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INLEIDING
Met dit boek geven wij inzicht in:
 hoe een scheiding werkt;
 wat relevant is om direct te weten;
 wat u te wachten staat, kort na de scheiding en de periode daarna.
Maar vooral: wat u moet doen om de scheiding zo vlot, eerlijk en
zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Waarom wij voorstander zijn van
een zo kort en goed mogelijk uitgevoerde scheiding, zal u na het lezen
van de verschillende onderwerpen duidelijk worden.
Schrijfwijze en leesaccenten
Bij het schrijven van dit boek is veel gedaan om een scheiding zo simpel
en duidelijk mogelijk aan u uit te leggen. Tijdens het schrijven van dit
boek is expliciet de keuze gemaakt om minder theoretisch en analytisch
in te gaan op de scheidingsaspecten en worden zo min mogelijk
voetnoten gebruikt. Juist de meest voorkomende, herkenbare en
praktische situaties zijn geschetst, zodat u weet op welke onderdelen de
nadruk ligt bij het betreffende onderwerp of hoofdstuk.
Om de informatie effectief over te brengen zijn praktische tips,
veelgemaakte fouten, aandachtspunten en voorbeelden in een gekleurd
kader geplaatst voorzien van een bijbehorend symbool.
De volgende symbolen worden gebruikt:
TIP(S)

VEELGEMAAKTE FOUT(EN)

AANDACHTSPUNT(EN)

VOORBEELD

Inleiding
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Dit






geldt ook voor bijzondere situaties bij scheiding zoals:
overlijden tijdens of net na een scheiding;
bijzondere erfenis- of schenkingskwesties tijdens de relatie;
internationale scheidingen;
bijzondere voorlopige voorzieningen (kort gedingen);
bijzondere kindzaken.

De bovengenoemde situaties worden bewust niet of zeer beperkt in dit
boek behandeld. Dit omdat ze erg afhankelijk zijn van een groot aantal
specifieke omstandigheden.
eBook en Termen- en begrippenlijst
eBook Hoofdzaken (echt)scheiding
In
het voorjaar
van 2018
zal een eBook ontwikkeld worden dat de
eBook
Hoofdzaken
(echt)scheiding
hoofdzaken
beschrijft
van zal
eeneen
(echt)scheiding.
Dit eBook
zal dat
gratis
In het voorjaar
van 2018
eBook ontwikkeld
worden
de
hoofdzaken beschrijft
een kantoren
(echt)scheiding.
zalen
gratis
verkrijgbaar
zijn bij eenvan
aantal
die dezeDit
aaneBook
relaties
verkrijgbaar
zijn bijmogen
een aantal
kantoren
dieeBook
deze zal,
aan vanzelfsprekend,
relaties en potentiële
potentiële
cliënten
verstrekken.
Het
cliëntenniet
mogen
verstrekken.
Het eBook zal,
vanzelfsprekend,
echter
alle, in
deze gids opgenomen,
onderwerpen
beslaanechter
en voor
niet alle,
in dezeverwijzen
gids opgenomen,
meer
informatie
naar dezeonderwerpen
praktijkgids. beslaan en voor meer
informatie verwijzen naar deze praktijkgids.
Termen- en begrippenlijst
Termenen begrippenlijst
Een
scheiding
gaat gepaard met een groot aantal financiële, fiscale,
Een scheiding
gepaard met een groot
aantal
financiële, Sommige
fiscale,
juridische
en/ofgaat
verzekeringstechnische
termen
en begrippen.
juridische
en/of verzekeringstechnische
termen
en begrippen.
Sommige van
van
deze termen
of begrippen worden alleen
bij een
(echt)scheiding
deze
termen
of
begrippen
worden
alleen
bij
een
(echt)scheiding
gebruikt.
gebruikt.

