Stappenplan voor een scheiding met minderjarige kinderen
1. De scheidingsmelding; de scheidingsmelding is de daadwerkelijke mededeling of
overeenstemming, dat jullie uit elkaar gaan.
2. Zoek hulp; er moet een heleboel geregeld en uitgezocht worden om jullie op een
nette, eerlijke en fiscaal juiste manier uit elkaar te laten gaan. Zoek hulp bij een
scheidingsbegeleider, mediator of advocaat om jullie hiermee te helpen en uitleg over te
geven.
3. Stel een ouderschapsplan op: als jullie minderjarige kinderen hebben, ben je wettelijk
verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In dit ouderschapsplan leg je vast welke
afspraken jullie maken over de opvoeding, de verdeling van de zorgtaken en hoe jullie
bij gaan dragen in de kosten levensonderhoud van de kinderen. Ook wordt er in een
ouderschapsplan opgenomen of en hoe de kinderen betrokken zijn bij de totstandkoming
van het ouderschapsplan.
4. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap; of je nu in gemeenschap van goederen
getrouwd bent, of dat je onder huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, er ontstaat vrijwel
altijd een (beperkte) huwelijksgoederengemeenschap. Dit moet op een eerlijke en fiscaal
juiste manier verdeeld worden. In het kort komt het er op neer, dat alle gezamenlijke
bezittingen en schulden bij elkaar worden opgeteld en van elkaar worden afgetrokken.
Wat er onder aan de streep overblijft, is (in principe) voor jullie ieder de helft. Ga hier niet
mee doe-het-zelven, maar laat je goed begeleiden. De foutkans is groot en het financiële
risico daardoor ook.
5. Berekenen partner- en kinderalimentatie; jullie zijn allebei verantwoordelijk voor de
kinderen en dus ook om bij te dragen in kostenlevensonderhoud van jullie kinderen.
Daarnaast kan het zo zijn, dat na de scheiding één van jullie beide niet volledig in zijn of
haar tijdens het huwelijk opgebouwde behoefte kan voorzien. Laat door een deskundige
voor jullie berekenen hoe jullie situatie en bijdragen eruit komen te zien na de scheiding.
Vaak kan deze deskundige ook doorrekenen wat je netto overhoudt na de scheiding na
betaling of ontvangst van de bijdragen. Dat kan rust geven om dat inzicht te verkrijgen.
6. Pensioenen wel of niet verevenen; als je niets afspreekt, ga je het tijdens het huwelijk
opgebouwde ouderdomspensioen verevenen. Dat wil zeggen, je krijgt een aanspraak op
de helft van elkaars tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Daarnaast ontstaat er bij
een scheiding ook een Bijzonder Nabestaanden pensioen. Dit is het tot aan de scheiding
opgebouwde bedrag aan nabestaanden pensioen. Dit bedrag wordt gereserveerd voor de
ex-partner bij onverhoopt overlijden van degene die het pensioen heeft opgebouwd.
7. Als al deze afspraken zijn gemaakt, kunnen ze worden vastgelegd in een convenant.
Dit convenant wordt ingediend bij de rechtbank met het verzoek de echtscheiding uit
te spreken. Na de uitspraak dient het huwelijk te worden uitgeschreven bij de gemeente
waar gehuwd bent. Pas na de uitschrijving hiervan zijn jullie gescheiden.

