
samen kunnen we zoveel meer 

& UIT ELKAAR GAAN
BIJ SCHEIDING

geldzaken



Als je gaat scheiden...

Als je gaat scheiden komt er veel op je af.

Scheiden of uit elkaar gaan heeft gevolgen voor

je geldzaken, nu maar ook later. In deze

brochure lees je waar je aan moet denken. 

Ook krijgt je duidelijke uitleg en tips voor

handige websites met meer informatie. Scheiden

doet lijden, ook financieel. Er moeten keuzes

worden gemaakt en beslissingen worden

genomen. Goed geïnformeerd zijn helpt hierbij.

 

Heb je vragen, Neem dan contact op met

Incluzio Leiderdorp.
 

 

 

 

071-5413536 leiderdorp@incluzio.nl
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Hoe beslis je of je wil 
scheiden of niet?

1

Geef gevoelens de ruimte. Wees niet te

hard voor jezelf en druk je gevoelens niet

weg. Scheiden is emotioneel. Je hoeft je

niet sterker voor te doen dan je bent.

Praat erover met vrienden of een

professional. Het lijkt misschien alsof je

de beslissing alleen moet nemen en

uiteindelijk is dat ook zo. Maar het kan

opluchten om er met vrienden of een

professional over te praten. Vertel wat je

bezighoudt en luister naar hun tips en

adviezen. Verder kan het fijn zijn je

gedachten eens te ordenen. Bespreek je

beslissing met je partner. Je hebt

besloten dat je van je partner wilt

scheiden. Dan is het belangrijk dat je er

niet te lang mee rondloopt en je

beslissing met je partner deelt. Ook voor

je partner is het moeilijk. Probeer met

elkaar in gesprek te blijven.

Doe je dat niet, dan krijgen ergernissen

snel de overhand. En die vergroten later

de kans op een vechtscheiding.

Bovendien is het beter dat je partner van

je hoort dat je wilt scheiden dan iemand

anders. Laat staan via een jurist of

advocaat. Je  kunt dit dan samen

uitpraten en bepalen hoe je de scheiding

wilt regelen. 

Wil je er samen uitkomen, maar lukt het

je niet om afspraken te maken? Vraag

dan een mediator of maatschappelijk

werker om hulp. Kom je er dan alsnog

niet uit, dan kun je altijd nog een

advocaat inschakelen.

Scheiden is emotioneel. Je hoeft je

niet sterker voor te doen dan je

bent. Praat erover met vrienden of

een professional. 
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Wanneer kan ik scheiden?
2

Als je je relatie wilt beëindigen, maakt het

dan uit of je getrouwd bent of een

geregistreerd partnerschap hebt? Móet je

scheiden, of kan het anders? En op welke

kosten moet je rekenen? Soms zijn er

voorwaarden om te kunnen scheiden.

Bijvoorbeeld als je geen Nederlander

bent. Wil je daar meer over weten? Neem

dan contact op met het Juridisch loket,

een advocaat, mediator of notaris. Bij

een echtscheiding ontbindt de rechter

het huwelijk. Dat gaat zo: 

Je advocaat vraagt de scheiding aan bij de rechtbank.

 

Er vindt een zitting plaats.

 

De rechter geeft een echtscheidingsbeschikking aan beide partners.

 

De echtscheiding is definitief wanneer de beschikking ingeschreven is bij de

burgerlijke stand (dit moet je binnen zes maanden regelen, 

anders blijf je getrouwd!). 

 

Als jullie willen dat de scheiding sneller verloopt, kunnen jullie een ‘akte van

berusting’ tekenen.

 

Moet je scheiden, of kan het

anders En op welke kosten moet

je rekenen.
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Getrouwd of geregistreerd
partnerschap en scheiding
van tafel en bed

3

Bij een huwelijk kun je kiezen voor

echtscheiding óf scheiden van tafel en

bed. Zijn jullie geregistreerde partners?

Dan kun je alleen scheiden. Als jij en je

partner geen minderjarige kinderen

hebben en jullie willen allebei scheiden,

kan dat via een notaris of advocaat.

Hebben jullie jonge kinderen of zijn

jullie het niet eens, dan moet je naar de

rechter.

Als je niet meer samen verder wilt, maar

bijvoorbeeld om religieuze redenen niet

wilt scheiden, kun je scheiden van tafel

en bed. Dat gaat hetzelfde als echt

scheiden. Je blijft getrouwd, maar de

(beperkte) gemeenschap van goederen

wordt beëindigd. Je kunt niet

hertrouwen. Wil je dit wel, dan moet je

naar de rechter. Wil je na een scheiding

van tafel en bed helemaal uit elkaar?

Dan kun je je huwelijk laten ontbinden.

Je huwelijk wordt dan helemaal

beëindigd. 

Je kunt dan opnieuw trouwen. Bij een

scheiding van tafel en bed blijft je

getrouwd. Maar je woont niet meer bij

elkaar. Je hebt nog steeds de rechten

en plichten van het huwelijk. Dit kan

een oplossing zijn als je bijvoorbeeld

van je geloof niet mag scheiden. Of als

je om financiële redenen niet wilt

scheiden. 

Je kunt op elk moment scheiden of

scheiden van tafel en bed. Het maakt

niet uit hoe lang je getrouwd bent. Wil

je samen je huwelijk laten ontbinden na

een scheiding van tafel en bed? Dan

kun je dat ook op elk moment doen.

Maar wil je als enige je huwelijk laten

ontbinden na een scheiding van

tafel en bed? Dan is er een voorwaarde.

Je moet dan minstens drie jaar

gescheiden zijn van tafel en bed.