Scheidingstips.nl
Scheidingstips.nl
Als uu weinig
weinig tijd
tijd heeft
heeft isishet
hetwel
welzo
zohandig
handigom
omteteweten
wetenwelke
welketips
tipsu uopop zijn
Als
minst
ter
harte
moet
nemen.
Dit
om
uw
(echt)scheiding
zo
soepel
mogelijk
zijn minst ter harte moet nemen. Dit om uw (echt)scheiding zo soepel
te
laten
verlopen.
De
meest
relevante
tips
hebben
wij
daarvoor
voor
u,
mogelijk te laten verlopen. De meest relevante tips hebben wij daarvoor
onder
de
verschillende
thema’s,
bijeengebracht
op
de
website
voor u, onder de verschillende thema’s, bijeengebracht op de website
www.scheidingstips.nl. Op
Op deze
dezewebsite
websitevindt
vindtuuook
ookeen
eenscheidingsblog
scheidingsblog van
www.scheidingstips.nl.
de
hoofdauteur
Scott
Martens
waarin
hij
zijn
visie
en
ervaringen
deelt met
van de hoofdauteur Scott Martens waarin hij zijn visie en ervaringen
geïnteresseerden.
deelt met geïnteresseerden.
Om de meest actuele vaktermen, begrippen en afkortingen aan u toe te
Om de meest actuele vaktermen, begrippen en afkortingen aan u toe te
lichten, zijn deze opgenomen op de websites:
lichten, zijn deze opgenomen op de websites:
• www.mscheidingsadvies.nl
 www.mscheidingsadvies.nl
• www.expatdivorces.nl
• www.expatdivorces.nl
www.o2scheidingsadvies.nl
• www.o2scheidingsadvies.nl
www.budgetscheiding.nl.
 www.budgetscheiding.nl.
U treft op deze websites alle bovengenoemde documenten aan die u
U
treft op en
deze
websites
alle bovengenoemde
documenten aan die u
kosteloos
geheel
vrijblijvend
kunt downloaden.
kosteloos en geheel vrijblijvend kunt downloaden.
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Uw oordeelsvorming en gedrag
Naast het feit dat u bewust kiest of moet kiezen voor een andere wijze
van communicatie of omgang met elkaar, gebeurt er ook altijd onbewust
iets in uw hoofd. Uw kijk op en uw mening over bepaalde zaken
verandert. Dat betreft vooral gebeurtenissen die uw komende
ex-partner en de scheiding in zijn geheel aangaan. Daar waar u een
vraag vroeger met ‘nee’ beantwoordde, kan nu zomaar twijfel ontstaan
of een ‘ja’ als antwoord gegeven worden.
In veel gevallen worden uw keuzes en beslissingen net iets anders of
vertoont u soms zelfs totaal ander gedrag. Dit kan direct ontstaan bij de
scheidingsmelding, tijdens of juist pas na de gehele afwikkeling van de
scheiding. Die gedragsverandering kan tijdelijk zijn als bijvoorbeeld
gedrag in crisissituaties maar kan ook een permanent karakter hebben.
Met andere woorden: de oorspronkelijke oordeelsvorming en het
handelen van u en uw ex-partner kunnen door en tijdens de scheiding
behoorlijk beïnvloed worden. Het is belangrijk dat u dit weet en u hier
goed mee omgaat.
§1.2 Aandachtspunten
Scheiden is moeilijk. In alle opzichten. Voor de één wat meer dan de
ander, maar niemand blijft daarbij onaangedaan. Bij de één komt de
emotionele uiting meteen, bij de ander zelfs tot vele jaren na de
scheiding. Als u één of meer kinderen hebt, veroorzaakt een scheiding in
bijna alle gevallen nog meer onzekerheden en negatieve associaties dan
als u samen geen kind hebt. Simpelweg omdat uw kind het levende
bewijs is van uw relatiegeschiedenis en u uw kind immers zo veel
mogelijk ellende wilt besparen. U vraagt zich in dat geval waarschijnlijk
af hoe u uw kind uitlegt wat er allemaal gebeurt en vooral: wat er gaat
gebeuren. In dat geval kan een meer rationele benadering van uw
scheiding zeer effectief en positief voor u uitpakken. Bovendien zorgt
een dergelijke aanpak ervoor dat u zichzelf ook eerder aan de afspraken
en de regels houdt die u maakt met uw ex-partner.

altijdeerst
eerstuit
uitvan
vanuw
uweigen
eigenwaarnemingen
waarnemingen en
en zo
zo min
min
•  GaGaaltijd
mogelijkvan
vandie
dievan
vanbuitenstaanders.
buitenstaanders.
mogelijk
Probeerdedesituatie,
situatie,hoe
hoemoeilijk
moeilijkhet
hetsoms
somsook
ook kan
kan zijn,
zijn, ook
ook te
te
•  Probeer
bekijkenvanuit
vanuithet
hetperspectief
perspectiefvan
vanuw
uwex-partner.
ex-partner.
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Adviezen vooraf

Uw scheiding effectief
benaderen met ratio en
objectiviteit
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Het processchema van de conflictscheiding bij gehuwden en
geregistreerd partners (eenzijdig scheidingsverzoek)
Verwachte (!) termijn
Eventuele voorlopige voorziening

Binnen 3 weken

Indiening verzoekschrift (en eventueel ouderschapsplan)
bij rechtbank door advocaat en betekening deurwaardersexploot

1-2 weken

Geen verweerschrift

Verweerschrift

Binnen 6 weken

Mondelinge zitting,

Afhankelijk van de doorlooptijd
bij de rechtbank

bij kinderen jonger dan 12 jaar en hoorrecht
bij kinderen tussen 12 en 18 jaar

Beschikking rechtbank

Akte van berusting

Inschrijving register
burgerlijke stand

3-7 weken

Hoger beroep

Afhankelijk van u
en uw (ex-)partner

Afhankelijk van de
behandeltermijn
hoger beroep

2-5 werkdagen

De bovenstaande termijnen zijn netto-doorlooptijden. Ofwel: indien alle
noodzakelijke, (deel)processtappen door de betrokken partijen zijn gezet,
standpunten door de (ex-)partners schriftelijk zijn ingenomen en
vervolgens kenbaar gemaakt bij de rechtbank.
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Overlegscheiding

