Checklist bij
Scheiding
Een checklist bij scheiding is onmisbaar.
Want als partners uit elkaar gaan, moet
er een heleboel geregeld worden. En
dat in een periode waarin ook de
emoties vaak hoog oplopen waardoor
het soms lastig is om helder na te
denken.

KINDEREN
Ouderschapsplan

Kosten

Als je kinderen hebt die jonger dan 18 jaar zijn, dan is het

Ook staat in het ouderschapsplan een financiële

verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Of je nou

regeling. Wat kosten jullie kinderen en hoe gaan jullie

getrouwd bent of samenwoont.

die kosten verdelen? Willen jullie ‘gewone’
kinderalimentatie met een jaarlijkse indexering

Daarin staat hoe jullie het ouderschap na scheiding gaan

afspreken, of meer gelijkwaardig een ‘en/of

invullen. Dat gaat niet alleen om de verdeling van de zorg

kinderrekening’ met een jaarlijkse evaluatie van de

en het contact, maar ook over de vraag of je dicht bij elkaar

kosten en ieders bijdrage?

wil blijven wonen, hoe je omgaat met eventuele nieuwe
partners, wie wat wanneer beslist etc.

VERMOGEN
Huwelijksvoorwaarden, gemeenschap van
goederen, samenlevingscontract?

bent getrouwd is dat de beperkte gemeenschap van
goederen.

Voor de afwikkeling van het vermogen is het van belang of
jullie een samenlevingscontract hebben, of bij huwelijk

Eerst maak je een overzicht van alles wat

(beperkte) gemeenschap van goederen of

verdeeld/verrekend moet worden. Vervolgens wordt

huwelijksvoorwaarden. Bij gemeenschap van goederen

met behulp van de advocaat-scheidingsmediator

kom je overeen dat het Burgerlijk Wetboek op jullie relatie

(www.verenigingfas.nl) bekeken wat jullie precies zijn

van toepassing is. Voor 2018 was dat de algehele

overeengekomen en hoe dat moet worden uitgelegd

gemeenschap van goederen en als je na 1 januari 2018

met behulp van de rechtspraak daarover. Daarbij is
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het belangrijk om ongewenste fiscale consequenties te

Woonsituatie

voorkomen. Een VFAS advocaat-scheidingsmediator is

Vaak zijn partners samen eigenaar van een woning en

zowel van de juridische als van de fiscale aspecten bij een

staat de bijbehorende hypotheekschuld op beider

scheiding goed op de hoogte en zorgt ervoor dat er een

naam. Overleg wie van jullie beiden in de woning wil

goed dichtgetimmerde overeenkomst/convenant wordt

blijven wonen en wie andere woonruimte gaat

getekend.

zoeken. Daarbij is het belangrijk om het financiële
plaatje helder in beeld te hebben. In de modules van
SlimmerScheiden.nl wordt een
draagkrachtberekening gemaakt. Met de uitkomst
daarvan kun je de bank vragen of je de woning kunt
financieren en wat dan je maandelijkse rente en
aflossing worden.

PARTNERALIMENTATIE
Hoogte

Er zijn 3 uitzonderingen:

Om te bepalen of er een verplichting tot het betalen van of
een recht op partneralimentatie bestaat is relevant of er
enerzijds behoefte is en anderzijds voldoende draagkracht.

1. De partneralimentatie stopt pas als het jongste
kind 12 jaar is geworden.

2. Als a. het huwelijk of geregistreerd partnerschap
Er is behoefte aan partneralimentatie als een van de

minimaal 15 jaar heeft geduurd en b. degene die

partners niet in staat is om zelf in zijn of haar eigen

alimentatie ontvangt binnen 10 jaar AOW krijgt,

levensonderhoud te voorzien. Daarbij is het

dan duurt de alimentatieplicht totdat die AOW

welstandsniveau tijdens huwelijk bepalend.
De draagkracht wordt berekend in de modules van

ingaat.

3. Als a. de alimentatiegerechtigde is geboren op of

SlimmerScheiden.nl zodat je dan al globaal een idee hebt

voor 1 januari 1970, b. het huwelijk of

van welk bedrag je bruto betaalt (aftrekbaar) of bruto

geregistreerd partnerschap langer duurde dan 15

ontvangt (belast).

jaar en c. over meer dan 10 jaar pas AOW krijgt,
dan is de alimentatieduur 10 jaar.

Termijn

Bij samenloop van de hierboven genoemde

De partneralimentatie duurt in beginsel 5 jaar.

omstandigheden geldt de langste termijn.

Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan
10 jaar duurde dan is de alimentatieverplichting korter,

In mediation is het mogelijk om hierover afspraken op

namelijk de helft van de duur van het huwelijk of

maat te maken. Zo kan bijvoorbeeld een

geregistreerd partnerschap.

afbouwregeling of (gedeeltelijke) afkoop worden
overeengekomen.
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PENSIOENEN
Ouderdomspensioen

Nabestaandenpensioen

Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten na Scheiding

Na het overlijden van een ex-partner bestaat alleen

hebben beide partners over en weer recht op de helft van

recht op nabestaandenpensioen als dat op

de tijdens het huwelijk opgebouwde rechten op

kapitaalbasis is opgebouwd. Bij de

ouderdomspensioen. Als in een eigen bedrijf rechten op

pensioenuitvoerder kan worden opgevraagd of dat

ouderdomspensioen zijn opgebouwd kan dat een

het geval is.

complexe situatie opleveren. In dat geval is een ervaren
vFAS advocaat-scheidingsmediator nodig die ervaring en
kennis op dat gebied heeft.

Meteen contact met een ervaren advocaat-mediator? Mail zon@zonmediation of bel Marieke Zon op 06 21 808 608.

JE SCHEIDING
GOED, SNEL EN
GOEDKOPER
GEREGELD
Bespaar soms wel duizenden
euro’s door jezelf goed voor te
bereiden op het mediation
traject.
Je kunt veel tijd en dus veel geld besparen door zelf je scheiding goed voor te bereiden voordat je naar
de mediator gaat. Je hebt grip op je scheiding waardoor de mediation veel soepeler en efficiënter
verloopt. Je bespaart een hoop misverstanden en negatieve emoties als alles al van tevoren op een rijtje
staat. In de mediation hoeft dan alleen nog een oplossing te worden gevonden voor de paar punten
waarover jullie het nog niet eens zijn.

Start met SlimmerScheiden voor éénmalig € 497
www.slimmerscheiden.nl is een initiatief van Zonmediation