Als je niet meer samen verder wilt,

maar bijvoorbeeld om religieuze

redenen niet wilt echt scheiden,

kun je scheiden van tafel en bed. 
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Samenlevingsvormen 4

Woon je samen en wil je uit elkaar, dan is

het een belangrijke vraag of er afspraken

zijn gemaakt in een

samenlevingscontract of niet.

Samenwonen zonder contract

Als je niet getrouwd bent en ook geen

geregistreerd partnerschap hebt

afgesloten, kun je uit elkaar gaan zonder

daarvoor een juridische procedure

te volgen. Je hoeft elkaar niet te

onderhouden, maar je hebt ook geen

recht op alimentatie of een erfenis. 

Wel is het natuurlijk belangrijk om goede

afspraken te maken. 

Samenwonen met een

samenlevingscontract

Heb je een samenlevingscontract

opgesteld voordat je ging

samenwonen? Dan heb je daarin

afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld

over de verdeling van de gezamenlijke

bezittingen en eventuele koopwoning,

of wie welke bijdrage levert aan de

kosten voor het huishouden. Deze

afspraken zijn leidend als je uit elkaar

gaat. Kom je er samen niet uit? Dan

kun je altijd een mediator inschakelen.

En kom je er zelfs dan niet uit, vraag

dan de rechter om uitspraak

te doen.

Samenlevingsvormen en kinderen

Ga je uit elkaar en heb je kinderen?

Dan hebben de biologische moeder en

de partner die het kind heeft erkend

een onderhoudsplicht. En heb je

samen het gezag over je kinderen?

Dan moet je ook een ouderschapsplan

maken. En wanneer er geen gedeeld

gezag is, dan is het handig om

afspraken vast te leggen. Zo voorkom

je discussies in een later stadium.

Kom je er samen niet uit, Dan kun

je altijd een mediator inschakelen.
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Voorlopige voorzieningen5

Voor zaken die niet kunnen wachten tot

de scheiding officieel is, kan je advocaat

bij de rechter een ‘voorlopige

voorziening’ (tijdelijke maatregel) vragen. 

Een scheidingsprocedure kost veel tijd.

Het duurt al gauw drie maanden

voordat de rechter een beslissing neemt.

Als jij en je partner het niet eens

worden over de dingen die geregeld

moeten worden, kan het zelfs meer dan

een jaar duren. Om het wel met elkaar

eens te worden, kunt je dan hulp

vragen aan een mediator.

Je kunt ook een voorlopige voorziening

vragen. De rechter neemt dan alvast

een beslissing over de dingen waar je het

niet over eens kunt worden. Deze

beslissing geldt alleen tijdens de

procedure. Wil je een voorlopige

voorziening? Vraag dat dan aan bij je

advocaat. Dat kan tijdens de procedure,

maar ook voordat de procedure begint.

Je moet dan wel binnen vier weken het

verzoekschrift voor de scheiding bij

dezelfde rechtbank indienen. 

Je kunt bijvoorbeeld een voorlopige

voorziening vragen voor:

- Een beslissing over bij wie de

kinderen jonger dan 18 jaar gaan

wonen;

- De verdeling van zorg en

opvoeding;

- De omgang met de ouder die niet

het gezag heeft;

- De alimentatie voor de partner en

de kinderen;

- Wie er in het huis blijft wonen.

Een scheidingsprocedure kost veel

tijd. Het duurt al gauw drie

maanden voordat de rechter een

beslissing neemt.
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Kosten van scheiden 6

Vaak kiezen mensen die gaan scheiden

voor scheidingsbemiddeling. Een

onafhankelijke bemiddelaar (mediator)

helpt je dan om goede afspraken te

maken. Dit is veel goedkoper dan een

advocaat. Bij een scheiding is vooral de

advocaat duur. Het uurtarief van een

advocaat is ongeveer €150,00 of soms

meer. Gebruik de advocaat daarom

alleen als het écht nodig is. Nemen jullie

dezelfde advocaat, dan kun je de kosten

delen. Scheidingsbemiddeling is altijd

goedkoper. Of je nu kiest voor een

scheidingsmediator of een advocaat:

scheiden kost geld. Bovendien moet je,

als je getrouwd bent en gaat scheiden,

ook voor de procedure en de uitspraak

van de rechtbank betalen (griffierecht).

Denk je dat je dit financieel niet redt?

Dan kom je mogelijk in aanmerking

voor gesubsidieerde rechtsbijstand via

een zogenoemde toevoeging. Dat

betekent dat de overheid een belangrijk

deel van de scheidingskosten betaalt. Is

je financiële positie in deze fase nog niet

duidelijk, dan kun je ook een voorlopige

toevoeging krijgen.  

Heb je recht op gesubsidieerde

rechtsbijstand? En hoeveel moet je dan

zelf nog betalen? Dat hangt af van je

inkomen. Voor een advocaat en

mediator gelden verschillende regels.

Met een verwijzing van het Juridisch

Loket krijgt je korting op de eigen

bijdrage. Soms kun je de eigen bijdrage

via de bijzondere bijstand van de

Gemeente vergoed krijgen. Hiervoor

heb je wel de toevoeging van de Raad

voor Rechtsbijstand nodig.

Hebt je een rechtsbijstandverzekering?

Dat hebt je mogelijk recht op een

vergoeding voor mediation. Of dat

voor je geldt, hangt af van je dekking.

Gebruik de advocaat daarom alleen

als het echt nodig is. 

Of je nu straks kiest voor een

scheidingsmediator of een

advocaat: scheiden kost geld.
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Echtscheidingsconvenant &

ouderschapsplan

7

Als je gaat scheiden, moet je een

ouderschapsplan maken voor je

kinderen jonger dan 18 jaar. 