Wees niet bang om een
overlegscheiding op te
schorten of alsnog stop
te zetten

HOOFDSTUK 7 HULP BIJ ESCALATIE
Scheidingen, en dan met name conflictscheidingen, verlopen soms erg
moeizaam. In sommige gevallen is er zelfs sprake van een ware
vechtscheiding waarbij partners of ouders elkaar letterlijk 'in de haren
vliegen'. Communicatie tussen ouders is dan erg lastig of zelfs
onmogelijk, (ex-)partners negeren elkaar en kinderen worden soms als
boodschapper gebruikt. In een aantal gevallen kan een dergelijke fysieke
en mentale belasting van personen overslaan naar psychisch of
lichamelijk geweld naar anderen of zichzelf. In dit hoofdstuk leggen we
aan u uit waar u mee te maken krijgt bij escalatie met uw (ex-)partner
en lichten we toe wat maatschappelijk werk voor u kan betekenen.
Zowel bij benodigde directe hulp bij een spoedgeval als bij een
hulpvraag op de langere termijn.
In dit hoofdstuk geven wij u inzicht in:
 Wat een vechtscheiding daadwerkelijk is.
 Het aantal kinderen dat jaarlijks (ernstig) in de problemen komt door
scheiding als gevolg van een vechtscheiding.
 Wat oudervervreemding en ouderverstoting is, hoe u dit kunt
signaleren en hoe u dit kunt voorkomen.
 Hoe u het beste kunt omgaan met de achterban en ongevraagd
advies
 Wat de aanleiding kan zijn voor escalatie met uw (ex-)partner en
hoe de (de-)escalatietrap werkt.
 Wat de rol van een maatschappelijk werker is.
 Welke instanties u steun kunnen bieden en op welke manier.
 Hoe de zogenoemde interventiepiramide werkt.
 Hoe u een reddingsplan kunt maken bij huiselijk geweld.
 Wat het betekent als uw kinderen onder toezicht worden gesteld.
 Wat het betekent als uw kinderen uit huis worden geplaatst.
 Hoe het ouderlijk gezag beëindigd kan worden.
 Hoe een aanvraag tot voogdijschap werkt.
§7.1 Vechtscheiding
De term vechtscheiding wordt te pas en te onpas gebruikt door met
name de media, scheidende cliënten, hun familie, vrienden en/of
kennissen. Er bestaan verschillende definities van een vechtscheiding,
maar voor alle gebruikers van het woord is overduidelijk dat dit de
meest extreme vorm is van een conflictscheiding.
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De definitie van ouderverstoting
Van ouderverstoting is sprake als een kind een ouder, waarmee hij
voorheen een goede of minstens neutrale relatie had, niet meer wil zien,
zonder goede reden. Ouderverstoting is daarmee onderdeel van het
beëindigen van de relatie tussen de ouders, al manifesteert dit zich soms
pas jaren na de feitelijke scheiding. Bij ouderverstoting hoeft er geen
zichtbaar conflict tussen de beide ouders te zijn.
Het proces van de afstand die toeneemt tussen een kind en een ouder
tijdens of na een scheiding, kent vele aanduidingen. In Nederland
worden termen gebruikt zoals oudervervreemding,
ouderverstotingsproblematiek, ouderverstotingssyndroom of
ouderverstoting. De term ouderverstoting omvat met name ook de
problematiek die hiermee gepaard gaat voor het kind. Hierdoor wordt
het woord ouderverstoting steeds vaker als algemene term gehanteerd.
Bij ouderverstoting probeert uw kind een (loyaliteits)conflict zoveel als
mogelijk te vermijden door één van de ouders buiten te sluiten, af te
wijzen en/of te verstoten. Zonder nare ervaringen met (één van de)
ouders, zal uw kind dat niet snel uit eigen beweging doen omdat het in
beginsel loyaal is aan beide ouders.
In de meeste gevallen is het voor de ontwikkeling van uw kind schadelijk
om niet met beide ouders een relatie te onderhouden. Naast de
verandering die elke scheiding met zich meebrengt en de mogelijke
emoties die hierbij spelen, is het van belang dat uw kind slechts in
beperkte mate mag beslissen over het contact met de ouders. Er kunnen
echter ook (zeer) goede redenen voor een kind om aan te geven dat
het één of beide ouders niet meer wil zien. Denk hierbij aan ernstige
vormen van kindermishandeling. Dit noemen we ‘gerechtvaardigde
ouderverstoting’. Het is aan professionals om dit onderscheid te maken.
Ouderverstoting kan ook u als ouder overkomen en het treft dan
doorgaans ook de familieleden van uw kind. Denk daarbij aan opa’s en
oma’s, tantes, ooms, neefjes en nichtjes van de zijde van de ouder die
met wie uw kind het contact verliest. Te vaak verliest uw kind ook de
relatie met familieleden waar het voordien contact mee had. Uw kind
kan tijdens een moeizame scheidingssituatie baat hebben bij
begeleiding. Bij deze begeleiding wordt onder andere onderzocht hoe uw
kind zelf om wil gaan met beide ouders, ook als die elkaar niet meer
willen zien. Uw kind krijgt daarbij, ongeacht hoe u als ouders met elkaar
omgaat, ruimte om uw scheiding een plaats te geven. Een kind verdient
hulp bij het leren omgaan met gevoelens van rouw en loyaliteit. Als er
signalen aanwezig zijn van ouderverstoting dan kunt u een specialist
inschakelen voor uw kind.
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§8.3 Mogelijke reacties van uw kind
Een scheiding betekent voor uw kind het verlies van het vertrouwde
gezin als thuisbasis. De vertrouwde wereld met daarin beide ouders stort
in elkaar. Ook kunt u als ouders zo bezig zijn met het regelen en
verwerken van de scheiding dat er weinig aandacht voor uw kind
overblijft. Vaak verandert het hele bestaan van een kind bij scheiding: er
is misschien minder geld, een verhuizing, verandering van school,
spanningen in de familie of er is plotseling een stiefouder en de
dagelijkse structuur verandert. Al deze gebeurtenissen betekenen
verlies. Dit kan uw kind een groot gevoel van machteloosheid geven: de
dingen overkomen hem zonder dat hij er iets aan kan doen.
De volgende reacties komen het meest voor bij een kind:
 Verdriet: bij een scheiding vinden er vaak veel veranderingen plaats,
soms een verhuizing, het afscheid moeten nemen van vriendjes, een
andere school, het missen van een huisdier. Dingen die altijd zo
vertrouwd waren, zijn er opeens niet meer, zoals het samen eten,
voor het slapen gaan even een verhaaltje, op bezoek bij opa en
oma.
 Boosheid: het kind kan het de ouders kwalijk nemen dat zij gaan
scheiden. Het kind kan ook boos zijn wanneer hij ziet dat de ouders
elkaar verdriet doen en neemt het de ene ouder soms ook meer
kwalijk dan de andere ouder, omdat hij die meer ziet als de
schuldige van de scheiding.
 Jaloezie: een kind kan jaloers zijn op de nieuwe partner van de
ouders. Of jaloers zijn omdat de kinderen van de nieuwe partner
meer aandacht krijgen of dat hun privédomein, zoals een
slaapkamer door hen gebruikt wordt.
 Angst, eenzaamheid en het gevoel hebben in de steek gelaten te
zijn: kinderen kunnen door de scheiding last hebben van
verlatingsangst. Een ouder vertrekt met of zonder ruzie vooraf.
 Hopen op een verzoening tussen de ouders.
 Het hebben van een loyaliteitsconflict: het gevoel dat hij tussen de
ouders moet kiezen terwijl hij dat niet wil en ook niet kan.
 Niet meer praten over zijn gevoelens.
 Schuldgevoel: kinderen kunnen ten onrechte denken dat ze de
oorzaak zijn van de scheiding; het is belangrijk voor het kind om te
weten dat hij niet de schuldige is.
 Veranderend gedrag op school: stil en teruggetrokken of juist druk.
 Schaamte: kinderen schamen zich snel voor de scheiding, ze willen
dat het gewoon is. In de klas praten ze soms niet over hun situatie,
hoewel ze weten dat sommige klasgenoten hetzelfde meemaken.
De manier waarop een kind reageert op de scheiding is ook afhankelijk
van zijn leeftijd en ontwikkelingsfase. In het volgende kader staan de
mogelijke reacties van een kind op de scheiding per ontwikkelingsfase
weergegeven.
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Uw kind

