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Ongeveer één op de drie huwelijken eindigt in een 
scheiding. Tijdens het scheidingsproces kunnen 
emoties én kosten hoog oplopen. Door het inscha-
kelen van een juiste deskundige weet je zeker dat je 
goede afspraken maakt over alle onderwerpen die 
ertoe doen. Afspraken die ook nog eens fiscaal geop-
timaliseerd zijn. Door van te voren een duidelijke prijs 
af te spreken, heb je geen verrassingen achteraf. In 
deze checklist vind je alles wat je moet weten en kunt 
voorbereiden voor de echtscheiding. 

Ilona Dingemanse 

Eigenaar van Dingemanse Financieel Advies

Elke 
scheiding is uniek
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Hoe gaat het scheidingsproces in z’n werk?

Stap 1: Kennismaking
Tijdens het eerste, gratis en vrijblijvende gesprek maken jullie kennis met mij. Ik peil jullie 

verwachtingen en vertel wat jullie precies van mij kunnen verwachten. Natuurlijk hebben 

jullie ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Het gesprek vindt plaats bij jullie thuis of 

online via de webcam. Jullie situatie bepaalt wat er allemaal moet gebeuren. Hebben jullie een 

koophuis? Wil een van beiden blijven wonen? Hebben jullie kinderen waarvoor een ouder-

schapsplan opgesteld moet worden? Na dit intakegesprek of soms al tijdens dit gesprek zal 

ik aangeven wat de tijdlijn is van jullie scheidingsproces, en hoeveel geld jullie scheiding gaat 

kosten. Ik werk zoveel mogelijk met vaste pakketten zodat jullie geen verrassingen achteraf 

hebben. 

Stap 2: Analyse van jullie situatie
Soms al tijdens het intakegesprek maar meestal in een tweede gesprek ga ik verder in op jullie 

situatie. Is er bijvoorbeeld sprake van alimentatiebehoefte? Willen jullie bijvoorbeeld de hypo-

theek aangepast hebben? Hiervoor heb ik een aantal gegevens van jullie nodig. Die vinden 

jullie terug verderop in deze checklist. 

Stap 3: Afspraken maken
Op basis van jullie wensen maken we afspraken over de verdeling van jullie gemeenschap-

pelijke vermogen, over jullie woning, over de te betalen alimentatie, over jullie pensioen. De 

afspraken leggen we vast in een convenant. Als er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de 

scheiding, is een ouderschapsplan verplicht. Hierin zetten we de afspraken die specifiek over 

de kinderen gaan.

Stap 4: Het uitvoeren van de afspraken uit het convenant
Als jullie het eens zijn over de afspraken, tekenen jullie beiden het convenant en het ouder-

schapsplan.  In overleg bepalen we daarna wie welke werkzaamheden gaat uitvoeren. Wie 

informeert het pensioenfonds? Wie informeert de hypotheekverstrekker? Wie zet de auto op 

zijn of haar naam? Verderop in deze checklist heb ik een lijst opgenomen met zoveel mogelijk 

zaken die geregeld moeten worden. 

5: Juridische afhandeling en nazorg
Als het echtscheidingsconvenant en het eventuele ouderschapsplan getekend zijn, worden 

beide documenten ingediend bij de rechtbank. Omdat jullie samen afspraken hebben ge-

maakt, is de scheiding bij de rechtbank alleen maar een formaliteit. De goedkeuring van het 
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verzoek tot echtscheiding legt de rechter vast in een echtscheidingsbeschikking. Jullie zijn pas 

officieel gescheiden als de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de bur-

gerlijke stand. Dat regel ik voor jullie. In het jaar van scheiden mogen jullie ervoor kiezen om 

samen belastingaangifte te doen. Dat kan soms zeer voordelig zijn. Als jullie dat willen, kan ik 

jullie helpen met deze belastingaangifte. 

Welke zaken moeten geregeld worden?

Zaken die je al kunt regelen vóór het echtscheidingstraject: 
	 •	 Wijzig	de	wachtwoorden	voor	je	eigen	e-mailaccount	en	je	

  social media-accounts. 

	 •	 Zorg	voor	een	eigen	bankrekening	waarop	ieder	zijn	of	haar	eigen	geld	

  beheert

	 •	 Blokkeer	partnercards	van	bijvoorbeeld	creditcards	en	winkelpassen

	 •	 Denk	na	over	je	testament.	Zolang	de	scheiding	nog	niet	is	ingeschreven	in		

  de registers van de burgerlijke stand, blijven jullie elkaars nabestaanden   

  mocht één van jullie onverhoopt komen te overlijden. 