Dit is een onderdeel van het

echtscheidingsconvenant. Het is

belangrijk goed na te denken over de

afspraken die jullie maken. Hieronder

lees je wat er in het ouderschapsplan

moet staan, en wat je erover moet

weten. Je moet in ieder geval over drie

onderwerpen afspraken maken.

- De verdeling van de zorg en

opvoeding van de kinderen;

- Kinderalimentatie;

- Informatie geven over de kinderen.

Je mag ook andere afspraken in het

ouderschapsplan zetten. Allebei de

ouders moeten hun handtekening

zetten onder het ouderschapsplan.

Je advocaat kan de rechter vragen om

het echtscheidingsconvenant 

onderdeel te laten uitmaken van de

echtscheidingsbeschikking. Het

convenant krijgt dan een executoriale

titel. Dat betekent dat als jullie de

afspraken niet nakomen, deze kunnen

worden afgedwongen. 

Bijvoorbeeld als je partner

alimentatie moet betalen en dat

niet doet, dan kan dat worden

afgedwongen via het landelijk

Bureau Inning

Onderhoudsbijdragen ( LBIO).  

 Moet je altijd een ouderschapsplan

maken? Het maakt niet uit of je

getrouwd bent, of een

geregistreerd partnerschap

hebt, of samenwoont. Je moet

altijd een ouderschapsplan maken

als je uit elkaar gaat en er kinderen

in het spel zijn. Je kinderen hebben

recht op verzorging door allebei de

ouders, ook na de scheiding. Dit

betekent niet dat je allebei precies

de helft van de tijd met je kinderen

moet doorbrengen. Het gaat erom

dat je kinderen van allebei de

ouders goede verzorging krijgen.

het is belangrijk goed na te denken

over de afspraken die jullie maken
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& RONDKOMEN NA SCHEIDING
FINANCIELE TOEKOMST



Geldzaken op orde 8

Na een scheiding of als je uit elkaar gaat,

verandert je inkomen. Misschien moet je

nu met minder geld rondkomen. Als je

minder inkomen hebt, kun je minder

uitgeven. Hoe zorg je ervoor dat je

financieel fit wordt of blijft? Financieel fit

zijn begint bij overzicht en een

administratie die op orde is. Je weet dan:

- wat je inkomen is; 

- of je gebruik maakt van de

regelingen waar je recht op hebt;

- wat je uitgaven zijn;

- of je daarop kunt besparen;

- wat je overhoudt voor leuke dingen. 

 

Om je administratie op orde te

brengen kun je een overzicht maken.

Wij bieden hiervoor de handige app

Plinkr aan. Hiermee kun je heel

gemakkelijk weer grip krijgen op je

geldzaken. 

Vraag een gratis account aan bij onze

Budgetcoach. Het gebruik van deze

app is veilig en de privacy is

gewaarborgd conform de AVG

wetgeving. Op internet zijn veel ook

veel online kasboekjes of begrotingen

te vinden. Maak bijvoorbeeld een

persoonlijk budgetadvies op de

website van het Nibud

(www.nibud.nl) of kijk op de website

van je bank.  Wil je liever met pen en

papier aan de slag? Met een simpel

schrift of een speciaal kasboekje kun

je beginnen. 

Hoe zorg je er voor dat je

financieel fit wordt of blijft.

Vraag een gratis PLINKR account

aan bij onze Budgetcoach.
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Geldplannen, 
berekenuwrecht.nl en schulden

9

Heb je geldzorgen? Kom je af en toe

geld tekort of houd je juist geld over?

Maak dan een geldplan dat bij je

financiële situatie past. Op Startpunt

Geldzaken staan geldplannen voor

verschillende financiële

omstandigheden. Er is een geldplan om

beter rond te komen, of je schulden af 

te lossen. Met de gratis Geldplannen 

krijg je nog meer inzicht in je financiële

situatie.

 

Berekenuwrecht

Ga naar startpuntgeldzaken.nl/leiden en

ga aan de slag! 

Controleer of je recht hebt op landelijke

tegemoetkomingen of regelingen van de

gemeente Leiderdorp op

Berekenuwrecht.nl.

Schulden

Heb je (beginnende) schulden en

denk je er met een goed plan zelf uit

te kunnen komen? Maak dan een

aflosplan. Je ziet hoeveel geld je

maandelijks kan missen en hoe je dat

het beste kunt verdelen over de

schuldeisers. Op de site

zelfjeschuldenregelen.nl wordt

stapsgewijs uitgelegd wat je moet

doen en vind je voorbeeldbrieven om

regelingen met schuldeisers te treffen. 

Liggen er al schulden bij de

deurwaarder en ben je het overzicht

kwijt? Log dan met je DigiD in op Mijn

Schuldenwijzer. In deze beveiligde

omgeving krijg je inzicht in en

informatie over je schulden.

Er is een geldplan om beter rond 

te komen, of je schulden 

af te lossen. 

 21





Heb je niet genoeg inkomsten, dan zal

jouw ex-partner alimentatie aan jou

moeten betalen. Dat noem je de

alimentatieplicht. Jullie zijn vrij

afspraken te maken over de duur van

die plicht. Als je niets afspreekt, gelden

automatisch de wettelijke termijnen.

Welke wettelijke termijn voor jullie van

toepassing is, is afhankelijk van het

moment van scheiden. Ben je voor 1

januari 2020 gescheiden, dan werkt het

als volgt: Duurde je huwelijk niet langer

dan vijf jaar en heb je geen kinderen?

