CHECKLIST ECHTSCHEIDING
Als men het besluit heeft genomen om uit elkaar te gaan breekt een periode aan met veel vragen en
onzekerheden. Dit, ongeacht of mijn gehuwd is, een geregistreerd partnerschap is aangegaan of
ongehuwd samenwoonde.
De vragen die zich voor kunnen doen geef ik hierna beknopt weer. In mijn echtscheidingspraktijk
blijkt dat elke scheiding toch weer anders is. De onderstaande vragen zijn voorbeelden en niet
bedoeld om volledig te zijn.
De eigen woning:
Wie neemt het huis over?
Hoe zit het met het ontslag uit aansprakelijkheid voor de hypotheek?
Hoe zit met de restschuld bij verkoop van de woning?
Wat als de overnemer van de woning de financiering op dit moment nog niet rond kan krijgen?
Welke regeling kan men treffen als één van de partners nog tijdelijk blijft wonen in de gezamenlijke
woning terwijl deze te koop staat?
Wat als de woning op naam van één van partijen staat en de ander moet deze op naam krijgen. Hoe
kan dat zo voordelig mogelijk qua overdrachtsbelasting?
Hoe zit het fiscaal met de woning en de lening (bijleenregeling en hypotheekrenteaftrek)?
Mag ik de hele hypothecaire geldlening onder de thans bestaande voorwaarden overnemen?
Hoe zit het met de aan de hypotheek gekoppelde spaarpolis of bankspaarrekening?
Hoe zit het met de schenking die ik ontvangen heb van mijn ouders voor onze woning?
Wat kan er geregeld worden als ik geen huurder ben van onze huurwoning?
Ouderschapsplan:
Wat is een ouderschapsplan?
Zijn wij als ouders, waarvan vader niet het ouderlijk gezag heeft, verplicht om een ouderschapsplan
op te stellen?
Moeten wij als samenwoners met kinderen een ouderschapsplan opstellen?
Is het handig dat elke ouder één kind op zijn/haar adres inschrijft?
Is co-ouderschap altijd aan te bevelen?
Hoe zit het met de kinderalimentatie?
Kunnen wij regelen dat er ook omgang blijft met de wederzijdse grootouders van onze kinderen?
Overige vragen:
Wie krijgt welke spullen uit de inboedel?
Kunnen wij de levensverzekeringen en lijfrentepolissen zo maar bij helft verdelen? Komt dit fiscaal
wel goed?
Hoe zit het met onze overige verzekeringspolissen?
Hoe zit het met het fiscaal partnerschap?
Op welke fiscale toeslagen heb ik recht en wanneer kan ik die aanvragen?
Wat heb ik straks te besteden?
Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen of kan ik krijgen?
Is het wijs om de partneralimentatie af te kopen?
Moet ik mijn Digi D aanpassen?
Hoe zit het met het moeten delen van mijn pensioen?

Ben ik nog aansprakelijk voor de schulden die mijn partner maakt terwijl wij nog niet gescheiden zijn?
Erft mijn ex nog van mij?
Heeft mijn ex nog recht op de erfenis van mijn ouders of schenkingen die mijn ouders aan mij
hebben gedaan?
Wat is een echtscheidingstestament?
Hoe zit het met mijn bedrijf en de huwelijksvoorwaarden die wij niet hebben nageleefd?
Heb ik recht op gefinancierde rechtshulp bij de echtscheiding?
Mediation of via advocaten en de rechter
Hierover heb ik al vaker in deze rubriek mogen schrijven. Zie daarover bijvoorbeeld:
http://rientjesnotariaat.nl/columns/hoe-zo-mediation
of:http://rientjesnotariaat.nl/columns/scheiden-denk-eens-anders-denk-eens-aan-deechtscheidingsnotaris
Vanzelfsprekend ben ik groot voorstander van het regelen van de scheiding via mediation en wel om
de volgende redenen:
* een mediationproces gaat sneller dan een juridische procedure;
* het biedt de mogelijkheid meerdere conflicten in één keer op te lossen;
* één mediator inschakelen is goedkoper dan twee advocaten!
* beide partijen hebben inspraak; de mediator waakt over een evenwichtige machtsbalans tussen
partijen;
* een win-win situatie voor beide partijen;
* het doel is om een toekomstgerichte oplossing te bewerkstelligen.
Mijn lijfspreuk blijft Wat ooit goed is begonnen wil je ook goed afronden.