Tijdens het scheidingsproces:
De woning

Een koopwoning is een van de belangrijkste bezittingen die bij een echtscheiding verdeeld 

moeten worden. Daarbij spelen niet alleen juridische regels een rol, maar moet ook rekening 

gehouden worden met fiscale spelregels.

Als jullie in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, dan is de woning het gezamenlijke 

eigendom	van	jullie	samen.	In	vaktaal:	de	woning	valt	in	de	huwelijksgemeenschap.	Bij	de	

scheiding moet dit gezamenlijke eigendom ook weer gelijkelijk verdeeld worden. Daarbij zijn 

grofweg drie scenario’s denkbaar:

	 •	 De	woning	wordt	zo	snel	mogelijk	verkocht.	Geen	van	beide	partners	blijft	 

  definitief in de woning wonen.

	 •	 Eén	van	beide	partners	neemt	de	woning	over	van	de	ander.

	 •	 De	woning	wordt	nog	een	bepaalde	tijd	samen	aangehouden.

De keuze voor een van deze scenario’s hangt natuurlijk af van de wensen die jullie hebben, 

maar zal ook afhangen van de financiële mogelijkheden. Ik kan jullie hierbij helpen. Indien 

nodig schakelen we hiervoor gespecialiseerde hypotheekadviseurs in. 
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Overwaarde

Nu de woning meestal het gezamenlijke eigendom is van jullie beiden zal een eventuele over-

waarde ook 50/50 verdeeld moeten worden, net zoals een eventuele restschuld. De hoogte van 

de overwaarde en de (on)mogelijkheid om dit te kunnen financieren speelt een belangrijke rol 

bij de vraag of een van beiden in de woning kan blijven wonen. 

Hypotheekschuld

Een ander belangrijk aandachtspunt bij het maken van afspraken rondom de woning is de 

hypotheekschuld. Waarschijnlijk zijn jullie de hypotheekschuld samen aangegaan en zijn jul-

lie ten opzichte van de hypotheekverstrekker (lees: de bank) allebei volledig verantwoordelijk 

voor het voldoen van de gehele schuld. 

Als een van beiden in de huidige woning wil blijven wonen, is het gebruikelijk dat de hypo-

theeklening op één naam gezet wordt. De hypotheekverstrekker zal dan controleren of degene 

die in de woning blijft wonen voldoende inkomen heeft om deze lening alleen voort te zetten. 

Voor degene die de woning verlaat, is het belangrijk dat hij of zij niet langer hoofdelijk aan-

sprakelijk is voor de hele hypotheekschuld. Hiervoor moet de bank de ene bpartner ‘ontslaan 

uit	hoofdelijke	aansprakelijkheid’.	Zonder	medewerking	van	de	hypotheekverstrekker	blijven	

jullie dus allebei volledig verantwoordelijk voor het voldoen van de schuld.

Het kan ook zijn dat de ene partner in het verleden extra betalingen heeft gedaan in het kader 

van de woning. Dan zou het zo kunnen zijn dat hij/zij een vergoeding hoort te krijgen als hij/

zij vertrekt uit de woning. Doordat ik de opleiding tot RFEA-adviseur heb gedaan, weet ik 

exact wat de vergoedingen zijn en hoe je deze moet berekenen. 

Wonen jullie in een huurwoning? En blijft een van beiden wonen? Dan ontstaat er wellicht 

rechten op (hogere) toeslagen. Ik ben gecertificeerd budgetcoach, en hierdoor kan ik jullie 

precies adviseren wie waar recht op heeft. 

De verdeling van vermogen en schulden

Naast bezittingen hebben jullie misschien ook vermogen, zoals spaargeld, dat verdeeld moet 

worden. Jullie draaien ook gezamenlijk op voor de schulden die jullie maakten tijdens het 

huwelijk. Ik maak voor jullie een berekening van wie waar recht op heeft. Hiervoor is het van 

belang dat we een peildatum vaststellen: een datum waarvan jullie zeggen: op die dag zijn we 

uit elkaar gegaan. Je kunt je misschien voorstellen dat een peildatum best belangrijk is. Denk 

maar eens aan de waarde van een auto; die wordt met de week minder waard. 

De spullen die jullie gezamenlijk hebben, moeten verdeeld worden. Om dit zo eerlijk moge-
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lijk te doen, bepalen we van de spullen een waarde. Ook maken we afspraken over wie welke 

spullen vervolgens krijgt, en wanneer deze dan aan de ander gegeven worden. 