De termijn van de partneralimentatie is

dan gelijk aan de duur van jullie

huwelijk. De alimentatieplicht duurt

twaalf jaar als je langer dan vijf jaar

getrouwd bent geweest. Zijn jullie na 1

januari 2020 gescheiden, dan gelden er

andere regels. Vanaf dat moment is de

partneralimentatieduur gelijk aan de

helft van de duur van het huwelijk, met

een maximum van vijf jaar. Er zijn wel

wat uitzonderingen. Zijn er kinderen

onder de 12, dan komt het recht op

partneralimentatie te vervallen als het

jongste kind 12 wordt. Zijn jullie 15 jaar

of langer getrouwd en ben je 50-plus,

dan geldt een termijn van 10 jaar. Bij

een huwelijk van 15 jaar of langer,

waarbij de alimentatiegerechtigde

binnen 10 jaar AOW gaat ontvangen,

loopt de alimentatieplicht tot het

moment dat de AOW in gaat. 

10Alimentatie voor 
de partner en de kinderen

Als je gaat scheiden, betaal je

soms alimentatie

voor de kinderen aan je partner.
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Als jullie een geregistreerd partnerschap

hadden, gelden deze termijnen niet. Je

moet dan zelf afspraken maken over de

duur van de partneralimentatie. In

sommige gevallen stopt de alimentatie.

Bijvoorbeeld als de wettelijke termijn

verstrijkt of als de alimentatiebetaler

overlijdt.

Voor de kinderen

Ouders moeten de verzorging en

opvoeding van hun kinderen betalen tot

de kinderen 21 jaar worden. Als je gaat

scheiden, betaal je soms alimentatie

voor de kinderen aan je partner.

Bijvoorbeeld als je kinderen niet bij jou

wonen. Je kunt samen afspraken maken

over het bedrag. Hiervoor zijn duidelijke

richtlijnen. Die heten de TREMA-normen. 

Kom je er niet uit, dan zal de rechter het

uiteindelijke bedrag vaststellen, meestal

ook aan de hand van die TREMA-normen. 

Voor kinderen van 18, 19 of 20 jaar moeten

ouders ook kosten betalen, bijvoorbeeld

studiekosten. Je maakt samen met je kind

afspraken over het bedrag. En je betaalt het

geld rechtstreeks aan je kind. Als je er

samen niet uit komt, kan de rechter een

bedrag vaststellen.



INKOMEN

GEEN EIGEN



Vanaf welk moment heb ik 
recht op een bijstandsuitkering?

11

Misschien kom je na je scheiding in

aanmerking voor bijstand. De bijstand

is bedoeld voor mensen die niet meer

kunnen voorzien in hun

levensonderhoud en geen recht

hebben op een andere uitkering of

regeling. Je vraagt bijstand aan bij de

Gemeente of via werk.nl. Als je er

recht op hebt, betaalt de gemeente

de bijstand uit. Let op: Als je

alimentatie ontvangt, kan de

gemeente je korten op je

bijstandsuitkering!

Wanneer de echtelijke woning is

toegewezen aan je ex-partner, of de

echtscheidingsprocedure nog loopt,

mag je feitelijk niet meer op hetzelfde

adres verblijven. Daarnaast moet het

duidelijk zijn dat er een

echtscheidingsprocedure loopt. Je

kunt dit aantonen door een

verzoekschrift tot echtscheiding in te

leveren bijvoorbeeld. 

Meestal is het recht op bijstand al

tijdens de echtscheidingsprocedure

vast te stellen.
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Wanneer het inkomen en het

vermogen lager zijn dan de geldende

grenzen, heb je in principe recht op

bijstand. Je hoeft niet te wachten

totdat de echtscheiding volledig is

afgerond. Meestal is het recht op

bijstand al tijdens de

echtscheidingsprocedure vast te

stellen.





Kosten verdelen

De kosten voor de opvoeding en

verzorging van je kind moet je samen

dragen. Daarvoor heb je twee

mogelijkheden.

Kinderalimentatie

De kinderen wonen bij een van de

ouders. Die krijgt daarvoor van de

ex-partner een kinderalimentatie. Alle

dagelijkse kosten van de kinderen

en zaken als kleding en schoolgeld

worden daarvan betaald. De ouder

waarbij de kinderen staan

ingeschreven op het adres volgens de

Gemeente, heeft in principe recht op

aanvullende regelingen zoals

Kinderbijslag en Toeslagen.

Kinderkostenrekening

De kosten van de kinderen worden van

een gemeenschappelijke rekening

van de ouders betaald. Deze betalen

naar rato hun deel. Daarnaast

wordt er voor de tijd dat een kind bij

de ene of de andere ouder woont

ook een bedrag afgesproken voor de

kosten die daarmee gepaard gaan.

12

Alle dagelijkse kosten van de

kinderen en zaken als kleding en

schoolgeld worden VAN

ALIMENTATIE betaald. 
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Co-ouderschap

Co-ouderschap betekent dat de

kinderen afwisselend bij een van de

ouders wonen. Daarbij is het

belangrijk dat je allebei een

vergelijkbare bijdrage levert aan de

dagelijkse verzorging. Financieel én

praktisch. Maak daarom

goede afspraken, bijvoorbeeld over

hoe je kosten van contributies en

schoolspullen verdeelt en hoe je

omgaat met tegemoetkomingen die

naar een van de ouders gaan, zoals

heffingskortingen, het kindgebonden

budget en de huurtoeslag. Bespreek

ook hoe je verjaardagen viert, hoe je

omgaat met uitstapjes, cadeautjes, en

welke regels je hanteert. Je kunt die

vastleggen in het ouderschapsplan.



