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Door allerlei oorzaken kan het zijn dat je alleen met je kind(eren) 

een gezin vormt. Bijvoorbeeld omdat je bent gescheiden of omdat je 

partner is overleden. Hoe dan ook, het is een dankbare, maar zware 

taak, ook financieel. Als alleenstaande ouder kun je soms best wat 

hulp gebruiken. Doe je voordeel met de informatie in deze folder.

Wie alleen is, 
moet slim zijn

Tip

Belangrijk om te weten is dat degene die ver

trekt, nog tot twee jaar na de scheiding de hypo

theekrente mag blijven aftrekken. Het is daarbij 

niet van belang of de vertrekkende partner een 

nieuwe woning koopt waarvoor hij ook rente

aftrek kan krijgen.
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Na een scheiding

scheiden is vervelend, maar soms onvermijdelijk. met het volgende 

stappenplan kun je de financiële gevolgen zo goed mogelijk in de 

hand houden.

Stap 1 Regel de woonsituatie

Doe dit voordat je ex uit huis gaat; desnoods met hulp van een be

middelaar. Wat er bij scheiding met het huis gebeurt, hangt van een 

heleboel zaken af. is het een huurhuis of een koophuis? Wonen jullie 

samen of zijn jullie getrouwd? en — in het laatste geval — zijn jullie op 

huwelijkse voorwaarden getrouwd of in gemeenschap van goederen? 

en wie is de eigenaar van het huis: jullie allebei?

Huurwoning

als een van jullie een huurwoning had en de ander is erbij ingetrok

ken, maakt het veel uit of je getrouwd bent of niet. een echtgenoot 

wordt automatisch medehuurder en heeft dus dezelfde rechten en 

plichten als zijn partner. Dat betekent dat je niet à la minute dakloos 

wordt bij een scheiding.

Ben je met iemand gaan samenwonen die in een huurhuis zit, dan 

kun je pas na twee jaar het medehuurderschap aanvragen. een me

dehuurder wordt automatisch hoofdhuurder als de andere partner de 

huur opzegt. Hij kan dan niet door de huisbaas uit de woning worden 

gezet. Was je nog geen medehuurder, vraag het medehuurderschap 

dan zo snel mogelijk aan, en laat je ex pas daarna de huur opzeggen.

Waren jullie samen in een huurwoning getrokken, dan hebben jullie je 

waarschijnlijk allebei direct laten registreren als zelfstandig huurder 

en hebben jullie allebei een sterk woonrecht. De huisbaas zal je niet uit 

de woning kunnen zetten, ook niet als een van jullie de woning verlaat.

Eigen huis

zaten jullie in een eigen huis, dan is het belangrijk van wie dat huis is. 

Waren jullie samen eigenaar van het huis, dan moeten jullie overleg

gen wie er in blijft wonen. Die persoon krijgt 

meestal het volledige eigendom (dit moet je 

via de notaris regelen) en is dan geld schuldig 

aan degene die vertrekt.

is het huis van je ex, dan zal hij er waarschijnlijk 

blijven wonen en moet jij op zoek naar andere 

woonruimte. als je een bepaald bedrag in het 

huis had gestoken, is hij dat bedrag aan je schuldig. leg dit vooraf vast!

Het kan ook zijn dat je ex zegt dat jij in het huis mag blijven. jullie 

Wie alleen is, 
moet slim zijn

Tip

Belangrijk om te weten is dat degene die ver

trekt, nog tot twee jaar na de scheiding de hypo

theekrente mag blijven aftrekken. Het is daarbij 

niet van belang of de vertrekkende partner een 

nieuwe woning koopt waarvoor hij ook rente

aftrek kan krijgen.
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moeten dan onderling bepalen hoe je hem of haar dit woongenot 

vergoedt. je kunt de woning huren of er ‘vrij’ wonen in het kader 

van alimentatiebetalingen.

Stap 2 Wie krijgt het ouderlijk gezag?

Verdiep je goed in de rechten en plichten die je als ouder na een 

scheiding hebt. Beide ouders behouden dan in principe het ouderlijk 

gezag. De ouders blijven dus gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

opvoeding en verzorging van de kinderen. alle belangrijke beslissin

gen over de kinderen worden door de ouders gezamenlijk genomen. 

je kunt hierbij denken aan de gezondheid van de kinderen of de 

schoolkeuze. 