De volgende overwegingen kunnen u helpen om uw kind niet te belasten
met hoogoplopende conflicten en emoties:
 Beschouw uw relatie als ouders als een geheel andere dan uw relatie
als ex-partners. U hoeft elkaar niet aardig te vinden, zolang u maar
met elkaar als ouders kunt overleggen over het welzijn van uw kind.
Spreek af dat u uw kind niet zal betrekken bij uw conflicten als expartners.
 Welk advies zou u uw kind geven als het later in een vergelijkbare
situatie terechtkomt?
 Probeer u voor te stellen wat u graag over 10 of 15 jaar van uw kind
wil terug horen over uw ouderschap tijdens en na de scheiding.
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•
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•

Blijf duidelijke grenzen stellen naar uw kind.
Blijf duidelijke grenzen stellen naar uw kind.
Probeer ervoor te zorgen dat familie en vrienden niet negatief
Probeer ervoor te zorgen dat familie en vrienden niet negatief
praten over de andere ouder.
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Artikel 392, Boek 1, Burgerlijkk Wetboek.
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Laat de
alimentatieberekeningen
over aan een
scheidingsspecialist

De definitieve kinderalimentatie wordt berekend in vijf stappen:
Stap 1:
vaststellen van het netto besteedbaar gezinsinkomen.
Stap 2:
vaststellen van de behoefte van uw kind(eren).
Stap 3:
vaststellen van de draagkracht van beide ouders.
Stap 4:
koppelen van de behoefte en de draagkracht (stap 2 en 3).
Stap 5:
Correctie aanvaardbaarheidstoets.
Stap 1: vaststellen van het netto besteedbaar gezinsinkomen
Bij deze stap wordt het netto besteedbaar inkomen van het totale gezin
bepaald zoals dat is net voor de scheiding. Dit inkomen wordt herrekend
naar een netto maandinkomen. Het gaat in dit geval om het netto
inkomen waarbij geen rekening wordt gehouden met de gevolgen van
eigenaar zijn van een eigen woning. Wel dient rekening te worden
gehouden met het kindgebonden budget zoals dat bestond ten tijde van
de samenleving. In de berekening wordt de kinderbijslag niet betrokken
omdat dit in de tabel reeds is verwerkt.
Stap 2: vaststellen van de behoefte van uw kind(eren)
Bij de behoefte van uw kind wordt gekeken naar wat het extra nodig
heeft naast de basisvoorzieningen. De landelijke norm voor het zo goed
mogelijk inschatten van wat één of meerdere kinderen kosten, wordt
ook uitdrukkelijk genoemd in het Tremarapport. In dit rapport kunt u op
basis van het aantal kinderen en de leeftijd van uw minderjarig(e)
kind(eren) een berekening (laten) maken van wat de gemiddelde
kinderkosten op maandbasis zijn.
Het Nibud speelt een grote rol in het vaststellen van deze bedragen en
de rechtbanken hanteren deze norm automatisch. Met behulp van een
schema dat rekening houdt met het aantal minderjarige kinderen en hun
leeftijden wordt een aantal ‘punten’ toegekend aan een gezin, zie ook de
hiervoor getoonde tabel ‘eigen aandeel van de kinderkosten’. Samen met
het netto gezinsinkomen wordt dan de maandelijkse norm voor de
kinderkosten bepaald. Bij bijzondere of extra uitgaven voor een kind,
zoals het uitoefenen van topsport of het hebben van een bijzondere
hobby, is het gebruikelijk en juridisch verdedigbaar dat een hogere
behoefte voor het kind vastgesteld wordt.
Stap 3: vaststellen van de draagkracht van beide ouders
Nadat de behoefte (= het berekende bedrag) van uw kind is vastgesteld,
wordt gekeken naar de draagkracht van u en uw ex-partner. Zoals in de
paragraaf ‘Draagkracht’ is aangegeven, wordt gekeken naar wat beide
ex-partners zelf nodig hebben aan inkomen om van te kunnen leven. Bij
de berekening van de draagkracht voor de kinderalimentatie wordt op
forfaitaire wijze de draagkracht vastgesteld. Daarbij wordt uitgegaan van
een 'redelijke netto woonlast' van 30% van het netto besteedbaar
inkomen waarbij in dat inkomen de werkelijke woonkosten en voordelen
niet worden meegenomen.
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Voorbeeld 2
In dit voorbeeld is men géén fiscaal partner meer van elkaar en heeft de man
een gelijk inkomen aan dat van de vrouw. Er is geen onderhoudsverplichting en
partners hebben geen partneralimentatie afgesproken. De man is na de
scheiding de enige betaler van de hypotheekrente. De koopwoning is van beide
ex-partners en ieder is voor 50% eigenaar.
Daarnaast:
 is de man net vertrokken uit de woning
 betaalt de man alle termijnen van hypotheekrente
 betaalt de vrouw niets maar woont zij wel nog in de woning
 bedraagt het eigenwoningforfait op jaarbasis: € 3.000, bedraagt de hypotheekrente op jaarbasis: € 15.000, de man en vrouw hebben schriftelijk afgezien van partneralimentatie.
De opgave aan de fiscus is dan als volgt:
man
Stap 1: Eigenwoningforfait:
€ 1.500,- +
Stap 2: Aftrekbare rente:
Totaal