Het kan ook zo zijn dat jullie privé goederen hebben: spullen die niet gezamenlijk zijn maar 

van een van jullie zelf. Ik wil dan graag weten hoe je eraan gekomen bent (bewijs!) en wat 

de waarde ervan is. Dat is niet omdat ik zo nieuwsgierig ben, maar om te voorkomen dat de 

belastingdienst deze goederen niet als privé-goed ziet waardoor er een schenking zou kunnen 

ontstaan. Met alle vervelende gevolgen van dien (lees: schenkbelasting). 

Erfenissen en schenkingen

We besteden extra aandacht aan schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk hebben 

plaats	gevonden.	Zijn	ze	bijvoorbeeld	onder	uitsluiting	geschonken	of	geërfd?	Dan	heeft	de	

ander er geen recht op. Hoe vervelend ook: het kan zijn dat een schenking of een erfenis alvast 

verrekend moet worden met de ander. Ik help jullie met de officiële regels. 

Alimentatie

In het echtscheidingsconvenant leggen we vast of één van beiden recht heeft op partnerali-

mentatie. Ik maak voor jullie een berekening volgens de normen die de rechter ook hanteert.  

Ook kinderalimentatie berekening kan ik voor jullie maken. Wellicht is het afkopen van de 

alimentatieverplichting een handige zet. Hier kijken we naar. 

Verder help ik jullie met de fiscale aspecten van partneralimentatie. Want voor de alimen-

tatiebetaler is het een belasting-aftrekpost, maar voor de ontvanger een bijtelling waarover 

loonbelasting betaald moet worden. Ook een eenmalige afkoopsom kan afgetrokken worden 

van de belasting. Maar let op: doe dit niet als jullie scheiding nog niet rond is! Want dan is het 

afkoopbedrag nog onderdeel van jullie gezamenlijke bezit. 

Pensioen na scheiding

Jullie hebben beiden recht op de helft van elkaars ouderdomspensioen dat is opgebouwd 

tijdens het huwelijk. In overleg mogen hierover andere afspraken gemaakt worden. Ik help 

jullie hierbij wat verstandig en fiscaal handig is. Standaard gaan we uit van verevening van 

elkaars pensioen, maar er zijn meerdere opties. Daarnaast kijken we naar eventuele aanspra-

ken van  eerdere partners. 

Sommige mensen hebben lijfrentes afgesloten. Als jullie of een van jullie wil weten wat e mo-

gelijkheden	zijn	met	lijfrentes,	dan	plannen	we	dat	in.	Zijn	alle	premies	afgetrokken?	Zo	nee,	is	

er nog ruimte om dat te doen? Soms kan een eerder afgesloten lijfrentepolis gebruikt worden 

als afkoop voor de alimentatieverplichting. Als dit een wens is, dan kan ik jullie hierbij helpen 

om dit zo goed mogelijk te regelen. 
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Na afloop van de scheiding:
In het jaar van scheiden kunnen jullie ervoor kiezen om samen belastingaangifte te doen. Dat 

kan soms zeer voordelig zijn. Als jullie dat willen, kan ik jullie helpen met deze belastingaan-

gifte. De belastingaangifte in het jaar van scheiden kan namelijk erg complex zijn. Daarnaast 

controleert		Belastingdienst	deze	extra	omdat	er	zoveel	fouten	mee	gemaakt	worden.	

Opstellen van een ouderschapsplan

Als er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de scheiding, is een ouderschapsplan een ver-

plicht onderdeel van het echtscheidingsconvenant. Ook bij een geregistreerd partnerschap, 

bij samenwonende ouders met gezamenlijk gezag en bij een scheiding van tafel en bed is dit 

verplicht. Door een ouderschapsplan op te stellen, moeten ouders al tijdens het scheidingstra-

ject nadenken over hoe ze de zorg voor de kinderen na de scheiding samen gaan regelen. 

Ouders mogen zelf bepalen waarover zij afspraken willen maken. Toch zijn er wel een paar 

onderwerpen waarvan wettelijk is bepaald dat afspraken hierover moeten worden opgeno-

men in het ouderschapsplan: 

	 •	 De	verdeling	van	de	verzorging	en	opvoeding	van	de	kinderen.

	 •	 De	kosten	van	de	verzorging	en	de	opvoeding	van	de	kinderen.

	 •	 Hoe	de	ouders	elkaar	informeren	over	de	kinderen.

Als je kinderen oud genoeg zijn, is het slim om ze te betrekken bij het opstellen van het ou-

derschapsplan. Het gaat immers over hun leven na de scheiding. Vanaf 12-jarige leeftijd is het 

verplicht de kinderen te betrekken bij het ouderschapsplan, vanaf 16-jarige leeftijd moeten ze 

ook daadwerkelijk mee tekenen. Lees meer over het ouderschapsplan in de Checklist Ouder-

schapsplan. 

