Anders, namelijk

9) Het netto besteedbaar gezinsinkomen (nodig voor evt. berekening van de kinderalimentatie):
Inkomen Ouder A tijdens huwelijk/relatie: €

per maand/per 4 weken

Inkomen Ouder B tijdens huwelijk/relatie: €

per maand/per 4 weken

10) Wie neemt de volgende beslissingen? Ouder A, Ouder B of in onderling overleg?
Schoolkeuze:
Medische aangelegenheden:
Bedtijd:
Kapper:
Dagelijkse beslissingen:
Overig, namelijk:

11) Bij welke ouder zijn de kinderen tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd?
O Ouder A
O Ouder B
O Allebei (wordt aangeraden)

12. Overige afspraken betreffende de kinderen:

Deze overeenkomst komt in de plaats van alle eerder in het kader van de
echtscheiding/verbreking samenleving tussen partijen gemaakte afspraken.

Plaats en datum
.............................................

.....................................................

Ouder A

Ouder B

