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Jacqueline van der Vorm (31)  
is eigenaar van de Geld-
consulent (www.degeld-
consulent.nl) en mama van 
Veronique (6) en Fabio (3).

Helaas zijn ze aan de orde 

van de dag: echtscheidin-

gen. Hoewel het in eerste 

instantie een heel emotio-

nele gebeurtenis is, heeft 

het ook veel financiële 

gevolgen. Daarbij spelen 

boosheid of schuldgevoel 

mee in het nemen van 

beslissingen. In mijn praktijk 

kom ik vaak de situatie 

tegen dat de man al een 

plan heeft gemaakt voor de 

financiële afwikkeling van de 

echtscheiding, maar dat de 

vrouw vaak geen idee heeft 

of ze hier wel goed aan 

doet. Ze vraagt zich af of ze 

met de kinderen in het huis 

kan blijven en wat ze dan 

nog te besteden heeft. Of 

wat er met haar pensioen 

gebeurt als haar ex overlijdt. 

Om achteraf niet voor onaan- 

gename verrassingen te 

komen staan, is het dus 

verstandig de financiën 

tijdens de echtscheidings-

procedure goed door te 

(laten) lichten.

Cijfers • Circa 40% van alle huwelijken eindigt in een echtscheiding • 1 op de 6 kinderen krijgt in zijn jeugd te maken met een echtscheiding  
• 80% van de kinderen blijft na de scheiding bij de moeder • Gescheiden vrouwen blijven na een scheiding vaker zonder nieuwe partner dan mannen  
• De meeste mannen gaan er na een echtscheiding financieel op vooruit, terwijl de vrouwen erop achteruit gaan.

cashmama

Wat moet er bij een scheiding geregeld 

worden en waar heb je recht op?

• Ouderschapsplan
onlangs heeft de eerste kamer de ‘Wet 
bevordering voortgezet ouderschap en 
zorgvuldige scheiding’ aangenomen. Dit 
houdt in dat ouders bij scheiding verplicht 
een ouderschapsplan moeten op stellen. 
Hierin moet staan hoe ouders de zorg- en 
opvoedingstaken gaan verdelen, waar de 
kinderen gaan wonen en wat de afspraken 
over de kosten van de kinderen zijn. maar 
ook de verdeling van speelgoed, kleding 
en de verjaardagen van de kinderen wordt 

hierin vastgelegd. 

• Vermogen verdelen 
Het vermogen dat je samen hebt, zoals 
huis en spaargeld, moet verdeeld worden. 
als je in gemeenschap van goederen bent 
getrouwd, heb je allebei recht op de helft. 
De enige uitzondering hierop zijn schen-
kingen en erfenissen die je onder een ‘uit- 
sluitingsclausule’ hebt ontvangen, bijvoor- 
beeld wanneer de schenker bij de notaris 
heeft laten bepalen dat de schenking 
alleen voor jou is. Wanneer je wel huwe-
lijkse voorwaarden hebt laten opstellen, 
moet het vermogen verdeeld worden 

volgens deze voorwaarden.

• Alimentatie
als je getrouwd bent geweest, heb je in 
principe recht op kinderalimentatie en 
twaalf jaar partneralimentatie. De hoogte 
van de bedragen is afhankelijk van ‘de 
welstand van het huwelijk’, ofwel hoe jullie 

gewend waren te leven. Daarnaast is de 
draagkracht van je ex van belang: wat kan 
hij betalen? indien jij (hoofd)kostwinnaar 
was, kun jij alimentatieplichtig aan je 
partner zijn. Je kunt samen bedragen 
afspreken of gebruik maken van de 
trema-normen, normen die de rechter 

gebruikt als je er samen niet uit komt.

• Pensioen
Bij scheiding heb je recht op de helft van 
elkaars ouderdomspensioen dat tijdens 
het huwelijk is opgebouwd. Dit wordt ook 
wel pensioenverevening genoemd. Jij 
krijgt jouw pensioendeel als je ex 65 jaar 
wordt. als hij overlijdt, krijg jij (soms!) een 
bijzonder nabestaandenpensioen (er zijn 
ook andere mogelijkheden, namelijk 
conversie en verrekening). Wat verstandig 
is, hangt af van jouw persoonlijke situatie 

en de soort pensioenregeling.

• Welke adviseurs?
als je kinderen hebt, moet een verzoek tot 
echtscheiding altijd naar de rechtbank. 
Hier heb je een advocaat voor nodig. 
steeds vaker gaan stellen naar een 
mediator. een mediator helpt jou en je 
partner weer gesprekspartners te worden 
zodat jullie samen tot goede regelingen 
kunnen komen. Kijk op www.nmi-mediati-
on.nl. ook is het verstandig een financieel 
planner in te schakelen. Hij kan de finan- 
ciële consequenties inzichtelijk maken. 
Bovendien kan een planner vaak tot een 
gunstiger oplossing komen dan het simpel-
weg in tweeën delen van het vermogen, 
waarbij een hoop geld naar de fiscus gaat.

D-I-V-O-R-C-E
Deze maand buigt Jacqueline zich over een minder prettig 
fenomeen waarmee je als mama te maken kunt krijgen.

Volgens de  
geldconsulent

‘Als je maar niet 
denkt dat jij de 
Eames-stoel krijgt!’