Berekenen van de kinder- en/of partneralimentatie
Kinderalimentatie berekenen is niet makkelijk. Je moet rekening houden met de behoefte 

van de kinderen zoals die er was tijdens het huwelijk en de draagkracht van de ouders na de 

scheiding. Ik heb voor de berekening gespecialiseerde software tot mijn beschikking. Een 

berekening voldoet daarom aan de trema-normen die de rechter ook hanteert. In de complete 

scheidingsbegeleiding zit standaard een berekening voor kinder- en eventueel partneralimen-

tatie. Maar ik kan ook separaat een berekening maken. 

Kinderalimentatie
Om vast te stellen of er inderdaad kinderalimentatie betaald moet worden en hoeveel, zal de 



Dingemanse Financieel Advies
* echtscheiding  * financiële planning * nalatenschapsplanning   * pensioenadvies * budgetcoaching

Checklist scheiden -7-

rechter met name kijken naar wat het kind (of de kinderen) nodig heeft (de behoefte) en naar 

wat de ouder die betalen moet, daadwerkelijk kan betalen (de draagkracht). In de praktijk is 

er vaak sprake van een situatie dat degene die alimentatie moet betalen (meestal de man) over 

onvoldoende draagkracht beschikt om volledig aan de behoefte van het kind en de ex-echtge-

noot tegemoet te komen. Als de alimentatieplichtige zelf maar weinig inkomsten heeft, dan 

gaat kinderalimentatie in elk geval voor op partneralimentatie.

Hoe wordt de behoefte van een kind vastgesteld?
Daarvoor is geen exacte formule aan te geven. De behoefte van een kind zal afhangen van 

een aantal factoren zoals zijn of haar leeftijd, de levenswijze van het gezin waarin het kind is 

opgegroeid en het gezinsinkomen. In de praktijk wordt wel vaak gebruik gemaakt van een 

speciaal ontwikkelde tabel in het rapport ‘Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling 

kinderalimentatie’.

Partneralimentatie 

Ook na een scheiding heb je nog steeds een onderhoudsplicht naar elkaar toe. Het kan zijn dat 

je recht hebt op partneralimentatie of dat je alimentatie aan je partner moet betalen. 

Alimentatieberekeningen zijn vrij complexe lange berekeningen waarin allerlei inkomensbe-

standdelen en kosten worden verwerkt. Ik beschik over professionele software waarmee de 

hoogte van de alimentatie nauwkeurig berekend kan worden.

Stap 1: De behoefte van de alimentatieontvanger wordt vastgesteld

Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm 

van ca. 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de 

kosten van kinderen wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het 

Nibud ontwikkeld is.

Stap 2: De draagkrachtruimte van de alimentatiebetaler wordt vastgesteld

Om de draagkracht van de alimentatiebetaler vast te stellen moet eerst zijn/haar netto inko-

men worden vastgesteld. Op dit inkomen mag de alimentatiebetaler eerst een aantal kosten 

(zogenaamde lasten) in mindering brengen. Het gaat hierbij met name om kosten die de 

alimentatiebetaler	moet	maken	om	zelf	rond	te	kunnen	komen.	Bekende	kosten	(lasten)	zijn	

bijvoorbeeld: de bijstandsnorm voor alleenstaande (het minimale bedrag dat iemand nodig 

heeft om rond te kunnen komen), redelijke woonlasten en de premie voor de zorgverzekering. 

De optelsom van al deze kosten noemt men ook wel het draagkrachtloos inkomen. Dit is dus 

in feite het bedrag dat de alimentatiebetaler voor zichzelf nodig heeft en waaruit hij geen 

alimentatie kan betalen. Pas als er van het netto inkomen na aftrek van al deze kosten nog een 
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positief saldo overblijft, moet er partneralimentatie betaald worden. Het positieve saldo noemt 

men in vaktaal ook wel de draagkrachtruimte.

Stap 3: De draagkracht en de hoogte van partneralimentatie wordt vastgesteld

Van de draagkrachtruimte wordt een bepaald percentage genomen, meestal 60%, dat beschik-

baar is als alimentatie voor de ex-echtgenoot.

Wijzigen van partneralimentatie
De	hoogte	van	de	partneralimentatie	kan	in	de	loop	van	de	tijd	veranderen.	Bijvoorbeeld	om-

dat degene die moet betalen ontslagen wordt, of omdat degene die de alimentatie krijgt meer 

gaat verdienen. Jaarlijks verandert de hoogte ook door de wettelijke indexering. Een wijziging 

moet altijd aan de rechter voorgelegd worden, tenzij jullie afgesproken hebben dat er niet 

gewijzigd wordt.