De ouder bij wie het kind níet woont, heeft het recht op omgang, het 

recht op informatie over het kind en het recht op consultatie (recht 

op meebeslissen).

Stap 3 Tref een omgangsregeling

als bij de scheiding minderjarige kinderen zijn 

betrokken, moeten de ouders een ouderschaps

plan als onderdeel van het verzoekschrift tot 

ontbinding van het huwelijk aan de rechter voor

leggen. in het ouderschapsplan moeten in ieder 

geval afspraken staan over de wijze waarop de 

ouders de zorg en opvoedingstaken verdelen, 

over het recht van omgang en de verdeling van 

kosten. De kinderen moeten na de scheiding 

contact kunnen hebben met beide ouders. Hiertoe wordt een om

gangsregeling, ofwel het bezoekrecht, afgesproken.

zorg dat jullie er onderling uitkomen; anders zal de rechter — even

tueel na een advies van de Raad voor de Kinderbescherming — een 

omgangsregeling vaststellen. Bij zijn beslissing houdt de rechter re

kening met de mening van de kinderen van 12 jaar en ouder; hij is 

verplicht hun mening te vragen, ook al zijn de ouders het samen al 

eens geworden over de omgangsregeling.

Stap 4 Hoe zit het met alimentatie?

exgehuwden kunnen recht op alimentatie hebben (samenwoners 

hebben dat recht niet). er zijn twee vormen van alimentatie: partner

alimentatie en kinderalimentatie.

Partneralimentatie is wat iemand moet betalen aan de expartner als 

die op eigen kracht niet kan rondkomen zoals hij gewend was. als 

beide expartners ongeveer evenveel eigen inkomen hebben, zal er 

geen alimentatieplicht zijn. De berekening is niet altijd even simpel. je 

Tip

als je gaat scheiden en de inboedelverzekering 

op jouw naam is blijven staan, moet je misschien 

nog iets aanpassen. Heeft je ex veel waardevolle 

spullen meegenomen, dan kan het zijn dat je 

bij de inboedelverzekering oververzekerd bent 

en te veel premie betaalt. Check dit door het 

invullen van een nieuwe inboedelwaardemeter.

De uitvaart

Direct na een overlijden 

moet de uitvaart worden 

geregeld. als er een 

uitvaartverzekering is, 

pak deze dan erbij.
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kunt onder andere een berekening laten maken door alimentatiehaven 

(zie meer informatie). een indicatieve berekening kun je gratis online 

maken. aan meer persoonlijke berekeningen zijn kosten verbonden. 

ook het nibud (zie meer informatie) kan je informatie geven over het 

hoe en waarom van alimentatie.

Kinderalimentatie wordt betaald ten behoeve van het levensonder

houd van minderjarige kinderen. Voor kinderen tot 18 jaar bestaat in 

ieder geval alimentatieplicht, voor jongmeerderjarigen bestaat een 

voortgezette onderhoudsplicht. De alimentatie voor kinderen onder 

de 18 jaar hangt onder meer af van het gezinsinkomen tijdens het 

huwelijk. alimentatiehaven kan het uitrekenen.

Stap 5 En met het pensioen?

iedereen die via zijn werkgever deelneemt in een pensioenregeling, 

bouwt ouderdomspensioen op. ouderdomspensioen wordt aan de 

werknemer uitgekeerd, vanaf de pensioendatum of een eerdere, af

gesproken datum.

Volgens de wet krijg je de helft van het bedrag aan tijdens het huwe

lijk opgebouwd ouderdomspensioen, of jij en je ex moeten hierover 

andere afspraken hebben gemaakt. je kunt om dit te regelen twee 

formulieren invullen (‘Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ 

en ‘mededeling van scheiding i.v.m. verdeling van ouderdomspen

sioen’); zie www.rijksoverheid.nl.

Na een overlijden

als je partner is overleden, moet je ondanks je verdriet ook aan al

lerlei fi nanciële zaken denken.

Stap 1 Hoe staat het met je inkomen?