Maak een lijst. Spullen verdelen kan lastig zijn. Je

kunt het makkelijk maken door een lijst

samen te stellen van alle spullen die je moet

verdelen. Zet direct de aankoopwaarde erachter.

Weet je die niet meer? Maak er dan een inschatting

van, bijvoorbeeld door te kijken wat een voordelige

nieuwe variant van het item zou moeten kosten.

 

VERDELEN
SPULLEN



Inboedel verdelen
13

Bij de verdeling van de

eigendommen denk je al snel aan het

huis of de televisie. Maar er valt meer

te verdelen. Zo hebben

verzekeringen ook een

waarde. En wat te denken van je

pensioen? Eén ding is zeker: je

financiële situatie verandert

drastisch. Als je in gemeenschap van

goederen leeft, moet je bij een

scheiding je vermogen verdelen.

Datzelfde geldt voor je schulden.

Sommige verzekeringspolissen

hebben een waarde die je mogelijk

moet verdelen. Maar ook de kapitaal

verzekeringen verdienen aandacht.

Na de scheiding krijgen jullie beiden

50% van de gezamenlijke

bezittingen. Dat geldt voor een

huwelijk én voor geregistreerd

partnerschap. 

Dit betekent het volgende:

- Individuele bezittingen en -

schulden van vóór het huwelijk

blijven individueel. Bijvoorbeeld

huis, hypotheek of auto (let op: is

vóór het huwelijk niet goed

vastgelegd welke bezittingen en

schulden van wie zijn, dan zijn ze

misschien toch van jullie samen).

- Alles wat voor het huwelijk van

jullie samen was, blijft van jullie

samen.

- Nieuwe bezittingen en schulden

tijdens het huwelijk zijn van jullie

allebei.

- Een erfenis of schenking is van de

persoon die het krijgt.

Ben je op huwelijkse voorwaarden

getrouwd? Dan hangt de verdeling af

van jullie afspraken bij de notaris.

Naast de woning moet je ook de

inboedel verdelen. In je huwelijkse

voorwaarden heb je al afgesproken wie

eigenaar is van welke goederen. De

inboedel die niet officieel van een van

beiden is, moet je verdelen. Het beste

is om die verdeling samen te maken.

Lukt dat niet? Laat je dan helpen door

een mediator of laat de rechter een

uitspraak doen. 

Sommige spullen zijn nooit

gezamenlijk bezit. Dit zijn verknochte

goederen. Denk aan sieraden en

kleding. Ook pensioen, een erfenis of

schenking is niet automatisch

gezamenlijk bezit.
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Scheiden en wonen
De meeste mensen gaan na een scheiding

apart wonen. Wat moet je regelen 

bij een (gezamenlijk) huurcontract? Hoe zit

het met een eigen woning? En hoe vind je

nieuwe woonruimte?

Huurwoning

Of je in de woning kunt blijven wonen,

hangt af van de huurovereenkomst.

Staat de huurovereenkomst op beide

namen en hebben jullie afgesproken dat jij

in de woning blijft? Dan moet je ex-partner

de huurovereenkomst opzeggen.

Jullie moeten samen de verhuurder vragen

om jou als enige huurder te accepteren.

Dan staat de huurovereenkomst op jouw

naam. 

Je kunt samen afspreken wie er na de

scheiding in het huis blijft wonen. 

Lukt het niet om daar een afspraak over te

maken? Dan beslist de rechter wie er in het

huis mag blijven wonen. In de praktijk is dit

meestal degene die de dagelijkse zorg voor

de kinderen heeft.

Op naam van ex-partner

Staat de huurovereenkomst op naam van

je ex-partner, dan ben je door je huwelijk

of geregistreerd partnerschap automatisch

medehuurder geworden. Heb je met je ex-

partner afgesproken dat jij in de woning

blijft ? Dan moet je ex-partner de

huurovereenkomst opzeggen. Als

medehuurder word je dan automatisch

huurder, onder dezelfde voorwaarden. Je

moet dit wel schriftelijk aan de verhuurder

melden.

14

Jullie moeten samen de

verhuurder vragen om jou als

enige huurder te accepteren.
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Op je eigen naam

Staat de huurovereenkomst op

jouw naam en hebben jullie

afgesproken dat jij in de woning

blijft? Dan hoeft je niets te

regelen. Je ex-partner verliest

vanzelf zijn medehuurderschap

als hij of zij verhuist. Je ex-

partner kan dit schriftelijk melden

bij de verhuurder.



Een nieuw huis zoeken met urgentie

Moet je het huurhuis verlaten na een

scheiding? Als je in een noodsituatie

verkeerd, kun je mogelijk wel een

urgentie aanvragen. Dit kun je doen bij

een van de woningcorporaties, zoals

Rijnhart Wonen. Bij scheiding kom je in

principe niet in aanmerking voor een

urgentieverklaring. Wil je hier meer over

weten? Neem dan contact op met

Rijnhart wonen. Bemiddelingsbureaus

die veel geld vragen om een

urgentieaanvraag voor je regelen kun je

niet vertrouwen! 

Om voor een sociale huurwoning in

aanmerking te komen kun je je

inschrijven als woningzoekende via de

site hureninhollandrijnland.nl. Je kunt

dan reageren op passende woningen via

deze website. Corporaties wijzen

woningen toe op basis van passend

toewijzen. Kijk op de website van Rijnhart

wonen voor actuele informatie hierover.

Hier kun je ook het vrije sector aanbod

bekijken, je hoeft hiervoor niet perse

ingeschreven te staan als

woningzoekende. Het kan lastig zijn een

nieuwe woning te vinden. Vraag vrienden

en kennissen of zij (tijdelijke) woonruimte

weten. Tijdelijke verhuur of particuliere

verhuur kan ook een oplossing zijn.

