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Deze  checklist helpt u met een goede start van uw nieuwe toekomst. 

 

1. Ga na wat er is vastgelegd 

Kijk in uw samenlevingscontract welke afspraken u samen gemaakt heeft. Misschien staan er  

afspraken in die na uw scheiding gaan gelden. 

 

2. Partneralimentatie 

Samenwonenden hebben wettelijk gezien geen recht op partneralimentatie als ze uit elkaar gaan. 

Tenzij u in uw samenlevingscontract andere afspraken heeft gemaakt. U kunt hier overigens nog met 

elkaar andere afspraken over maken. Hoe kijkt u zelf tegen een zorgplicht naar uw ex-partner aan na 

de scheiding? 

3. Kinderalimentatie 

Totdat uw kinderen 21 jaar zijn, heeft u een onderhoudsplicht voor uw kinderen. De hoogte van de 

kinderalimentatie is afhankelijk van diverse (financiële) factoren. Lees meer over alimentatie 

4. Kinderen 

Als u samen kinderen heeft, dan moet u verplicht een ouderschapsplan maken. In het 

ouderschapsplan legt u de afspraken vast die u samen als ouders maakt over de kinderen. Daarnaast 

is het zorgen voor een soepel proces, de manier waarop u uw kinderen vertelt dat u uit elkaar gaat 

en het behoud van familiebanden belangrijk voor het verwerkingsproces van uw kinderen. Lees hier 

meer over scheiden met kinderen. 

5. Co-ouderschap 

Steeds meer scheidende ouders kiezen voor co-ouderschap. Meer over dit onderwerp, inclusief test, 

leest u hier. 

6. Uw woning 

Lees uw samenlevingscontract goed door. Misschien staat er in wat u met het huis moet doen als u 

uit elkaar gaat. Bij een huurwoning moet u ook goed het huurcontract doorlezen. Bij een koopwoning 

kan het een ingewikkeld verhaal worden. Wie is de eigenaar en wat beslist de hypotheekverstrekker? 

Heeft één van u eigen geld ingebracht in de gemeenschappelijke woning? En kunt u de hypotheek 

alleen opbrengen? De regeling en afspraken omtrent de woning zijn maatwerk waarbij de hulp van 

een professional gespecialiseerd in scheidingen onmisbaar is. 

7. Pensioen 

Het eind van uw relatie heeft misschien gevolgen voor uw pensioen, dit verschilt per pensioenfonds. 

Het is dus belangrijk dat u bij het pensioenfonds informeert naar de voorwaarden. Daarnaast staat 

het u als voormalig samenwoners vrij afspraken te maken over de verdeling van het pensioen. U 

moet in ieder geval aan uw pensioenfonds doorgeven dat u uit elkaar bent. 

http://scheidingsplannerdenhaag.nl/scheiden-en-alimentatie/
http://scheidingsplannerdenhaag.nl/scheiden-en-kinderen/
http://scheidingsplannerdenhaag.nl/scheiden-en-kinderen/
http://scheidingsplannerdenhaag.nl/wat-houdt-co-ouderschap-precies-in-met-test/
http://scheidingsplannerdenhaag.nl/wat-houdt-co-ouderschap-precies-in-met-test/
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8. Belastingdienst 

Uit elkaar gaan, kan gevolgen hebben voor uw fiscaal partnerschap. En kiest u voor uw kinderen voor 

co-ouderschap? Hieraan verbindt de Belastingdienst een aantal consequenties. Het inschakelen van 

een financieel deskundige in scheidingen zorgt u ervoor dat u de juiste fiscale afspraken maakt en 

stappen zet. 

9. Toeslagen  

Als u uit elkaar gaat, kunt u recht hebben op toeslagen. Als u of uw ex-partner al toeslagen ontving, 

dan moet u het feit dat u uit elkaar bent doorgeven aan  de Belastingdienst. 