De meeste werknemers hebben naast een aoWuitkering recht op een 

aanvullend pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd. Vaak 

heeft de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner recht 

op een nabestaandenpensioen. als je partner is overleden moet je — 

eventueel via de werkgever — het pensioenfonds of de pensioenverzeke

 Onderhoudsplicht

ouders zijn in beginsel verplicht om fi nancieel voor hun kinderen te zorgen tot ze 21 jaar zijn. 

zij moeten de kosten van verzorging en opvoeding, van levensonderhoud en studie voor hun 

rekening nemen. Let op: ook na een scheiding blijft de onderhoudsplicht voor kinderen bestaan.

Tip

als je gaat scheiden en de inboedelverzekering 

op jouw naam is blijven staan, moet je misschien 

nog iets aanpassen. Heeft je ex veel waardevolle 

spullen meegenomen, dan kan het zijn dat je 

bij de inboedelverzekering oververzekerd bent 

en te veel premie betaalt. Check dit door het 

invullen van een nieuwe inboedelwaardemeter.
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ringsmaatschappij waar dit pensioen is ondergebracht, inlichten. Houd 

er rekening mee dat een exechtgenoot met wie de overledene gehuwd 

is geweest en wiens huwelijk door echtscheiding is ontbonden, recht 

kan hebben op een deel van het opgebouwde nabestaandenpensioen.

Behalve de partner hebben vaak ook de kinderen recht op een na

bestaandenpensioen: het wezenpensioen.

in het pensioenoverzicht dat pensioenuitvoerders jaarlijks verstrek

ken, kun je nagaan hoeveel het nabestaandenpensioen bedraagt.

Stap 2 Hoe zit het met de erfenis?

Dat hangt af van de vraag of er een testament is. zo ja, dan gelden 

de bepalingen uit dat testament. zo nee, dan geeft de wet aan wat 

er gebeurt. Die bepaalt dat de hele nalatenschap naar jou gaat, als 

de langstlevende echtgenoot/(stief)ouder. De kinderen krijgen een 

vordering op die echtgenoot/(stief)ouder ter grootte van hun erfdeel. 

Hiertegenover staat een schuld van de langstlevende ouder.

De kinderen kunnen hun vordering pas opeisen als ook jij overlijdt. 

Dat betekent dat je bijvoorbeeld niet bang hoeft te zijn om uit het 

huis te worden gezet.

afhankelijk van de waarde van de erfenis moet je er misschien erfbelas

ting over betalen. Partners genieten gelukkig een hoge vrijstelling. zie 

hiervoor www.belastingdienst.nl/reken/erfbelasting/erfbelasting.html.

Stap 3 Denk ook hieraan

Ga zo snel mogelijk naar de notaris en de bank om 

te zorgen dat je toegang houdt tot de betaalre

keningen. en wellicht moeten polissen van scha

deverzekeringen worden opgezegd (als de auto 

wordt verkocht) of aangepast (bijvoorbeeld op 

jouw naam worden gezet). Denk daarnaast aan 

de zorgverzekering. als een verzekerde wegvalt, 

geldt hiervoor een lagere premie.

Belastingvoordeel

als alleenstaande ouder kun je — als je aan de voorwaarden voldoet 

— profi teren van bepaalde fi scale voordelen.

Kortingen

zo heb je onder voorwaarden recht op een alleenstaande-ouderkorting 

van €902 (bedrag 2010). Kijk voor die voorwaarden op de site van 

de Belastingdienst.

Oude pensioenen

Vanaf 2011 kun je via 

het pensioenregister 

een overzicht krijgen 

van al je opgebouwde 

pensioenen en aoW 

(voor meer informatie 

zie www.mijnpensioen

overzicht.nl).

Levensverzekeringen

ook bij levensverzekeringen en overlijdens

risicoverzekeringen moet de verzekeraar op 

de hoogte worden gesteld van het overlijden. 

levensverzekeringen zijn vaak langlopende 

polissen en het is mogelijk dat maatschappijen 

intussen zijn overgenomen door een andere 

maatschappij. Bij De nederlandsche Bank (zie 

meer informatie) kun je informeren bij welke 

maatschappij je moet zijn. Ga ook na of er 

verzekeringen zijn die al premievrij zijn of die 

premievrij worden bij een overlijden.
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Voor deze korting is (onder andere) vereist dat het kind minimaal zes 

maanden tot je huishouden behoort. je kind moet daarvoor tussen 

de drie en vier dagen per week bij jou verblijven. schooluren tellen 

daarbij mee. De fi scale rechter heeft uitgemaakt dat schooluren ge

heel worden toegerekend aan de ouder bij wie het kind zowel vóór 

als na schooltijd verblijft.

als je kind vóór schooltijd bij je ex verblijft en na schooltijd bij jou, 

moeten jullie de schooluren evenredig over jullie beiden verdelen.

als je recht hebt op de alleenstaandeouderkorting heb je daarnaast 

mogelijk recht op de aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Deze 

korting bedraagt 4,3% van het buiten de huishouding verdiende inko

men. De maximumkorting bedraagt €1484. zie voor de voorwaarden 

de site van de Belastingdienst.