vrouw
€ 1.500,- +

€ 7.500,- -/-

n.v.t.

€ 6.000,- -/-

€ 1.500,- +

Stap 3: Extra aftrek of bijtelling woongenot
(als verstrekte of ontvangen fictieve partneralimentatie):
€ 1.500,- -/€ 1.500,- +
Stap 4: Extra aftrek of bijtelling hypotheekrente
(als verstrekte of ontvangen partneralimentatie):
n.v.t.

€ 7.500,- +

Totaalaangifte ‘aftrek van’ of ‘bijtelling op’ het inkomen wordt:
€ 7.500,€ 10.500,(aftrek)
(bijtelling)
Toelichting:
Stap 1: De man en de vrouw moeten beiden de helft van het eigenwoningforfait als bijtelling aan de
fiscus opgeven, omdat de woning voor beiden kwalificeert als eigen woning.
Stap 2: Alleen voor de man is 50% van de hypotheekrente aftrekbaar. Hij kan als enige zijn aftrekbare
deel van € 7.500,- opvoeren als hypotheekaftrek, gedurende maximaal twee jaar vanaf de datum dat hij
duurzaam uit de woning is vertrokken. De vrouw heeft helaas geen hypotheekrenteaftrek, omdat de
hypotheekrente ‘niet op haar drukt’. Dit omdat er geen onderhoudsplicht ‘rechtstreeks voortvloeit uit het
familierecht’ en zij tevens schriftelijk heeft afgezien van partneralimentatie.
Stap 3: Omdat de man niet in de woning verblijft, maar de vrouw wel, ontvangt de vrouw een
alimentatie “in natura” van de man en is daardoor belastbaar als ontvangen ‘fictieve partneralimentatie’.
De hoogte van deze alimentatie is gelijk aan 50% van het eigenwoningforfait. De man mag dit bedrag
aftrekken als verstrekte fictieve partneralimentatie onder de voorwaarde dat de man ‘de woning gratis
ter beschikking stelt aan de vrouw.’
Stap 4: De man voldoet 100% van de rente, terwijl hij slechts 50% eigendom heeft. Omdat alleen de
vrouw in de woning verblijft, wordt de helft van de door de man betaalde hypotheekrente niet gezien
als verstrekte fictieve partneralimentatie aan de vrouw. De man mag dus het door hem aan de vrouw
betaalde deel niet opvoeren als verstrekte fictieve partneralimentatie omdat er geen sprake is van een
onderhoudsplicht ‘die rechtstreeks voortvloeit uit het familierecht’. Doch is deze bij de vrouw wel
belastbaar als ontvangen fictieve partneralimentatie.

Koop- en huurwoning en hypotheek
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HOOFDSTUK 15 WAARDERING VAN DE ONDERNEMING
Als u ondernemer bent en u gaat scheiden, is de onderneming een
belangrijk bespreekpunt tijdens de scheiding. De onderneming wordt, als
deze tot het gemeenschappelijke vermogen behoort, ook gezien als te
verdelen of te verrekenen vermogen.
Het is voor u, uw ex-partner, de taxateur/accountant en de
scheidingsspecialist nog een hele kunst om de juiste waarde van de
onderneming te bepalen. Bij uw scheiding is er een kans dat de
continuïteit van de onderneming in gevaar komt. De verdeling of de
verrekening van de juiste bedrijfswaarde is daarom een belangrijke
vervolgstap die genomen moet worden. We gaan uitgebreid in op de
waardering en het gemeenschappelijk bezit van aandelen en opties.
In dit hoofdstuk gaan we in op:
 De onderneming als onderdeel van het gemeenschappelijk vermogen
en de noodzaak van het doen van een bedrijfstaxatie.
 Aandelen of opties als onderdeel van het gemeenschappelijk
vermogen en de noodzaak van het waarderen ervan.
 Persoonlijke opstelling van de ondernemer tijdens het
scheidingsproces.
 Het belang van een eigen taxateur per ex-partner of een
onafhankelijk en onpartijdig taxateur.
 De meest gehanteerde methoden voor bedrijfstaxaties.
 Het komen tot een evenwichtige taxatie met behulp van een
normalisatie(onderzoek).
In dit hoofdstuk wordt met name gekeken naar de daadwerkelijke
waarde van een onderneming door zo veel mogelijk ‘objectieve
maatstaven’ te hanteren. De bedrijfswaardering oftewel bedrijfstaxatie
staat in dit hoofdstuk centraal met de methodieken die het meest
gebruikt worden. Verderop in dit hoofdstuk komen we uitgebreid terug
op de waarderingsmethodiek van alle soorten ondernemingen.
§15.1 De onderneming als vermogensbestanddeel
In veel gevallen is de onderneming één van de vele bezittingen van de
(ex-)partners. In andere of bijkomende gevallen heeft men een
eenmanszaak, een vennootschap onder firma (vof), bezit men aandelen
of opties van een nv of bv en/of certificaten van een stichting die
fungeert als administratiekantoor (STAK). Als u in gemeenschap van
goederen bent getrouwd, zijn deze bestanddelen onderdelen van het
gemeenschappelijk vermogen. Bij uw scheiding dient dan ook de
onderneming verdeeld en/of verrekend te worden. De onderneming zelf
(bij een eenmanszaak of vof) of de aandelen en/of certificaten komen
als bestanddelen op de verzamelstaat en de verdeelstaat, zoals die
opgenomen dient te worden in het scheidingsconvenant.

