
  

Scheiden kan ook financieel doen lijden 

Hoe voorkom je financiële misstappen bij echtscheiding?  

Wanneer mensen gaan scheiden, komt er veel op  hen af. Los van de emotionele 
impact van een scheiding, krijgen men ook te maken met de financiële 
‘ontvlechting’  van het huwelijk. En dit laatste is geen sinecure. Het niet goed 
kunnen overzien van de gevolgen van hun keuzes door het gebrek aan kennis en 
ervaring in bijvoorbeeld de belastingregelgeving en de constructies omtrent 
hypotheken en pensioenen, in combinatie met soms ook de emoties die opspelen, 
kunnen tot grote financiële problemen leiden.  Wat gaat er mis? Hieronder enkele 
bekende misstappen:                   
                                                      

1) “We laten onze huwelijkse voorwaarden voor wat het is. We delen gewoon 
alles zoals wij dat willen.” 
 
Wanneer bij een scheiding huwelijkse voorwaarden niet worden uitgevoerd, 
kan dit fiscale gevolgen hebben als één van de partners hierdoor wordt 
“overbedeeld”. De fiscus ziet dit als een schenking waarover minimaal 30% 
belasting moet worden betaald. 

2) “Jij mag het huis hebben, maar dan betaal ik geen alimentatie.” 
 
Alimentatie (een bruto uitkering) kan je niet zonder meer verrekenen met 
een (on)roerend goed. De verkrijging (bijv. de helft van de waarde van de 
eigen woning) wordt belast met inkomstenbelasting tegen een tarief van 
minimaal 33%. 

3) “Jij mag de auto houden, dan betaal ik geen kinderalimentatie.”  
 
Hier is sprake van afkoop kinderalimentatie. Kinderalimentatie is een recht 
dat toekomt aan de kinderen zelf. Afkoop is niet toegestaan. 

4) “Ik blijf in het huis blijven wonen zolang ik wil.”  
 
Voor de bewoner en partner die de woning verlaat, geldt dat de woning niet 
(of slechts ten dele) wordt aangemerkt als “eigen woning”. De 
hypotheekrente is dan niet langer (geheel)  aftrekbaar. De netto 
maandlasten stijgen fors. 



  

5) “Als ik dood ga, dan ontvang jij mijn nabestaandenpensioen.” 
 
Dat kan niet met zekerheid worden gezegd, dat is afhankelijk van de 
pensioenregeling. 

6) “Een ouderschapsplan is niet nodig, we regelen het samen wel.”  
 
Zijn er minderjarige kinderen? Sinds 1 maart 2009 is het verplicht een 
ouderschapsplan op te stellen. 

7) “De aandelen in mijn bv zijn van mij.”  
 
Als de aandeelhouder in gemeenschap van goederen is getrouwd, dan gaat 
de helft van de aandelen over naar de ex-partner. 

8) “De erfenis die ik van mijn vader heb gekregen, is en blijft van mij.”  
 
Dat is maar de vraag! Het is afhankelijk van de huwelijkse voorwaarden en 
het testament van de vader. Is dit niet op de juiste manier geregeld dan kan 
de ex-partner hier alsnog aanspraak op maken. 

9)  “We regelen wel een convenant via internet.” 
 
Hier kan dus veel misgaan. De te maken afspraken dienen juridisch goed 
worden vastgelegd zodat later geen discussie kan ontstaan of een fiscale 
claim kan volgen.  

Om bovengenoemde misstappen tegen te gaan is het van belang om financieel 
deskundige bemiddelaars in te schakelen. De Adviseurs beschikken over deze 
specialistische kennis op het gebied van financiële afwikkeling bij echtscheiding, 
waaronder het maken van alimentatieberekeningen, opstellen van een 
ouderschapsplan en convenant. Naast de mediation adviseren wij je over de 
juridische en fiscale mogelijkheden en consequenties met betrekking tot de te 
maken afspraken. Bel ons voor een gratis kennismakingsgesprek: 020 - 497 2111.


