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“JA, ik wil”, en dan...
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Om te begrijpen wat er geregeld moet worden als je gaat scheiden,
moet je eerst weten wat de wettelijke gevolgen van je relatie kunnen zijn.
Wat verandert er als je je jawoord hebt gegeven? Maakt het verschil
of je “alleen” gaat samenwonen of als je trouwt?
Je gaat samenwonen
Ondanks alle praktische veranderingen in je leven
verandert er wettelijk niets. Je blijft voor de wet
onafhankelijk en zelfstandig. Je hebt geen verplich
tingen jegens je partner. Daar kun je verandering
in brengen door een samenlevingsovereenkomst te
sluiten. Je maakt dan bijvoorbeeld afspraken over
de wijze waarop de kosten van de huishouding
moeten worden gedragen, of je gemeenschappelijke
bezittingen zult hebben, dat je pensioen met elkaar
zult delen, enz.
Een samenlevingsovereenkomst wordt vaak door
de notaris opgesteld, maar dat is niet nodig. Let op
dat de fiscus in bepaalde gevallen wel een nota
riële samenlevingsovereenkomst kan verlangen.
Omdat de overeenkomst vergaande gevolgen kan
hebben als je later uit elkaar gaat, is het echter wel
verstandig om aandacht te besteden aan het opstel
len ervan. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat in
de overeenkomst staat wat je precies bedoelde. Let
er daarom altijd op dat je de samenlevingsovereen
komst goed begrijpt en dat de tekst helder en duide
lijk is. Regelmatig blijkt achteraf dat samenwoners
de gevolgen van hun afspraken niet hebben over
zien en/of zelfs nooit zo bedoeld hadden.
Krijg je samen een kind, dan moet je samen zelf
de erkenning door de vader en zijn mede-gezag
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regelen. De erkenning regel je bij de gemeente, het
gezamenlijk gezag bij de rechtbank.

Je trouwt of sluit een geregistreerd
partnerschap (GP)
Bij een huwelijk (of een geregistreerd partnerschap,
dat is voor de wet hetzelfde) verandert er wettelijk
heel veel:

t(e) hier nu ook automatisch huurder van, zelfs
als dit niet in de huurovereenkomst staat.

Huwelijkse voorwaarden
Een aantal gevolgen van het huwelijk kun je uit
sluiten door bij de notaris huwelijkse voorwaarden
te sluiten. De voorwaarden hebben altijd te maken
met geld. Zo kun je niet het vaderschap, dat door
het huwelijk ontstaat, uitsluiten. Wel kun je bepa
len dat je geen gezamenlijk bezit zult hebben of dat
dat gezamenlijk bezit beperkt zal zijn.
Let ook hier goed op wat je met elkaar afspreekt.
Het is belangrijk dat je goed begrijpt wat de notaris
in de akte opneemt en wat hier de gevolgen van
kunnen of zullen zijn bij een echtscheiding. Het is
raadzaam om ook advies te vragen aan een eigen
adviseur. (www.vanderloeff.nl/praktijk/
huwelijksvermogen)

Fiscaal partnerschap: wanneer?
Als je getrouwd bent of een geregistreerd partner
schap hebt, ben je automatisch én verplicht
elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting

(www.teamvervoort.nl). Dat heeft voordelen.
Fiscale partners mogen namelijk voor bepaalde
gemeenschappelijke vermogensbestanddelen en
aftrekposten, zoals de hypotheekrente, zelf bepalen
wie het bedrag aangeeft in de aangifte. Het maakt
daarbij niet uit van wie het vermogensbestanddeel
is. Op die manier kan belastingvoordeel worden
behaald.
Maar niet alleen gehuwde of geregistreerd partners
kunnen elkaars fiscale partners zijn. Ook onge
huwde en ongeregistreerde samenwoners kunnen
dat. In hun geval ligt het echter wel ingewikkelder.
Voor deze categorie gelden namelijk geheel andere
voorwaarden.
Ongehuwde en ongeregistreerde samenwoners
kunnen uitsluitend elkaars fiscale partners zijn,
als zij:

Regelmatig blijkt dat je
k
de gevolgen van je afspraken
niet hebt overzien

• Je hebt een zorgplicht voor elkaar. De wet zegt
•

•
•
•
•
•

dat je elkaar ‘het nodige’ moet verschaffen.
Deze zorgplicht eindigt niet bij een echtscheiding, maar heet daarna partneralimentatie.
Je wordt voor 50% eigenaar van de bezittingen en
schulden van je partner. En vice versa wordt je
partner ook voor 50% eigenaar van jouw
bezittingen en schulden. We noemen dit de
‘algehele gemeenschap van goederen’.
Als je een kind krijgt, zijn jullie samen de ouders
van dit kind: je moet het samen opvoeden en
verzorgen.
Heeft je partner al een kind dat bij jullie woont,
dan word je stiefouder van dit kind. Dat
betekent dat door het huwelijk een onderhoudsplicht voor dit kind ontstaat.
Je hebt over en weer recht op het pensioen dat
je partner tijden het huwelijk opbouwt.
Je wordt erfgenaam van elkaar.
Heb je een huurwoning? Dan is je echtgeno(o)-
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A)
		

Samen een notariele samenlevingscontract
hebben, of:

B) Op hetzelfde adres staan ingeschreven en
		 • een gezamenlijk een (adoptie-)kind
			 hebben of een kind van de ene
			 partner, dat door de andere partner
			 is erkend, of
• samen een eigen woning in eigendom
			 hebben, of
• als elkaars pensioenpartners staan
			 geregistreerd bij een pensioenfonds, of
• allebei meerderjarig zijn, terwijl op
			 hun gezamenlijke adres ook een
			 minderjarig kind van tenminste één
			 van beiden staat ingeschreven, of
• in het vorige belastingjaar al fiscale
			 partners waren, terwijl hun situatie
			 zich niet heeft gewijzigd.
			 Mits je als partners op hetzelfde
			 adres staat ingeschreven, geldt het
			 fiscale partnerschap voor een heel
			 kalenderjaar. En: je kunt nooit meer
			 dan één fiscale partner hebben.

Een scheiding met kinderen vraagt
om een ouderschapsplan

Fiscaal partnerschap: geen keuze
In alle andere situaties is er geen sprake van een
fiscaal partnerschap. Woon je dus ongehuwd of
ongeregistreerd samen, zonder een notarieel sa
menlevingscontract, gezamenlijke registratie, een
kind, en een gezamenlijk koophuis, dan ben je geen
fiscale partners van elkaar. De feitelijke situatie is
hierbij bepalend. Je kunt niet kiezen.
Voor ongehuwde en ongeregistreerde samenwoners
kan het dus ingewikkeld zijn om te bepalen of zij
elkaars fiscale partner zijn. Zo kan het gebeuren dat
je elkaars fiscale partner bent of juist niet (meer),
terwijl je je dat zelf niet realiseert! En dat met alle
onvoorziene en mogelijk nadelige fiscale gevolgen
vandien.

Einde fiscaal partnerschap
Door te scheiden eindigt ook het fiscaal partner
schap en de onderlinge vrije toerekening van ver
mogensbestanddelen. Iedere ex-partner wordt dan
alleen nog individueel bekeken en kan uitsluitend
zijn of haar eigen vermogensbestanddelen aange
ven. Op dat moment wordt weer van belang wat

k

van wie is. Scheiden heeft dus ook fiscale gevolgen:
je verliest een fiscaal voordeel. Vooral als er sprake
is van een eigen woning, kan dat een behoorlijk
financieel nadeel opleveren.

Scheiden
Een scheiding verandert veel: de gevolgen van de
samenleving, het huwelijk of het geregistreerd part
nerschap (GP) worden weer ongedaan gemaakt of
krijgen een andere vorm. Als hierna over ‘huwelijk’
wordt gesproken, worden ook de gevolgen voor de
beëindiging van het GP bedoeld.

Scheiden van samenwoners
Als je zonder samenlevingsovereenkomst hebt
samengewoond, is de feitelijke scheiding het defi
nitieve einde van je relatie. Als je geen gezamenlijke
bezittingen, bijvoorbeeld een en/of-bankrekening
hebt, hoef je niets meer te regelen. Heb je wel
gemeenschappelijke bezittingen, dan moeten die
worden verdeeld.
Heb je wel een samenlevingsovereenkomst, dan
bepaalt de inhoud van die overeenkomst wat je nog
met elkaar moet regelen. Stel: je hebt afgesproken
dat je tijdens de samenleving recht hebt op het op
gebouwde pensioen van je partner, dan moet je de
pensioenverzekeraar(s) informeren over het einde
van de samenleving.