Gemeentelijke belastingen

Denk ook aan gemeentelijke belastingen, zoals de verontreinigings

heffi ng. mét partner betaal je voor drie vervuilingseenheden, maar 

in je eentje slechts voor één. Dien hiervoor een verzoek in bij het 

waterschap. Het kan zijn dat je ook korting krijgt op het rioolrecht 

en de afvalstoffenheffi ng. Vraag hiernaar bij je gemeente.

en als je fors in inkomen achteruit bent gegaan, kom je misschien in 

aanmerking voor de zorg of huurtoeslag.

Oude pensioenen

Vanaf 2011 kun je via 

het pensioenregister 

een overzicht krijgen 

van al je opgebouwde 

pensioenen en aoW 

(voor meer informatie 

zie www.mijnpensioen

overzicht.nl).

 Co-ouder?

als jij en je ex hebben gekozen voor het coouderschap, moeten jullie overeengekomen zijn 

wie van jullie beiden voor jullie minderjarige kinderen de kinderbijslag ontvangt en dit aan 

de sociale Verzekeringsbank doorgeven. als dit je ex is en de kinderen bij hem wonen, kun 

je wellicht zelf ook nog steeds een deel van de kosten die je aan je kinderen kwijt bent, van 

de belasting aftrekken. Dat kan als je per kwartaal minimaal €408 voor hen uitgeeft. De 

kinderen moeten ook jonger dan 30 jaar zijn en mogen geen studiefi nanciering ontvangen. 

ook mag jij dus niet degene zijn die de kinderbijslag krijgt.

Voldoe je aan alle voorwaarden, dan mag je de kosten opvoeren onder de aftrekpost ‘levens

onderhoud voor kinderen’. Hoeveel aftrek je krijgt, hangt af van de leeftijd van je kinderen 

en de kosten. een kind jonger dan 6 levert een aftrek op van €290 per kwartaal. Voor een 

kind tussen de 12 en 18 is dat €410. Vanaf 18 jaar zijn nog hogere bedragen mogelijk.

Let op! als coouders elk de helft van de kinderbijslag ontvangen, hebben ze — als ze aan de 

voorwaarden hierboven voldoen — elk recht op de helft van de genoemde aftrekbedragen.

Levensverzekeringen

ook bij levensverzekeringen en overlijdens

risicoverzekeringen moet de verzekeraar op 

de hoogte worden gesteld van het overlijden. 

levensverzekeringen zijn vaak langlopende 

polissen en het is mogelijk dat maatschappijen 

intussen zijn overgenomen door een andere 

maatschappij. Bij De nederlandsche Bank (zie 

meer informatie) kun je informeren bij welke 

maatschappij je moet zijn. Ga ook na of er 

verzekeringen zijn die al premievrij zijn of die 

premievrij worden bij een overlijden.
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Meer informatie

www.alimentatiehaven.nl

www.belastingdienst.nl (zoek op 

‘voorwaarden alleenstaande

ouderkorting’)

www.berekenuwrecht.nl

www.consumentenbond.nl

www.dnb.nl

www.nibud.nl

www.pensioenkijker.nl

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

scheiden#refpostbus51

www.svb.nl

www.wijzeringeldzaken.nl
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Contact

Service & advies (070) 445 45 45 (op werkdagen 

van 8 tot 20 uur, vrijdag van 8 tot 17.30 uur) 

Contactformulier www.consumentenbond.nl/contact

Meer weten over geld?

op www.consumentenbond.nl/wijzeringeldzaken vind je meer tips, adviezen en informatie 

over geld. neem er eens een kijkje.

ook op www.wijzeringeldzaken.nl staat interessante fi nanciële informatie waarmee je 

je voordeel kunt doen.
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