Waardering van de onderneming
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De auteurs
Scott Martens RPA CFE
Scott is uitgever en hoofdauteur van deze Praktijkgids
(echt)scheiding en geeft scheidingsadvies op juridisch,
financieel, sociaal en fiscaal gebied met als specialisme
vermogend particulieren, ondernemers en expats. Hij is
sinds 2006 eigenaar en adviseur van de
scheidingslabels Martens Scheidingsadvies,
ExpatDivorces.NL en BudgetScheiding.NL en partner
van O2 Scheidingsadvies.
Hij heeft in 2010 het diploma Register Erkend Financieel Echtscheidingsadviseur
behaald, maar staat sinds 2013 niet meer in het RFEA-register ingeschreven. Hij
is registerpensioenadviseur (RPA), is gecertificeerd fraudeonderzoeker (CFE) en
geeft lezingen, trainingen en levert bijdragen aan artikelen. Scott is sinds 2015
voorzitter van de Kring van Scheidingsspecialisten (KvSs) en studeert fiscaal
recht aan de Nyenrode Business Universiteit.
Martens Scheidingsadvies
is actief voor scheidende cliënten die gezamenlijk een inkomen hebben dat
hoger is dan € 70.000,- bruto per jaar en/of een netto vermogen hebben van
meer dan € 300.000,-. Het kantoor wordt zowel bij een overlegscheiding als bij
een conflictscheiding ingeschakeld door mensen met een hoog inkomen en/of
vermogen, ondernemers en topfunctionarissen. Desgewenst kan er nauw
samengewerkt worden met accountants, intermediairs, mediators, advocaten en
fiscalisten. Voor meer informatie: www.mscheidingsadvies.nl.
ExpatDivorces.NL
is specifiek actief voor scheidingscliënten die (tijdelijk) verblijven in het
buitenland, waaronder expats en topfunctionarissen, en die onder Nederlands
recht willen gaan scheiden. Daarbij is het mogelijk dat fysieke
mediationbijeenkomsten of gesprekken gehouden worden in het buitenland en
de afwikkeling gedaan wordt in Nederland. Voor meer informatie:
www.expatdivorces.nl.
BudgetScheiding.NL
is actief voor scheidende cliënten die gezamenlijk een lager inkomen hebben dan
€ 70.000,- bruto per jaar en/of een netto vermogen hebben van minder dan €
300.000,-. BudgetScheiding.NL is van oorsprong het allereerste Nederlandse
scheidingskantoor dat een overlegscheiding aanneemt en afwikkelt met de
vereiste deskundigheid voor een vast budget. Voor meer informatie:
www.budgetscheiding.nl.
O2 Scheidingsadvies
is actief voor scheidende cliënten waarvan tenminste één van de (ex-)partners
een ondernemer is. Desgewenst kan er nauw samengewerkt worden met
accountants, intermediairs, mediators, advocaten en fiscalisten. Voor meer
informatie: www.o2scheidingsadvies.nl.
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Gonnie Bal-Schiermeier

Sinds de oprichting in 2000 is Gonnie eigenaar
van Helica: praktijk voor kinder- en jeugdtherapie.
Vanuit teken-kunstzinnige therapie,
psychomotorische therapie, leerlingbegeleiding en
opvoedkundig advies, hanteert zij een aanpak die
oplossingsgericht is.
Als gecertificeerd KIES-coach (KIES = Kind In
Echtscheiding Situatie) en gecertificeerd Stiefplancoach kan Gonnie zowel een behandelende als
een adviserende functie vervullen.
Vanuit haar expertise begeleidt ze zowel kinderen als (stief)ouders. Zij
wordt binnen haar werkzaamheden onder andere betrokken bij het tot
stand komen van ouderschapsplannen en stiefouderschapsplannen.
Gonnie is als ‘ambassadeur van het kind’ nauw betrokken bij kinderen
die te maken hebben (gehad) met rouw en verlies. Bij praktijk Helica
brengen kinderen hun vragen, zorgen en wensen samen met Gonnie in
beeld. In bovenstaande functies laat zij de kinderen tot hun recht
komen.
Gonnie heeft als gecertificeerd stiefplan-coach het hoofdstuk ‘Nieuw
samengesteld gezin ofwel stiefgezin’ geschreven.
Voor meer informatie: www.helica.nl.
Ursula Becker