Hoe lang duurt de partneralimentatie?
De partneralimentatie gaat niet door zolang je leeft. De volgende termijnen zijn wettelijk vast-

gelegd en kunnen alleen onder zware eisen door de rechter verlengd worden:

	 •	 Niet	langer	dan	5	jaar	bij	een	huwelijk	met	kinderen.

	 •	 Hooguit	5	jaar	bij	een	huwelijk	zonder	kinderen,	maar	alleen	als	het	huwelijk		

  langer duurde dan 5 jaar.

	 •	 Bij	een	huwelijk	zonder	kinderen	dat	korter	duurde	dan	5	jaar:	net	zolang	als		

  het huwelijk duurde.

Deze termijnen zijn maximaal; je kunt ook andere afspraken maken. De partneralimentatie 

kan na een verzoek ook door de rechtbank stopgezet worden als degene die de partneralimen-

tatie krijgt:

	 •	 Zelf	weer	genoeg	inkomsten	heeft	om	van	te	leven.

	 •	 Met	een	ander	trouwt,	een	geregistreerd	partnerschap	aangaat	of	gaat	 

  samenwonen.

	 •	 Overlijdt.

Partneralimentatie kan ook afgekocht worden. Soms is dit een oplossing voor het overnemen 

van de eigen woning als het inkomen net niet hoog genoeg is om een nieuwe hypotheek af te 

sluiten.  

Indexering
Indexering betekent dat de te betalen alimentatie elk jaar stijgt met een bepaald percentage. 
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Als er partneralimentatie betaald wordt,  en jullie hebben in het convenant afgesproken dat de 

indexering niet wordt toegepast, dan hoeven jullie deze niet door te berekenen. Maar hebben 

jullie de indexatie niet expliciet uitgesloten, dan moet deze wel toegepast worden. Kinderali-

mentatie moet standaard elk jaar geïndexeerd worden. Voor 2020 is het tarief 2,5% ten op-

zichte van 2019. 

Welke documenten en gegevens  
moeten aangeleverd worden?

Officiële documenten 
Deze documenten moeten tegelijk met het verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank worden 

ingeleverd:

	 •		 Ieder	een	uittreksel	uit	de	Basisregistratie	Personen	(BRP-uittreksel)	van	de	

  gemeente waarin jullie wonen.* 

	 •		 Een	afschrift	van	jullie	huwelijksakte	uit	de	gemeente	waar	jullie	getrouwd		

  zijn.* 

	 •		 Afschrift	van	de	geboorteakte	van	ieder	minderjarig	kind,	uit	de	gemeente		

  waar het kind geboren is. 

Het	duurt	gemiddeld	10	werkdagen	voordat	deze	documenten	thuis	bezorgd	zijn.	Bij	het	op-

vragen moet je ze met Ideal betalen. De documenten moeten gedateerd en gewaarmerkt zijn. 

*Let op: Pas aanleveren als ik erom vraag! De geldigheidsduur van deze documenten is beperkt, en ze 

mogen niet te oud op het moment van het indienen van het verzoek tot echtscheiding. 

Voor de juiste berekeningen:
	 •	 Netto	maandinkomen	van	beiden	(Ieder	een	meest	recente	loonstrook	en	een		

  recente jaaropgave)

	 •	 Kopie	arbeidsovereenkomsten	van	beiden

	 •	 Gegevens	over	het	kindgebonden	budget	tijdens	het	huwelijk

	 •	 Voor	ondernemers:	jaarstukken	van	de	(bij	voorkeur)	afgelopen	3	jaar

Over de relatie
	 •	 Datum	van	het	huwelijk

	 •	 Eerdere	scheidingen:	het	meest	recente	convenant

	 •	 Huwelijkse	voorwaarden:	kopie	van	de	akte

	 •	 Voor	samenwoners:	kopie	van	het	samenlevingscontract
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Over de kinderen:
	 •	 Geboortedata	van	alle	kinderen

	 •	 Zijn	jullie	de	biologische	ouders	en	hebben	jullie	het	ouderlijk	gezag?	

Bovenstaande	gegevens	heb	ik	nodig	om	de	juiste	berekeningen	te	kunnen	maken.	In	de	

checklist Ouderschapsplan kunnen jullie meer lezen over de onderwerpen waarover afspra-

ken gemaakt moeten worden. 

Over de woning:
	 •	 Meest	recente	WOZ-waarde

	 •	 Eigendomsakte	of	akte	van	levering	van	de	notaris	toen	jullie	het	huis	

  kochten.

