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Co-ouderschap

Jacqueline: Als financieel planner en mediator ontmoet ik veel 
stellen die uit elkaar gaan. Scheiden is naast een emotionele gebeurtenis 
ook een financieel ingrijpende gebeurtenis. Zo’n 20 jaar terug was het 
nog redelijk overzichtelijk: de kinderen gingen bij moeder wonen en 
vader ging alimentatie betalen. Zo werkt het niet meer. Vrouwen 

verdienen ook geld en mannen zorgen ook voor de kinderen. Steeds 
vaker kiezen stellen dan ook voor co-ouderschap. Financieel wil dit 
nog wel eens lastig uitpakken. Want wie gaat nu wat betalen? Wie 
krijgt bijvoorbeeld de kinderbijslag en fiscale alleenstaande ouder 
faciliteiten? Alle reden om wat helderheid te verschaffen. 

Scheiden is niet makkelijk. Jacqueline geeft 
tips om de financiële schade te beperken.

Ouderschapsplan
Sinds 2008 is het verplicht om een ouder- 
schapsplan op te stellen als je uit elkaar 
gaat, ook voor samenwoners. Hierin 
neem je zaken op als de zorgverdeling, 
vakanties, feestdagen en wie er met de 
kinderen naar de tandarts en de kapper 
gaat. Ook maak je hierin afspraken over 
de kosten van de kinderen.

Kinderalimentatie
Tegenwoordig wordt de kinderalimentatie 
voor co-ouders vaak bepaald volgens de 
‘methode Bol’. Dit is een methode waarbij 
op basis van tabellen van het Nibud de 
behoefte van de kinderen wordt bepaald. 
Deze behoefte is afhankelijk van wat een 
kind gewend is op basis van het gezamen-

tip Regel je scheiding via een mediatoR  
(www.nmi-mediation.nl). als co-oudeR 

zul je met elkaaR moeten oveRleggen, een 
vechtscheiding is dan niet zo’n goed idee.
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lijk inkomen en wordt verdeeld naar de 
draagkracht van beide ouders. Vervolgens 
gaan de ouders een lijst maken met de 
specifieke kosten voor de kinderen. Wie 
gaat de sportclub en de kleding betalen? 
Ook heb je beiden straks in gelijke mate 
kosten als huisvesting en vakanties. Onder- 
aan de streep blijkt wie er er te veel en wie 
er te weinig gaat betalen, dit bedrag wordt 
de alimentatie.

Fiscale Faciliteiten
Als alleenstaande ouder krijg je extra 
heffingskortingen die kunnen oplopen tot 
een paar honderd euro per maand. Indien 
je meer dan één kind hebt, is het verstan-
dig om bij beiden een kind in te schrijven 
bij de gemeente, zodat jullie allebei voor 
die kortingen in aanmerking komen. 
Daarnaast heb je recht op een aftrek voor 
levensonderhoud van een kind dat niet bij 
je ingeschreven staat, mits je minimaal 
€ 136 per maand aan dit kind besteedt. 

Deze aftrek levert je circa € 41 per maand 
op. Degene bij wie het kind ingeschreven 
staat, krijgt doorgaans het recht om de 
kinderbijslag te innen.

tOeslagen 
Als co-ouder kun je voor jouw deel van  
de kinderopvangkosten toeslag aanvra-
gen. Ook kun je in je nieuwe situatie recht 
hebben op kindgebonden budget, huur-  
of zorgtoeslag. Op www.toeslagen.nl kun 
je een proefberekening maken.

Overlijden
Bij de afspraken die je maakt over de 
kosten van de kinderen is het verstandig 
om ook aan het scenario te denken 
waarbij je ex overlijdt. Jij komt dan alleen 
voor alle kosten te staan. Soms is er voor 
jou als ex een bijzonder nabestaanden- 
pensioen, maar lang niet altijd. Een oplos- 
sing kan zijn om een overlijdensrisicover-
zekering op elkaars leven af te sluiten.
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Jacqueline van der Vorm (32) is 
geldconsulent en eigenaar van  
Van der Vorm financiële planning 
(www.vandervormfp.nl) en moeder 
van Veronique (7) en Fabio (4).

Ultiem kerstgevoel: “Ik ben nogal een huismus, 
dus dat is voor mij thuis bij een hele grote 

kerstboom, de open haard aan en de kinderen 
voorlezen uit het kerstboek van Dick Bruna. Elk jaar 

weer opnieuw een succes!” 
Dit wordt 2011 voor mij: “Ik hoop een rustig jaar! 
Nu mijn jongste op school zit en mijn bedrijf goed op 

de rit staat, ben ik in een wat minder hectische fase 
aangekomen. Hier wil ik voorlopig even van genieten!” 

Dit wil ik in 2011 laten: “Stressen.”