Ursula is sinds 1987 werkzaam als (school)
maatschappelijk werker en heeft brede ervaring in
het begeleiden van gezinnen die te maken hebben
gehad met huiselijk geweld en relatieproblemen.
Ze heeft zowel met volwassenen als kinderen
gewerkt. Daarnaast heeft ze diverse
themagroepen begeleid.
Op dit moment is zij naast schoolmaatschappelijk
werker werkzaam als psychosociaal/
psychodynamisch therapeut en KIES-coach in haar
praktijk Aventurijn.
Ursula is gespecialiseerd in de individuele begeleiding van kinderen van
gescheiden ouders. Zij begeleidt ook volwassenen die vastlopen in hun
eigen proces met betrekking tot de scheiding. Verwijzingen gaan via de
huisarts of Centrum voor Jeugd en Gezin.
Voor meer informatie: www.therapieaventurijn.nl
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drs. Hans Liefrink RA

Hans is medeoprichter en aandeelhouder van de
onderneming Partner in Finance, een allround
MKB-adviesorganisatie waar diverse accountants
werkzaam zijn die handelen onder een AFMvergunning
voor
wettelijke
controles
en
detachering van financials.
Hans is gespecialiseerd in het adviseren van dga’s en grotere
familiebedrijven en verzorgt de financiële afwikkeling van scheidingen
van ondernemers. Hij is ruim 22 jaar in het vakgebied als
registeraccountant actief, waarvan 13 jaar als afgestudeerd RA. Hans is
eveneens penningmeester van de Kring van Scheidingsspecialisten
(KvSs).
Voor meer informatie:
www.o2accountants.nl en www.o2scheidingsadvies.nl.
mr. Maarten de Mol van Otterloo

Maarten richt zich op grond van zijn financieeljuridische achtergrond en als MfNregistermediator vooral op de wat complexere
vraagstukken rond verdeling van inkomen en
vermogen bij de vaststelling van alimentatie en
vermogensscheidingen. In het bijzonder bij
vraagstukken rond Box 2 (aandelenbelang in een
onderneming) en Box 3 (inkomen uit sparen en
beleggen).
Daarnaast is Maarten als business mediator actief bij zakelijke geschillen,
ondernemingen en haar bestuur, DGA’s, ondernemers en hun eigen
ondernemingen en discussies rond financiële producten. Maarten is
eveneens bestuurslid van de Kring van Scheidingsspecialisten (KvSs).
Voor meer informatie: www.demolmediation.nl en www.mnwk.nl.
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Grietje Vermeer

Grietje is Psychosociaal Therapeut en KIES-coach
(Kinderen In Echtscheidings Situatie) en werkt
sinds 2008 vanuit de praktijk Oog voor Verlies.
Zij heeft jarenlange ervaring in de
jeugdhulpverlening en het
(school)maatschappelijk werk.
Grietje biedt begeleiding bij psychosociale vragen,
zoals verlieservaring door ziekte, overlijden of
echtscheiding.
Ze begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen die met verlies in
aanraking zijn gekomen. Tijdens gesprekken kan samen gekeken
worden waar extra aandacht nodig is om zo meer duidelijkheid te krijgen
in de eigen situatie. Samen wordt er gezocht naar de kracht om
individueel, maar ook als (samengesteld)gezin weer verder te gaan.
Creatieve werkvormen en spel kunnen daarbij ondersteunend zijn.
Kinderen leren van elkaar, herkennen zich in elkaar en mede daarom is
het soms prettig voor hen om ervaringen in een groep te delen. Onder
andere scholen, huisartsen en (CJG) Centrum voor Jeugd en Gezin zijn
verwijzende instanties.
Voor meer informatie: www.oogvoorverlies.nl.
drs. Robbert van Woerden FFP

Robbert is partner van Themis Pensioen
Professionals en werkzaam geweest als hoofd van
de afdeling Fiscale en Juridische Zaken bij
Pensioendesk Nederland te Baarn en heeft
gewerkt als senior consultant bij KWPS te
Amsterdam. Robbert werkt nog als ‘of counsel’
samen met KWPS. Hij is een ervaren spreker op
pensioencongressen maar verzorgt ook
incompanytrainingen voor zowel werkgevers als
werknemers. “Begrijpelijk maken met
voorbeelden is zijn credo.”
Voor HR-adviseurs heeft hij een tweetal boeken geschreven, waaronder
Prakrijkgids Pensioenen. Robbert heeft zowel een economische als een
juridische achtergrond. Daarnaast is hij gecertificeerd financieel planner
(FFP).
Voor meer informatie: www.themispensioen.nl.
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mr. Rob Welling

Rob heeft Fiscaal Recht aan de Universiteit van
Tilburg gestudeerd en is sindsdien alweer ruim 10
jaar werkzaam als fiscalist. Binnen de algemene
praktijk waarin hij werkzaam is richt hij zich vooral
op de MKB-praktijk en vermogende particulieren.
Daarnaast heeft Rob zich gespecialiseerd in de
fiscale en financiële aspecten van het fenomeen
(echt)scheiding.
In deze hoedanigheid wordt hij veel betrokken door andere
scheidingsspecialisten, zoals advocaten en mediators, bij de begeleiding
van scheidingsdossiers. Ook voert hij second-opinions uit en gaat hij de
discussie aan met de Belastingdienst omtrent voorgenomen correcties.
Daarnaast is Rob binnen zijn specialisatie actief als docent, trainer en
auteur.
Voor meer informatie: www.stolwijkkelderman.nl.
mr. Nandi Kollenburg