	 •	 Gegevens	over	de	hypotheek	en/of	de	overige	schulden	ten	behoeve	van	

  de woning.

Over het pensioen:
	 •	 Pensioengegevens	van	beiden:	pensioen	1-2-3	of	een	UPO	

	 	 (Universeel	Pensioen	Overzicht).	

	 •	 Polisnummers	en	gegevens	van	eventuele	lijfrenteverzekeringen.

	 •	 Eventueel	gegevens	over	pensioen	dat	is	opgebouwd	in	eigen	beheer.

Als er een eigen onderneming bestaat:
	 •	 Waarde	van	het	startkapitaal.

	 •	 Waarde	befrijfspand.

	 •	 Waardering	van	de	onderneming.	

  Als jullie hier samen niet uit kunnen komen, dan zijn hiervoor 

  gespecialiseerde ondernemingen die een waarde kunnen berekenen. 

	 •	 Waardering	pensioen	in	eigen	beheer	of	hoogte	afgestort	pensioen.

Praktische zaken

In de laatste fase spelen er allerlei praktische zaken. We maken afspraken over wie wat regelt. 

Zo	gaan	we	aan	de	slag	met	de	volgende	onderwerpen:
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Bankrekeningen etc
	 •	 Betaalrekeningen,	spaarrekeningen,	internetrekeningen,	

  beleggingsrekeningen.

	 •	 Spaarloonrekening:	vanwie	is	hij	en	wat	willen	jullie	ermee?

	 •	 Kinderspaarrekeningen:	wie	beheert	ze	en	hoe	gaan	jullie	dat	dat	in	de	

  toekomst doen?

	 •	 Doorlopende	kredieten,	persoonlijke	kredieten,	eventuele	andere	schulden

	 •	 Postorderkredieten,	borgstellingen,	voorschotten,	etc.

	 •	 Leningen	van	en/of	aan	familieleden.

Verzekeringen
wie gaat ze voortzetten? Of moeten ze aangepast worden? Het is handig om alvast de polis-

nummers van de verzekeringen die jullie hebben, op te zoeken. Dan kunnen we snel afspra-

ken maken over wie welke verzekering voortzet en/of opzegt

	 •	 Uitvaartverzekering

	 •	 Arbeidsongeschiktheidsverzekering

	 •	 Pensioenverzekering

	 •	 Koopsompolis

	 •	 Kapitaalverzekering

	 •	 Opstalverzekering

	 •	 Inboedelverzekering

	 •	 Aansprakelijkheidsverzekering

	 •	 Reisverzekering

	 •	 Ziektekostenverzekering

	 •	 Rechtsbijstandsverzekering

	 •	 Annuleringsverzekering

	 •	 Autoverzekering	(schadevrije	jaren!)

	 •	 Sieraden-	of	kunstverzekering

	 •	 Fietsverzekering

	 •	 Electronicaverzekering

	 •	 Dierenverzekering
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Andere overeenkomsten die jullie samen hebben
Ook hierover moeten jullie beslissingen nemen: voortzetten, aanpassen of overnemen: 

	 •	 Leaseovereenkomsten:	bijvoorbeeld	voor	de	auto	of	de	cv-ketel

	 •	 Onderhoudsovereenkomst	cv-ketel

	 •	 Glazenwasser-overeenkomst

	 •	 Abonnementen	op	internet,	tv,	tijdschriften,	kranten,	etc.	

	 •	 Lidmaatschappen	van	verenigingen,	hobbyclubs	of	andere	organisaties

	 •	 Loterijen	(maak	ook	afspraken	als	er	een	prijs	valt).	

Denk ook aan:
	 •	 De	huisdieren:	wie	verzorgt	ze?	Wie	gaat	ze	verzorgen?	Waar	gaan	ze	wonen?	

	 •	 Inschrijvingen	bij	de	huisarts,	tandarts	en	andere	medische	organisaties.	

	 	 Zij	moeten	op	de	hoogte	gebracht	worden	van	het	feit	dat	jullie	niet	meer	

  een stel vormen. 

	 •	 Donorverklaring:	als	je	partner	genoemd	wordt	als	nabestaande,	dan	wil	

  je dat wellicht wijzigen. 

	 •	 Levenstestament:	hierin	staat	wat	jouw	wensen	zijn	als	je	onverhoopt	dement		

	 	 wordt	of	anderszins	niet	meer	over	jezelf	kunt	beslissen.	Blijft	je	ex-partner		

  over je beslissen of wil je dit veranderen?  

Hoe moet je de scheiding inschrijven bij de gemeente?