Koopwoning

Hebben jullie samen een huis gekocht,

dan hebben jullie allebei evenveel recht

om daar te wonen. Je beslist samen wie

blijft.

Uitkopen of niet

De partner die in de woning blijft,

koopt meestal de ander uit en is dan

de enige eigenaar. Hij of zij moet de

hypotheek kunnen betalen. Als een

van jullie verhuist en de ander niet

uitkoopt, dan is de eerste hoofdelijk

aansprakelijk voor alle

hypotheekkosten. Maak hier samen

duidelijke afspraken over in het

convenant. Bijvoorbeeld dat degene

die in het huis woont, meer betaalt.

Let op: het uitkoopbedrag kan weer

van invloed zijn op de

bijstandsuitkering!

Huis verkopen

Willen jullie niet meer in de woning

wonen, dan verkoop je het huis.

Daarna moeten jullie eerst de

hypotheek afbetalen. Van wat

overblijft, krijgen jullie elk de helft.

Is er na de verkoop nog een schuld,

dan zijn jullie daar allebei aansprakelijk

voor. De bank kan jullie dus allebei

vragen alles terug te betalen. De

partner die betaalt, vraagt aan de

ander een deel terug.

De rechter beslist

Kunnen jullie het niet eens worden?

Dan beslist de rechter wie in de

woning(huur of koop) mag blijven

wonen.
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Pensioen

15

Meestal heb je tijdens je huwelijk

ouderdomspensioen opgebouwd.

Vaak heb je ook recht op

nabestaandenpensioen. Dit pensioen

krijg je als je partner overlijdt. Als je

gaat scheiden, is het belangrijk dat je je

pensioen goed verdeelt. Laat ook aan

je pensioenuitvoerder weten dat

je gaat scheiden.

Ouderdomspensioen

Als je gaat scheiden, wordt het

ouderdomspensioen verdeeld.

Hierover hoeft de rechter niet te

beslissen. In de wet staat namelijk dat

dit pensioen altijd wordt verdeeld.

Behalve als je in je huwelijkse

voorwaarden of convenant

hebt afgesproken dat je dit niet wilt. Je

krijgt ieder de helft van het pensioen.

Maar je kunt ook een andere verdeling

afspreken. Je krijgt het geld van je

pensioenuitvoerder als je met

pensioen gaat. Je moet je

pensioenuitvoerder wel laten weten

dat je gescheiden bent. Dat kun je

doen met het formulier Mededeling

van scheiding in verband met de

verdeling van ouderdomspensioen. Dit

formulier moet je binnen twee jaar na

de scheiding opsturen. Dit kan

verschillen per pensioenuitvoerder.

Vraag dit dus even na.

Nabestaandenpensioen

Als je gaat scheiden, wordt het

nabestaandenpensioen van je ex-

partner omgezet in een bijzonder

nabestaandenpensioen. Dit pensioen

krijg je als je ex-partner overlijdt. Het is

belangrijk dat je hierover goede

afspraken maakt. De rechter kan met

zijn beslissing over je scheiding wachten

totdat je afspraken hebt gemaakt over

dit pensioen.

Wil je meer weten over pensioen? Kijk

dan eens bij je eigen

pensioenuitvoerder, of op

wijzeringeldzaken.nl.

Als je gaat scheiden, wordt het

ouderdomspensioen verdeeld.
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Scheiden en ondernemer

16

Om te bekijken wat er met je bedrijf

gebeurt tijdens en na de scheiding zijn

een aantal zaken van belang. Het

belangrijkste is de rechtsvorm van je

onderneming. Bij een B.V. werkt dit

anders dan een eenmanszaak. Ben je als

ondernemer in algehele gemeenschap

van goederen getrouwd, dan kan het

bedrijf onderdeel zijn van het te splitsen

vermogen. Dit kan ook het geval zijn als

je een geregistreerd partnerschap hebt

zonder voorwaarden.

Als er huwelijkse voorwaarden zijn

opgesteld, is het zaak goed te kijken wat

hierin is opgenomen over de verdeling

van de onderneming. Ook is het van

belang of er een verrekenbeding is

opgesteld. Hierin is opgenomen dat je

aan het einde van ieder kalenderjaar met

elkaar moet verrekenen wat je verdiend

hebt. Probleem is echter dat er vaak niet

jaarlijks met elkaar verrekend is, dit leidt

dan achteraf meestal tot problemen.

Ook moet worden vastgesteld of de

waarde van de onderneming onder het

te verdelen vermogen valt.

Over het algemeen wordt de waarde

van de onderneming vastgesteld door

een accountant of een persoon die

bedrijven taxeert. Het is mogelijk om na

de scheiding de onderneming samen

met je ex-partner voort te zetten. In

sommige gevallen is dit ook de meest

verstandige oplossing. Met name als

beide partners een wezenlijk onderdeel

vormen van de onderneming en beiden

in staat zijn om de

privéomstandigheden te scheiden van

de zakelijke samenwerking. 

Een scheiding als ondernemer kan vrij

complex zijn, wil je meer weten? Neem

dan contact op met de Kamer van

Koophandel. Zij kunnen je hierover

adviseren.

Ben je als ondernemer in algehele

gemeenschap van goederen

getrouwd, dan is het bedrijf

onderdeel van het 

te splitsen vermogen.

 

 37

Het is mogelijk om na de scheiding

de onderneming samen met je ex-
partner voort te zetten. 



Belastingen 17
Een scheiding kan gevolgen hebben

voor je fiscaal partnerschap en de

belasting die je moet betalen of

terugkrijgt. Het is dan verstandig om

een voorlopige teruggave aan te vragen

of je voorlopige teruggave te wijzigen.

