Checklist bij scheiden
Als je gaat scheiden komt er veel op je af. Het is een emotionele
periode waarin veel geregeld moet worden. Maar waar begin je?
Daar kun je wel wat hulp bij gebruiken. Een goede voorbereiding
helpt je orde op zaken te stellen. Onderstaande lijst helpt je daarbij.

1. Scheidingsmelding
Misschien een open deur, maar het moet voor jullie beiden duidelijk zijn dat jullie ‘echt’ gaan
scheiden.

2. Specialistische hulp
Advocaat of mediator? Bespreek wat jullie willen.

3. Persoonlijke gegevens
Van heel het gezin: n.a.w.-gegevens, BSN-nummer en alle gegevens uit het paspoort of ID-kaart.

4. Gegevens van jullie huwelijk of andere vorm van registratie
Datum, plaats, indien opgesteld; akte van de huwelijkse voorwaarden.

5. Bezittingen en schulden
Maak een compleet overzicht van alle bezittingen en schulden en verzamel de bewijsstukken
hiervan. Dit is best veel informatie, deze checklist helpt je op weg.

6. Alimentatie?
Er zijn 2 categorieën: Kinder- en partneralimentatie. Voor beiden zijn de gegevens van jullie
inkomens nodig.

7. Pensioen
Een scheiding kan ook gevolgen hebben voor jullie pensioen. Om dat te kunnen bepalen, zijn
bewijsstukken nodig van alle opgebouwde pensioenaanspraken. Meer informatie over pensioen bij
scheiding vindt u op www.pensioenkijker.nl. Je kunt hier ook de brochure Uit elkaar downloaden.

8. Ouderschapsplan
Hebben jullie minderjarige kinderen? Dan zijn jullie wettelijk verplicht een ouderschapsplan te
maken. Denk hier vast over na. Het helpt om vooraf in grote lijnen te bespreken wat jullie willen.
Wettelijk moeten er 3 dingen in het ouderschapsplan geregeld worden.
•
De verdeling van zorg- en opvoedtaken: ouderlijk gezag, hoofdverblijf, omgangsregeling of coouderschap. Kinderen hebben recht op omgang met beiden ouders.
•
Hoe jullie elkaar informeren over de ontwikkeling van jullie kind en hoe jullie overleggen over
belangrijke zaken (opvoeding, school- en studiekeuze).
•
De verdeling van de kosten van zorg- en opvoedtaken (kinderalimentatie, bijzondere
uitgaven).
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