Checklist scheiden
Een scheiding betekent regelen, regelen en regelen. Daarnaast komt er
natuurlijk van alles op je af op emotioneel gebied en heb je veel vragen. Met
deze checklist scheiden krijg je in ieder geval overzicht in wat je te regelen
hebt. Print de checklist vooral uit. Vink alles aan wat je gedaan hebt en kras
door als iets niet voor jou van toepassing is. op sommige items kun je klikken
voor meer informatie.


Veel succes met de scheiding!

Checklist scheiden

Omgeving vertellen over de scheiding
De scheiding bespreken met je partner
Je kinderen vertellen over de scheiding
Juf / meester / vertrouwenspersoon kind(eren) informeren
Je familie en / of vrienden vertellen over de scheiding
Je werk informeren over de scheiding

Voorbereiden op de scheiding
Inlezen over wat er bij de scheiding komt kijken
Nagaan of je in (beperkte) gemeenschap van goederen of met

voorwaarden getrouwd of geregistreerd bent
Eventueel: voorwaarden opvragen in het huwelijksgoederenregister
Bekijk de verschillende manieren van scheiden
Check mogelijkheid van subsidie voor de juridische kosten
Mijn uitgangspunten en hoofddoel(en) vaststellen
Bespreken met je (ex-)partner hoe jullie samenwerken tijdens de

scheiding
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Het betrekken van de kinderen
Ondersteuning vragen van familie / vrienden / vertouwenspersoon /

therapeut
Hulp ter ondersteuning van ouderschap inschakelen
Juridische hulp inschakelen van een advocaat, (advocaat-)mediator of

Uitelkaar.nl
Hulp mediator inschakelen bij verschil van mening
Expert inschakelen bij ingewikkelde zaken

Hulp inschakelen
Inlezen over impact scheiding op kinderen
Voor een stabiele situatie voor de kinderen zorgen
Bedenken wat de kinderen nodig hebben
Bespreken met de kinderen wat hun behoeften zijn en wat zij willen
Eventueel: hulp inschakelen ter ondersteuning van de kinderen
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Papieren verzamelen
Huwelijksakte of akte geregistreerd partnerschap opvragen bij de

gemeente zodra je deze nodig hebt (niet te vroeg, wat het is maar

beperkte periode bruikbaar)
Huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden
Huurcontract en bijbehorende relevante papieren
Koopcontract, hypotheekakte en akte van leveren
Andere contracten en / of overeenkomsten
Testamenten
Papieren over erfenissen
Papieren over schenkingen
Papieren over schulden (facturen, kwitanties, etc)
Papieren over vermogen (banksaldi, lijfrente, etc)
Verzekeringspapieren
Papieren over je onderneming (b.v. jaarrekeningen)
Laatste belastingaangifte
Eventuele aanmaningen
Eventuele openstaande boetes
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Ouderschapsplan maken
Checken of het opstellen van een ouderschapsplan in jullie situatie

verplicht is
Afspraken maken over de kinderalimentatie
Beslissen beste zorgverdeling kind(eren)
Indien van toepassing: kind(eren) betrekken bij beslissing zorgverdeling
Afspraken maken over de invulling van de zorgverdeling
Afspraken maken over halen en wegbrengen (school / sport / hobby’s)
Afspraken maken over wijze waarop belangrijke beslissingen

worden genomen
Bepalen waarover gezamenlijk belangrijke beslissingen worden genomen
Afspreken wijze van informatie over kind(eren) geven
Afspreken frequentie van informatie geven
Afspraken maken over normen en waarden in uitvoering ouderschap
Afspraken maken over kind(eren) betrekken bij nieuwe partner
Opstellen toestemmingsformulier bij vakantie voor (ex-)partner
Afspraken maken over onderwerpen die jullie verder belangrijk vinden
Hoofdverblijf kind(eren) vaststellen
Bepalen wanneer en hoe jullie de afspraken gaan evalueren
Afspraken vastleggen in ouderschapsplan
Bij verhuizing: kind(eren) inschrijven bij de gemeente
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Kinderalimentatie
Vaststellen of kinderalimentatie betaald moet worden
Papieren voor kinderalimentatieberekening verzamelen
Kinderalimentatie (laten) berekenen
Vaststellen bedrag kinderalimentatie
Afspreken gebruik wel of geen kinderrekening
Afspreken gebruik kinderalimentatie of kinderrekening
Afspraken over jaarlijkse indexering maken
Afspraken kinderalimentatie vastleggen in ouderschapsplan
Een automatische overschrijving regelen

Financiële onderhoudsplicht
Bij kind(eren) boven de 18: uitzoeken of er een onderhoudsplicht is
Papieren voor berekening onderhoudsplicht verzamelen
Bedrag onderhoudsverplichting (laten) berekenen
Kind(eren) betrekken bij afspraken over onderhoudsplicht
Bedrag onderhoudsverplichting vaststellen
Afspreken gebruik onderhoudsverplichting
Afspraken vastleggen in ouderschapsplan
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Financiën in kaart brengen
Papieren verzamelen
Salarisstroken of uitkeringen
Bankrekeningen
Papieren van de hypotheek
Pensioengegevens
Lijst van inboedel en bezittingen
Jaarrekeningen bij eigen onderneming
Verzekeringen
Overzicht maken van financiën
Overzicht van kosten en inkomsten
Overzicht vermogen
Overzicht bezittingen
Overzicht opgebouwde schulden
Overzicht maken van financiën na scheiding
Overzicht van kosten en inkomsten na de scheiding
Papieren verzamelen voor berekening partner- en kinderalimentatie
Alimentatie berekening (laten) doen
Mogelijkheden huurwoning of hypotheek op een rij zetten
Plan maken hoe lagere inkomsten compenseren

Willen jullie zelf met begeleiding van een casemanager van Uitelkaar.nl en op
eigen tempo online een scheidingsplan opstellen? Bekijk welke module het
beste past bij jouw situatie. Kom je er niet uit of heb je vragen? Onze
casemanagers staan voor je klaar om vragen te beantwoorden.
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