Als jullie het scheidingsconvenant goedgekeurd terug krijgen van de rechter, moeten jullie 

deze (kosteloos) binnen 6 maanden inschrijven bij de gemeente waar jullie getrouwd zijn. Pas 

als de echtscheiding is ingeschreven bij de registers van de burgerlijke stand van de gemeente 

zijn jullie officieel gescheiden. Deze datum van inschrijving is van belang voor partneralimen-

tatie, een nieuw huwelijk en pensioen.

Hoe gaat het inschrijven van de scheiding te werk bij de gemeente?
Hoewel de manier waarop het inschrijven bij de gemeente gebeurt kan verschillen per ge-

meente,	maar	de	basis	is	hetzelfde.	Zijn	jullie	in	Nederland	getrouwd	en	is	de	echtscheiding	

door een Nederlandse rechtbank uitgesproken? Dan moeten jullie de echtscheiding laten 

inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie zijn getrouwd. 

Als jullie echtscheiding door de Nederlandse rechtbank is uitgesproken dan moeten jullie of 

ik (afhankelijk van welke afspraken we hierover maken) in ieder geval de volgende documen-

ten inzenden:
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	 •	 Een	origineel	afschrift	van	de	onherroepelijke	beschikking	van	de	rechtbank.		

  Dit is een afschrift van het besluit van de rechter waarin staat dat de rechter  

  het eens is met jullie besluit en de voorwaarden van de scheiding die in het  

  scheidingsconvenant staan.

	 •	 Een	verzoek	tot	inschrijving.	Als	jullie	het	beiden	eens	zijn	met	de	scheiding		

  is er een gezamenlijk verzoek nodig. Deze is voorzien van de volgende 

	 	 bijlagen	die	maximaal	3	maanden	voor	de	indiening	van	het	verzoekschrift		

  zijn afgegeven: 

	 	 •	 Het	echtscheidingsconvenant,	

	 	 •	 Een	uittreksel	uit	de	Basisregistratie	Personen	(BRP-uittreksel)	

   per persoon 

	 	 •	 Een	afschrift	van	de	huwelijksakte.

	 	 •	 Een	akte	van	berusting.	Dit	is	een	document	dat	jullie	beiden	moe-

ten tekenen om akkoord te gaan met de scheiding. Jullie zien dan af van hoger beroep.. Deze 

krijgen jullie toegestuurd van de rechtbank.

Nadat alle documenten zijn opgestuurd gaat een ambtenaar de echtscheidingsakte inschrijven 

in	de	registers	van	de	Burgerlijke	stand.	Dit	kan	een	paar	weken	duren.	Zodra	de	scheiding	

is ingeschreven krijgt ook de gemeente waar jullie momenteel wonen een bericht voor de 

verwerking	in	het	basisregister	personen	(BRP).	Hierna	zijn	jullie	officieel	gescheiden.	Zonder	

akte	van	berusting	hebben	jullie	nog	3	maanden	de	tijd	om	in	beroep	te	gaan	tegen	de	uit-

spraak van de rechter en zijn jullie daarna officieel gescheiden.

Veel gestelde vragen

Zijn er nog aanvullende kosten?
Van te voren bereken ik zo nauwkeurig mogelijk een prijs, en ik vertel je wat ik daarvoor doe. 

Veel andere partijen rekenen aanvullende kosten, bijvoorbeeld voor het indienen van het 

verzoek	tot	echtscheiding	bij	de	Rechtbank.	Deze	kosten	heten	griffiekosten.	Bij	mij	zitten	ze	

in het pakket inbegrepen. De advocaat dient jullie plan in bij de rechtbank, en zal hier ook iets 

voor rekenen. Doordat ik goede afspraken maak met advocaten, zitten deze kosten ook inbe-

grepen in de prijs die ik jullie van te voren vertel. 

Bijkomende kosten
Bij	de	gemeente	moeten	uittreksels	worden	aangevraagd.	Deze	kosten	voor	de	uittreksels	zijn	

per gemeente verschillend, maar vaak rond de €20. Deze bijkomende kosten kan ik niet mee-

nemen in het pakket omdat jullie de uittreksels zelf moet aanvragen. 
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Hoe betalen jullie mijn factuur?
Tijdens de intake maken we afspraken over wie mijn factuur betaalt. Voor aanvang van het 

traject stuur ik jullie een factuur voor de helft van de kosten. Als het verzoek tot echtscheiding 

is ingediend bij de Rechtbank, volgt de rest van de factuur. Deze factuur kan tegen een geringe 

meerprijs op jullie verzoek gesplitst worden in twee facturen. 