Scheiden van gehuwden/bij GP
Voor gehuwden is de beslissing om feitelijk uit
elkaar te gaan louter een praktische stap, die geen
juridische betekenis heeft: je blijft getrouwd.
Maar het is vaak de eerste stap naar een formele
ontbinding van het huwelijk. Goede afspraken bij
de feitelijke scheiding kan veel strijd in de toekomst
voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken
over de verdeling van de vaste lasten en de kosten
van de huishoudingen. Wie betaalt wat en van welke
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rekening? Wat mag je opnemen voor de eigen
uitgaven?
Heb je huwelijkse voorwaarden? Dan is het zinvol
om die weer eens te lezen: vaak is het moment van
feitelijke scheiding bepalend voor de financiële aan
spraken over en weer.
Als je kinderen hebt, moet je de zorgtaken verdelen
en moet je afspreken hoe je hen vertelt dat jullie
gaan scheiden.
Wordt de scheiding definitief een echtscheiding
dan moet daartoe een verzoek bij de rechtbank
worden ingediend. Alleen een advocaat kan dat
regelen. Een verzoek kan eenzijdig of gezamenlijk
worden ingediend. De echtscheiding is definitief als
de beschikking van de rechtbank is ingeschreven in
het huwelijksregister van de gemeente, waar je bent
getrouwd.

Ouderschapsplan
Als je kinderen hebt, kan het echtscheidingsver
zoek pas worden ingediend als je een ouderschaps
plan hebt opgesteld (www.vanderloeff.nl/praktijk/kinderen). In een ouderschapsplan moet je
afspraken maken over de volgende zaken:

• de hoofdverblijfplaats van de kinderen;
• de zorg- en contactregeling met de
•
•
•

uitwonende ouder;
het gezag;
de kinderalimentatie en
de wijze waarop dit alles met de kinderen
is besproken.

Meestal regelen ouders veel meer zaken in een
ouderschapsplan zoals welke beslissingen zij alleen
mogen nemen en welke alleen in of na overleg met
de andere ouder genomen mogen worden. Ook
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Goede voorlichting voorkomt vervelende verassingen

k

wordt vaak beschreven op welke wijze ze informa
tie van en over de kinderen met elkaar zullen delen
en hoe zij met elkaar zullen overleggen over kwes
ties, die de kinderen betreffen.

Partneralimentatie
Er zal gekeken moeten worden of er na de echt
scheiding partneralimentatie moet worden betaald.
Dit is afhankelijk van de vraag of er behoefte aan
partneralimentatie is bij de alimentatiegerechtigde
en draagkracht bij de alimentatieplichtige.
(www.rechtspraak.nl)
Een alimentatieberekening kan duidelijkheid
verschaffen (www.vanderloeff.nl/alimentatie).

Verdelen en verrekenen
Ingeval van scheiding is het van belang of je in
gemeenschap van goederen bent getrouwd of
dat je huwelijkse voorwaarden hebt gesloten.
Alle gemeenschappelijke bezittingen moeten
worden verdeeld. De inhoud van de huwelijkse
voorwaarden bepaalt welke verplichtingen je
jegens je ex-partner hebt. Meestal bevatten de
huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding en
moet er onderling worden afgerekend op de wijze,
die de huwelijkse voorwaarden aangeven.
Ook als je huwelijkse voorwaarden met een
koude uitsluiting hebt, kun je gemeenschappelijke
bezittingen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een
en/of- rekening bij de bank of een lening, waarvoor
je beiden hoofdelijk aansprakelijk bent, zoals een
hypotheekschuld. (www.vanderloeff.nl/praktijk/
huwelijksvermogen)

Pensioenen
De pensioenen, die tijdens het huwelijk
zijn opgebouwd, moeten worden verevend.
In huwelijkse voorwaarden of in een echtscheidingsconvenant kan dit recht worden
uitgesloten.
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Mediator of advocaat
De gevolgen van de echtscheiding kun je samen
met je aanstaande ex-partner regelen. Een medi
ator kan behulpzaam zijn bij de onderhandelingen
en bij het opstellen van een convenant, waarin de
afspraken worden vastgelegd (www.vanderloeff.
nl/mediation). Als het convenant aan het gemeen
schappelijke echtscheidingsverzoek wordt gehecht,
neemt de rechtbank die afspraken over en kan bin
nen enkele weken de echtscheiding volgen.
Lukt het niet om samen afspraken te maken, dan
kun je een advocaat in de arm nemen die je verzoe
ken aan de rechtbank voorlegt (www.vanderloeff.
nl/scheiding). De scheidingsprocedure neemt dan
aanzienlijk meer tijd in beslag. Houd rekening met
minimaal acht maanden. Doen zich complicaties
voor, bijvoorbeeld ten aanzien van de kinderen, dan
is een jarenlange procedure niet uitgesloten.

