
Checklist.  

Waar moet je allemaal aan denken wanneer je gaat scheiden? 

Ouderschapsplan 

Wanneer je als ouders gaat scheiden, ben je verplicht om een ouderschapsplan te maken. Hierin komen alle 

afspraken te staan waar het gaat om de zorg voor jullie kinderen. 

 Maak voor je zelf een overzicht wat jij belangrijke afspraken vindt om vast te leggen. Wat hebben 

je kinderen nodig? Welke afspraken dienen hun belang? Sta stil bij wat je hoopt dat je kinderen 

over 20 jaar denken wanneer ze terugkijken op de scheiding. 



 Vraag de andere ouder ook een overzicht te maken en leg ze naast elkaar. Wat komt overeen en 

waar denken jullie verschillend over? Neem het gezamenlijke als vertrekpunt om te kijken waarin 

jullie elkaar handreikingen kunnen doen. 

 

De woning 

Begin met wensen inventariseren; Wil jij graag in de woning blijven wonen? Hoe is dat voor de andere ouder? Wat 

zouden de kinderen fijn vinden? Zoek de balans in geven en nemen. Kom op voor jezelf, maar gun de ander ook een 

redelijk perspectief om mee verder te kunnen. 

Huurwoning 

 Afspraken maken over wie wanneer de woning redelijkerwijs kan verlaten. 

 Of gezamenlijk de huur opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn op het moment dat er 

voor beide een alternatieve woonplek is. 
 

 Als alleenstaande kom je wellicht nu in aanmerking voor huurtoeslag. Het uitzoeken waard!  

Koopwoning 

 Breng de hypotheekverstrekker en de bank tijdig op de hoogte en vraag waar zij mee kunnen 

denken en ondersteunen bij de te maken keuzes. 
 

 Onderzoek de financiële mogelijkheden. Wie kan de ander mogelijk uitkopen door bijvoorbeeld 

een extra hypotheek te nemen? 
 

 Wanneer jullie beide de woning gaan verlaten, besluit samen per wanneer dat haalbaar is en zet 

vervolgens de woning te koop. 
 

De inboedel 

Onder welke eventuele voorwaarden zijn jullie getrouwd of geregistreerd partners geworden? Wanneer jullie in 

gemeenschap van goederen zijn getrouwd is het fijn om samen tot een goede verdeling te komen. 

 Kom elkaar tegemoet. Wees eerlijk over wat voor jou (emotionele) waarde heeft en geef die ruimte 

ook aan de ander. 


 Maak een overzicht ( mogelijk met behulp van stickers of post-its bij een wandeling door de 

woning). 
 

 



Schulden 

Hebben jullie schulden? 

 Maak een overzicht van wat jullie aan wie nog verschuldigd zijn. Neem in dat overzicht ook mee 

wat de rente is en hoeveel aflossingstermijnen er nog zijn, als dat afgesproken is. 


 Geef aan iedere schuldeiser door dat jullie uit elkaar gaan. Benoem dat er een voorstel volgt over 

hoe jullie de schuld willen afbetalen. 
 

 Maak een plan over hoe jullie de schulden willen aflossen. Kijk wat prioriteit heeft. Schulden op 

een (gezamenlijke) creditcard of een doorlopend krediet zijn vaak erg duur en lopen snel op. 
 

 Doe iedere schuldeiser een voorstel voor hoe jullie de schuld verder willen aflossen. 

 Maak een financieel overzicht, waarop bijgehouden wanneer wat door wie wordt afgelost. 

De gezamenlijke betaalrekening & spaarrekening 

 Wanneer wordt het laatste bedrag vanaf deze rekening geïncasseerd? Noteer dit in je agenda. 

 Spreek af wie wanneer de rekening op gaat heffen.    

Gezamenlijk verzekerd? 

 Maak een overzicht van alle verzekeringen die jullie afgesloten hebben en zoek de polissen erbij. 

 Maak een onderscheid tussen verzekeringen die opgezegd dienen te worden en verzekeringen die 

omgezet kunnen worden. 
 

 Leg contact met de verzekeringsmaatschappij om op te zeggen of te vragen naar de andere 

mogelijkheden. 
 

 Dit kan ook een geschikt moment zijn om eens te vergelijken wat je bij andere 

verzekeringsmaatschappijen betaalt en met welke voorwaarden zij werken. Er zijn diverse 

vergelijkingssites, bijv. www.independer.nl of www.poliswijzer.nl. 

 

Stopzetten van gezamenlijke abonnementen, lidmaatschappen en 

andere gezamenlijke financiële verplichtingen 

 Loop alle abonnementen en lidmaatschappen na. Welke kunnen het beste stoppen? Welke willen 

jullie of 1 van jullie behouden?   



 Zeg de abonnementen en lidmaatschappen op die jullie niet willen behouden.  

 Regel dat het abonnement of lidmaatschap dat behouden blijft op de juiste naam komt te staan.  

Uitkeringen en toeslagen 

Jullie situatie verandert en dat zal ook gevolgen hebben voor de uitkeringen en de toeslagen waar jullie nu wel of 

mogelijk niet meer voor in aanmerking komen. 

 Maak een overzicht. Denk aan huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden 

budget. 


 Kijk op de site van de belastingdienst. Zij hebben een aparte pagina voor mensen die uit elkaar 

gaan. Hier vind je informatie. 
 

 Informeer de belastingdienst over jullie scheiding.  

http://www.independer.nl/
http://www.poliswijzer.nl/


  

Opgebouwd pensioen 

Hebben jullie samen pensioen opgebouwd? 

 Geef door bij het pensioenfonds dat jullie uit elkaar gaan. 

 Onderzoek of stel vragen over wat je rechten en plichten zijn. Dan kom je nu of later niet voor 

verrassingen te staan. 
 

Het is ontzettend fijn als het jullie lukt om samen dingen te regelen en afspraken te maken waar jullie 

beide achter kunnen staan. Het is de moeite waard om je daarvoor in te zetten. Voor kinderen is het erg 

fijn als hun ouders samen kunnen overleggen en de andere ouder ook iets kunnen gunnen. Lopen de 

spanningen toch te hoog op en ervaar je dat jullie ondersteuning nodig hebben, dan kunnen jullie voor 

hulp bij alle bovenstaande punten terecht bij een mediator of een familieadvocaat.  

 
 