Nandi is een ‘jong professional’ die zich al vroeg in
haar carrière heeft gespecialiseerd in het
familierecht. In 2013 is zij cum laude
afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg op
het wetsvoorstel lesbisch ouderschap.
Na haar studie is zij bij een middelgroot
advocatenkantoor in Amsterdam gaan werken, als
advocaat personen- en familierecht. Nandi hield
zich voornamelijk bezig met gezag- en
omgangszaken, huwelijksvermogensrecht en
gecompliceerde echtscheidingskwesties.
In 2017 heeft Nandi de overstap naar De Boorder Schoots Advocaten
gemaakt. De Boorder Schoots is een van de grootste kantoren in
Nederland dat zich volledig heeft gespecialiseerd in het familierecht.
Voor meer informatie:
www.deboorderschoots.nl/advocaat/nandi-kollenburg/.
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mr. Corine Waanders

Corine is een advocaat gespecialiseerd in familieen erfrecht en aangesloten bij de vereniging van
Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators
(vFAS). In 2015 heeft zij samen met haar collega
Geertjan Gussenhoven een eigen kantoor
opgericht onder de naam “Het Rond Advocaten”
dat zich alleen bezig houdt met (complexe)
echtscheidingen en erfrechtelijke kwesties.
Corine is een gedreven advocate met hart voor de zaak. Zij ondersteunt
haar cliënten in zaken waarin niet alleen juridische aspecten een rol
spelen, maar ook veel emoties. Cliënten waarderen haar omdat zij
doortastend en oplossingsgericht is. Daarnaast beschikt zij over een
uitstekend juridisch en cijfermatig inzicht.
In de praktijk werkt Corine veel samen met andere professionals
waaronder notarissen, accountants en fiscalisten. Zij schrijft daarnaast
regelmatig artikelen op het gebied van het familie- en erfrecht en over
wat zij allemaal tegenkomt in haar praktijk.
Voor meer informatie: www.hetrondadvocaten.nl.
Erna Janssen

Erna Janssen is sinds 1992 werkzaam als
systemisch maatschappelijk werker. Zij werkt met
ouders, gezinnen en organisaties die te maken
hebben met enige vorm van kindermishandeling.
Zij werkte jarenlang in de verslavingszorg en
verslavingsreclassering zowel met gezinnen als
groepen. Vanaf 2000 ontwikkelde en verzorgde zij
methodiek lessen op diverse (post-)hbo
opleidingen.
Zij ontwikkelde jaarcurricula voor sociale professionals, dienstverleners
en wijkagenten en voert ze -als licentiehouder- de Wet meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling uit. In 2012 kwam zij in
aanraking met ouderverstoting. Sindsdien is zij de aangewezen specialist
bij ouderverstoting binnen deFamilieAcademie. Sinds 2016 verzorgt zij
de supervisie op ouderverstoting voor professionals en teams en leidt zij
professionals op in het werken met ouderverstoting.
Voor meer informatie: www.er-na.eu en www.defamilieacademie.nl.
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“Een allesomvattende en zeer leesbare gids die onmisbaar
is voor (echt)scheidende mensen.”
Als u gaat (echt)scheiden, wilt u geen fouten maken. Fouten die moeilijk zijn terug te draaien.
Fouten waar u en uw kind de dupe van kunnen worden. Daarnaast wilt u goed begeleid
worden en samen met de scheidingsprofessional kunnen nalopen of u tijdens uw
(echt)scheidingsprocedure niets vergeet.
Met dit boek voorkomt u onder andere dat:
• u de verkeerde procedures volgt of verkeerde beslissingen neemt;
• u de verkeerde scheidingsprofessional inschakelt;
• u minder vermogen of juist meer schulden krijgt dan bedoeld;
• u te veel of te lang alimentatie betaalt of juist te weinig alimentatie ontvangt;
• u onjuist omgaat met de koopwoning en de hypotheekrenteaftrek;
• u fouten begaat als (niet-)ondernemende ex-partner;
• u als samenwoner voorbij gaat aan belangrijke scheidingszaken;
• u uw kind onnodig beschadigt door de (echt)scheiding;
• u na uw (echt)scheiding onverwachte belastingen moet betalen.
Deze praktijkgids is er vooral op gericht om u te behoeden voor veelgemaakte fouten bij (echt)
scheiding. Het is een makkelijk te lezen gids die het gehele scheidingsspectrum beslaat. De
auteurs geven, vanuit hun eigen specialisme en per onderwerp, aan wat er mis kan gaan en wat
u kunt doen om dit te voorkomen. Dit boek bevat meer dan 220 tips, adviezen, veelgemaakte
fouten, aandachtspunten en (reken)voorbeelden. Allemaal handig gemarkeerd in kleurrijke
en herkenbare kaders. Deze gids is met name gericht op consumenten, maar wordt ook als
richtsnoer gebruikt door mediators, financial planners, accountants, fiscalisten, notarissen
en advocaten.
In deze inmiddels derde uitgave (2018) is de meest recente wet- en regelgeving opgenomen
en is het boek uitgebreid met relevante teksten betreffende: de nieuwe wet beperking
gemeenschap van goederen, hoe om te gaan beïnvloeding van inkomen en bedrijfswaarde
door de ondernemer/ex-partner, het samenstellen van een praktische zorgregeling voor een
minderjarig kind, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van een kind en enkele nieuwe
juridische, financiële en fiscale wetenswaardigheden omtrent (echt)scheiding.
“Scott Martens is gediplomeerd scheidingsadviseur, gecertificeerd fraudeonderzoeker
en registerpensioenadviseur. Hij is bekend
met de vele juridische, fiscale en financiële
aspecten bij (echt)scheiding en hij adviseert
met name scheidende ondernemers en
expats”
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