Fiscale gevolgen van scheiding

nog wel worden voortgezet, mits je als ex-partners
nog wel op hetzelfde adres staat ingeschreven.

ex-partners nog wel op hetzelfde adres staan
ingeschreven.

Als je niet meer samenwoont, maar nog wel op
hetzelfde adres staat ingeschreven en nog geen
scheiding hebt aangevraagd, dan bestaat het
fiscaal partnerschap nog steeds en moet je als
partners dus samen aangifte inkomstenbelasting
doen. Ook al leef je in dat geval in feite duurzaam
gescheiden, toch kun je dan niet de fiscale partner
van iemand anders zijn, zelfs niet als je met die
andere persoon samenwoont en aan de voor
waarden voor het fiscaal partnerschap (van onge
huwde en ongeregistreerde samenwoners) voldoet.
Duurzaam gescheiden leven alleen is dus niet
(meer) voldoende: je zult ook de echtscheiding
moeten aanvragen.

Kies zorgvuldig

Voor ongehuwde en ongeregistreerde samenwoners eindigt het fiscaal partnerschap als zij
niet meer voldoen aan de voor hen geldende
voorwaarden (zie hierboven). Ook zij mogen er
echter nog voor kiezen het fiscaal partnerschap
voor dat jaar voort te zetten, mits zij als

Het is dus van groot belang om bij (de keuze van het
tijdstip van) indiening van het echtscheidingsverzoek
c.q. uitschrijving uit de gemeentelijke Basisregistratie
Personen rekening te houden met (de gevolgen van)
het eindigen van het fiscaal partnerschap. En dat
geldt ook andersom! (www.teamvervoort.nl/nl)

Of na verbreking van je relatie een keuze voor
voorzetting van het fiscaal partnerschap gedurende
dat lopende jaar verstandig is, hangt geheel af van
de situatie. Zo kan voortzetting de afwikkeling van
de echtscheiding en de pensioenverdeling fiscaal
aanzienlijk vergemakkelijken. Anderzijds blijf je
door het fiscaal partnerschap wel aansprakelijk
voor elkaars belastingschulden. Anders gezegd: het
moment waarop je het fiscaal partnerschap beëin
digt, is van belang voor de financiële afwikkeling
van de scheiding. Let op: het gaat om een (geza
menlijke) keuze met financiële gevolgen, die vaak
niet bewust wordt gemaakt.

Juist bij het verbreken van een relatie zul je de
gevolgen voor het fiscaal partnerschap in de gaten
moeten houden. Wanneer eindigt het fiscaal part
nerschap? Wat zijn voor jou de financiële gevolgen?
(www.teamvervoort.nl/ebook)
Bij scheiding eindigt het fiscaal partnerschap voor ge
huwde en geregistreerde partners op het moment dat:

• het verzoek tot scheiding of scheiding van
tafel en bed is ingediend bij de rechter én
de partners niet meer op hetzelfde adres
staan ingeschreven in de gemeentelijke
basisadministratie.

Zolang je niet aan beide voorwaarden voldoet, blijft
de Belastingdienst uitgaan van fiscaal partnerschap!
Als de echtscheiding inmiddels is uitgesproken,
mag het fiscaal partnerschap voor dat jaar echter
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Dit e-book is het resultaat van een samenwerking
tussen Van der Loeff familierecht Advocaten uit
Amsterdam en Team Vervoort uit Haarlem.
Twee specialisten, die de handen ineen slaan om
op een prettig leesbare wijze de angels en voet
klemmen rond scheiden te verhelderen. Niet alleen
juridische, maar ook fiscale gevolgen van een
relatie en de beëindiging daarvan worden bespro
ken. Uiteraard kan in dit e-book niet worden
ingegaan op alle bijzondere, individuele gevallen.
Wel worden de grote lijnen verduidelijkt en
valkuilen benoemd.
Indien na lezing van dit e-book vragen onbeant
woord blijven, neem dan gerust contact op met
een van de kantoren.
Er is ook een e-book ‘Scheiden & wonen’.
Beide e-books zijn te vinden op de websites
van Team Vervoort (www.teamvervoort.nl)
en Van der Loeff familierecht Advocaten
(www.vanderloeff.nl).
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