En betaal je partneralimentatie? Dan

kun je die aftrekken van de aangifte.

Krijg je partneralimentatie? Dan moet je

daar belasting over betalen. Misschien

heb je ook wel recht op toeslagen,

zoals huur- of zorgtoeslag. Controleer

dit goed, zodat je geen geld laat liggen.

Meer weten over scheiden en

belastingen?

Kijk dan eens op:

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/conn

ect/nl/scheiden/scheiden

Je kunt hier eenvoudig een persoonlijke

scheiden-checklist samenstellen.

 

Fiscaal partnerschap

Na de scheiding zijn jullie niet langer

fiscaal partners voor de Belastingdienst.

Ook verandert je recht op toeslagen.

Woon je niet meer met je partner op

één adres? Dan moet je partner zich

officieel uitschrijven bij de gemeente.

Pas als de echtscheiding bij de recht-

bank is aangevraagd én de partner is

uitgeschreven van het woonadres heb

je geen toeslagpartner meer. Je kunt

dan toeslagen voor jezelf aanvragen.

Voor het recht op huurtoeslag is het

overigens voldoende als je officieel

bent uitgeschreven van het adres waar

je met je partner woonde:  

Woon je niet meer met je partner

op 1 adres? Dan moet je partner

zich uitschrijven bij de gemeente.
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voor de huurtoeslag ben je dan geen

toeslagpartners meer vanaf de 1e

van de maand na de uitschrijving. De

datum van de definitieve scheiding

hoef je niet door te geven, dit doet

de Gemeente voor je. Heb je

huurtoeslag? Dan werkt het anders.

Voor de huurtoeslag telt je ex al niet

meer mee vanaf de eerste dag van

de maand nadat je niet meer op

hetzelfde adres staat ingeschreven. 

Kiezen voor een heel jaar fiscaal

partnerschap. 

Een huwelijk, geregistreerd

partnerschap of samenwonen stopt

vaak in de loop van een jaar. Je kunt

er dat jaar voor kiezen om het hele

jaar als fiscale partner te worden

beschouwd. Je mag dan in de

belastingaangifte inkomsten en

aftrekposten verdelen. 

De manier waarop je de inkomsten

en aftrekposten verdelen, kan van

invloed zijn op de belasting en

premie die je betaalt of terugkrijgt.

Iedere verdeling mag, als het totaal

maar 100% is. Degene met het

hoogste inkomen kan bijvoorbeeld

de kosten aftrekken. Daardoor heb je

samen het grootste

belastingvoordeel.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/scheiden/scheiden






Toeslagen18
Als je toeslagen ontvangt en gaat

scheiden, moet je de veranderde

situatie binnen vier weken doorgeven

via Mijn Toeslagen. Let hierbij op de

voorwaarden vanaf welk moment dit

kan. Zo ontvang je snel het juiste

bedrag en voorkom je zoveel mogelijk

dat je achteraf toeslagen moet

terugbetalen. Geef met Mijn toeslagen

de wijziging 'Wij gaan scheiden of uit

elkaar' door. Klik in het menu 'Wijziging

doorgeven' op 'Gezin en huishouden'.

Ga vervolgens naar 'Wij gaan scheiden

of uit elkaar' en beantwoord de vragen.

Hou de aanvraagdatum van de

echtscheiding of beëindiging

partnerschap bij de hand.

Zorgtoeslag

Heb je al zorgtoeslag? Dan hoef je niets

te doen. Mogelijk krijg je meer of

minder toeslag.

Heb je nog geen zorgtoeslag, omdat je

hier voorheen geen recht op had?

Mogelijk krijg je door je gewijzigde

inkomen en vermogen nu wel

zorgtoeslag. Maak een proefberekening

om dit te checken.

Kindgebonden budget

De ouder die de kinderbijslag op zijn

naam heeft bij de Sociale

Verzekeringsbank (SVB), krijgt ook het

kindgebonden budget. 

Je kunt dat zo laten. Of je kiest er

samen voor dat de andere ouder het

kindgebonden budget voortaan krijgt. 

Ga na wat gunstig voor je is. Het kan

soms veel uitmaken wie het

kindgebonden budget krijgt. Want hoe

lager het inkomen, hoe hoger de

toeslag. Ook een alleenstaande ouder

krijgt bijvoorbeeld meer. Reken met de

proefberekening uit hoeveel

kindgebonden budget jij of je ex kunt

krijgen. Wilt je dat de andere ouder het

kindgebonden budget krijgt? Dan moet

je eerst aan de SVB doorgeven op

welke naam de kinderbijslag moet

komen. 

Wat moet ik wijzigen als de kinderen

bij mijn ex gaan wonen?

Dat hangt ervan af of de

kinderopvangtoeslag op je eigen naam

of op naam van je ex staat. De

kinderopvangtoeslag staat op je naam

als de beschikkingen over de

kinderopvangtoeslag aan jou zijn

gericht.

Geef met Mijn toeslagen de

wijziging 'Wij gaan scheiden of uit

elkaar' door. 
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Huurtoeslag

Wat je moet doen hangt ervan af of de

huurtoeslag op je naam staat. De huur-

toeslag staat op je naam als de be-

schikkingen over de huurtoeslag aan jou

zijn gericht. 

De huurtoeslag staat op je eigen naam

Omdat de huurtoeslag op jouw naam

staat, blijf je deze krijgen. Maar het kan

zijn dat je zonder je ex een ander bedrag

krijgt. Je hoeft niets te doen. Maar je ex

moet zijn of haar adreswijziging

doorgeven aan de gemeente.