10. Maak een financieel plan 

Uw financiële situatie zal waarschijnlijk drastisch wijzigen. Maak dus altijd een financieel plan met uw 

inkomsten en uitgaven. Laat ook een financieel deskundige meekijken zodat u zeker weet dat u met 

uw ex-partner de juiste afspraken maakt. 

11. Verdeel de gezamenlijke rekeningen 

Maak een lijst van (gezamenlijke) rekeningen en noteer het saldo op deze rekeningen op de datum  

dat u uit elkaar gaat. Bepaal wie welke rekeningen houdt en welke rekeningen worden opgeheven. 

Vraag bij uw bank na hoe u de rekeningen op één naam zet. Controleer ook welke automatische 

betalingen en incasso´s u heeft en zet ze stop of pas ze aan als dat kan. Hoe het saldo moet worden 

verdeeld wordt in beginsel door juridische regelgeving bepaald. Een gezamenlijke tenaamstelling 

betekent niet automatisch dat het saldo 50:50 moet worden gedeeld. 

12. Welke verzekeringen heeft u samen? 

Maak een  lijst van alle verzekeringen. Splits dat op in verzekeringen met een geldwaarde (zoals de 

levensverzekering en kapitaalverzekering) en overige verzekeringen (zoals de inboedelverzekering en 

opstalverzekering). De verzekeringen die geld waard zijn, hebben een afkoopwaarde. Bepaal 

vervolgens per verzekering wat er moet gebeuren en verdeel de verzekeringen. Voor de 

verzekeringen met geldwaarde is daarvoor onder andere het samenlevingscontract van belang. 

13. Verdeel bezittingen en schulden 

Check uw samenlevingscontract. De kans is groot dat u daarin heeft afgesproken hoe u de 

bezittingen en schulden verdeelt als u uit elkaar gaat. Na uw breuk kun u uw ex-partner wettelijk 

gezien alleen aanspreken op zaken die zijn vastgelegd in uw samenlevingscontract of die 

gemeenschappelijk bezit zijn. 

14. Kindgebonden budget en kinderbijslag 

U moet afspraken maken over het kindgebonden budget en de kinderbijslag. Het recht hierop is 

afhankelijk van wat u heeft afgesproken over de hoofdverblijfplaats en de zorg voor de kinderen. 

Neem deze afspraken op in het ouderschapsplan. 
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15. Testament aanpassen 

Heeft u samen een testament opgesteld? Door uw relatiebreuk, komt u wellicht terug op de inhoud 

ervan. Bij de notaris kunt u uw testament laten veranderen.  

16. Leg uw afspraken vast in een scheidingsconvenant  

De afspraken die u maakt, kunt u vastleggen in een scheidingsconvenant. Maak hiervoor een   

scheidingsplan. Dit kunt u ook gebruiken als u samenwoonde. Dit is echter geen verplichting. Het is 

wel sterk aan te raden zodat alle rechten, plichten en afspraken helder vastliggen voor de toekomst.  

Wat wij voor u kunnen doen 

De rechten en plichten bij samenwoners zijn grotendeels niet vastgelegd in de wet. Dat maakt het uit 

elkaar gaan soms extra lastig omdat er vaak grote onzekerheden ontstaan. De Scheidingsplanner 

geeft u niet alleen inzicht in zaken die moeten, maar vooral ook in de zaken die kunnen. Hierbij gaan 

we op zoek naar de eigen en de gemeenschappelijke belangen en wensen. We kijken dus naast wat 

er wettelijk en juridisch bij u moet gebeuren ook naar de overige mogelijkheden die kunnen helpen 

om die belangen en wensen mogelijk te maken, bijvoorbeeld de woonwensen. Zo komt u tot een 

scheiding die volledig voor u op maat is gemaakt. We werken aan een goede afronding, zodat er een 

goede start van uw nieuwe toekomst gemaakt kan worden. Bent u benieuwd naar wat wij voor uw 

situatie kunnen betekenen? Maak dan een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. Doe het 

gerust, het verplicht u tot niets. 