Kunnen wij subsidie krijgen voor de echtscheiding?
De overheid stelt geld beschikbaar voor de kosten van een advocaat en rechtbank als je dat 

zelf moeilijk kan betalen. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. Samen met jullie check ik of 

jullie hiervoor in aanmerking kunnen komen.  

Zit er ook hypotheekadvies bij het scheidingstraject?
Een hypotheekadviseur kan precies voor jullie berekenen wat de mogelijkheden zijn in jullie 

situatie. Dus of je de woning alleen kunt overnemen of wat de mogelijkheid is voor het kopen 

van een andere woning. Voor onafhankelijk hypotheekadvies werk ik samen met diverse 

hypotheekadviseurs.	Zij	kunnen	ook	aangeven	welke	vervolgstappen	nodig	zijn	en	welke	

kosten daar aan zijn verbonden. Het hypotheekadvies vindt meestal plaats via de webcam. 

Een eerste gesprek is altijd gratis. In dit gesprek vertelt de hypotheekadviseur wat de kosten 

zullen	zijn.	Natuurlijk	altijd	afhankelijk	van	wat	er	nodig	is	in	jullie	situatie.	Bij	de	combideal	

Scheiden+Hypotheek zit standaard hypotheekadvies inbegrepen. 

Zit er pensioenadvies in het plan inbegrepen? 
Tijdens het scheidingstraject gaan we het hebben over jullie pensioen. Standaard wordt pen-

sioen verdeeld tussen de partners. Dit wordt verevening genoemd en is in de wet geregeld. Je 

kunt er ook voor kiezen het pensioen niet te verdelen. En er zijn nog wat andere opties. Vaak 

wordt er voor de standaardoptie gekozen. Maar als je (nog) niet veel pensioen of allebei onge-

veer evenveel pensioen hebt opgebouwd, kan niet verdelen een optie zijn die bij jullie past. Let 

op, het gaat bij pensioen al snel om aanzienlijke bedragen. En vooral als je niet ver meer bent 

van je pensioen, of als de een veel pensioen en de ander weinig pensioen heeft opgebouwd, of 

er een groot leeftijdsverschil tussen jullie is, is het belangrijk om hier goed over na te denken.

Omdat ik gecertificeerd Financieel Planner ben, kan ik jou of jullie ook extra adviseren over 

het	pensioen.	Bijvoorbeeld	over	de	vraag	of	je	voldoende	opbouwt,	wat	je	jaarruimte	is	en	of	

je kunt leven van het bedrag dat je beschikbaar hebt op je pensioenleeftijd. Dit advies zit niet 

inbegrepen in het echtscheidingstraject. Maar voor jullie als klant maak ik graag een scherpe 

passende offerte.  
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Prijslijst - april 2020

Echtscheiding    1.500 - 2.900
Gemeenschap	van	goederen

Samenwoners

Huwelijkse Voorwaarden

Geregistreerd	Partnerschap

Ouderschapsplan   999 euro

Alimentatieberekening  250 - 500 euro
-kinderalimentatie   v.a. 250 euro

-partneralimentatie   v.a. 250 euro

Second Opinion
Uurtarief	 	 	 	 100	euro	per	uur

Vermogensverdeling
Uurtarief	 	 	 	 100	euro	per	uur

Financieel plan   1.500 - 3000 euro
Particulier    v.a. 1.500 euro

Zakelijk		 	 	 	 v.a.	2.500	euro

Uurtarief	 	 	 	 125	euro	per	uur

Pensioenadvies   250 - 500 euro
Uurtarief	 	 	 	 100	euro	per	uur

Nalatenschapsplanning  750 - 2500 euro
Uurtarief	 	 	 	 125	euro

Testament advies   v.a. 250 euro 

Executele    v.a. 1.000 euro 

Afhandeling overlijden   v.a. 1.500 euro

Invullen erfbelasting   v.a. 250 euro

Budgetcoaching
Uurtarief	 	 	 	 75	euro

Combi-deal:

Hypotheek + 

echtscheiding

2.999 euro
(geldig in 2020)
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Maak hier je eigen aantekeningen als voorbereiding op het intakegesprek



Gecertificeerd door en lid van de volgende beroepsverenigingen:

Schuldhulpverlening SHV I en III

Ilona Dingemanse
Bosstraat 80A
3766 AH Soest

Volg Dingemanse Financieel Advies 
ook op facebook:  
@dingemansefinancieeladvies

Volg mij op LinkedIn: 
linkedin.com/in/ilona-dingemanse

T     06-29 29 96 60
E     ilonadingemanse@gmail.com
W   ilonadingemanse.nl
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