De huurtoeslag staat op naam 

van je ex

Als de huurtoeslag op naam van je ex

staat en hij of zij vertrekt, verhuist de

huurtoeslag mee met je ex. Je moet dan

huurtoeslag aanvragen voor jezelf. Vraag

voor jezelf huurtoeslag aan via de

BelastingTelefoon. Dat kan zodra je

adreswijziging is verwerkt. Dat duurt 1 tot

5 werkdagen. Hou de volgende

gegevens bij de hand: burgerservice-

nummer, je  inkomen en het inkomen

van je medebewoners en je

huurgegevens.

Kinderopvangtoeslag

Je kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor

de opvanguren die je zelf betaalt. Of je

kind op je adres of op het adres van je ex

staat ingeschreven, maakt niet uit.

Betalen jij en je ex beiden een deel van

de opvangkosten? Dan kun je ieder voor

je eigen deel toeslag krijgen. Samen voor

ten hoogste 230 uur per kind per maand.

Wat moet ik wijzigen als we co-

ouders worden?

Je bent co-ouder als je kinderen op

jaarbasis gemiddeld ten minste 3

dagen per week bij je wonen én ten

minste 3 dagen per week bij je ex

wonen. Geef in een brief aan de

Belastingdienst door dat je co-ouder

bent. Zet ook in de brief op welke

dagen van de week het kind bij jou is,

en op welke dagen bij je ex.

Je ondertekent de brief samen. Stuur

de brief naar:

Belastingdienst/Toeslagen

Postbus 4510/ 6401 JA Heerlen

Krijg je kinderopvangtoeslag op uw

naam? 

Geef je nieuwe opvanguren door

Dat zijn de uren die je na de scheiding

zelf betaalt. Als die uren niet zijn

veranderd, hoeft je niets te doen.

Heb je niet het hele jaar een

toeslagpartner of medebewoner? En

stijgt het jaarinkomen van deze

persoon na zijn of jou vertrek? Dit

inkomen telt ook nog mee over de

periode voor het vertrek. Het kan dan

gebeuren dat je daardoor toeslag

moet terugbetalen.

 Soms kun je  voorkomen dat je

toeslag moet terugbetalen door te

vragen om een stijging van het

inkomen niet mee te tellen voor al je

toeslagen. Dit heet de ‘10%-regeling’. 
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Checklist bij scheiden 
of uit elkaar gaan 

19

Op verschillende websites kun je een

checklist invullen om er achter te komen

wat je moet regelen. Dit is erg handig

zodat je niets vergeet. 

Deze vind je bijvoorbeeld op

www.rijksoverheid.nl. Op de website van

de Rijksoverheid ga je naar onderwerpen

en kies je bij het thema familie, zorg en

gezondheid voor: scheiden of uit elkaar

gaan. Hier ga je naar: scheiden of uit

elkaar: wat moet ik regelen.      

Na het invullen van een paar vragen krijg

je specifieke informatie die voor je

situatie van toepassing en belang is. 

Handig: op deze website kun je ook

brochures downloaden, en bewaren of

uitprinten. Ook kun je de brochure laten

voorlezen via een geluidsfragment. 

De website ‘Wijzer in geldzaken’ heeft

ook een handige checklist. Deze kun je

uitprinten en bewaren. Ga voor deze

checklist naar

www.wijzeringeldzaken.nl/uit-elkaar-

gaan. 

Bij elk punt van de checklist vind je

informatie over een bepaald

onderwerp en kun je via een link naar

een andere website voor nog meer

informatie of hulp. 

Op verschillende websites kun je

een checklist invullen om er

achter te komen wat je moet

regelen. Dit is erg handig zodat je

niets vergeet. 
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http://www.wijzeringeldzaken.nl/uit-elkaar-gaan




Handige websites 

Websites 

www.juridischloket.nl/familie-en-relatie/ouderschap/ouderschapsplan/

 www.belastingdienst.nl 

 www.nibud.nl 

 www.lbio.nl

 www.juridischloket.nl/echtscheiding

 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord

www.wijzeringeldzaken.nl 

www.berekenuwrecht.nl

Juridisch Loket

Bij het Juridisch Loket kun je terecht voor juridische informatie of advies.

Wil je weten of er een juridisch loket bij jou in de buurt is? Bel dan 0900 -

8020 (€ 0,10 per minuut), of kijk op de internetsite www.hetjl.nl.

Belastingdienst

De Belastingdienst helpt jou graag met vragen (0800 - 0543).

20
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http://www.juridischloket.nl/echtscheiding
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord




Iedereen doet mee in Leiderdorp. 

Van jong tot oud, met of zonder

beperking. Samen met bewoners en

partners versterken en ontwikkelen we

(nieuwe) initiatieven die bijdragen aan

het welzijn van Leiderdorpers.

Initiatieven die zorgen voor sociale

contacten, zingeving, vitaler maken,

mantelzorgers ontlasten en waarbij

Leiderdorpers hun talenten verder

kunnen ontwikkelen.

www.incluzioleiderdorp.nl

Meer informatie 

 

Onze sociaal werkers hebben geen oordeel over jou of je situatie.

Je kunt in vertrouwen je verhaal kwijt, zij bieden een luisterend

oor en kunnen je op weg helpen, zodat je weer grip op je leven

krijgt. Onze hulpverlening is gratis en je hoeft geen

verwijsbrief bij de huisarts aan te vragen. 

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen over administratie, geldzaken of schulden kun

je ook terecht op het inloopspreekuur, deze is elke

woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in Dwars

(Bloemerd 1c).
 

https://nieuw.incluzioleiderdorp.nl/contact/

