
  

Geldzaken bij scheiding en uit elkaar gaan 

Als u gaat scheiden komt er veel op u af. Scheiden of uit elkaar gaan heeft gevolgen 
voor uw geldzaken, nu maar ook later. In deze brochure leest u waar u aan moet 
denken. Ook krijgt u tips voor handige websites met meer informatie. 

Wat moet ik regelen? 

Welke financiële zaken u moet regelen bij een scheiding of uit elkaar gaan, verschilt 
per persoon. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met: 

• wat uw inkomen is; 

• of u (minderjarige) kinderen hebt; 

• of u in een huurwoning of een koopwoning woont. 

Daarom is het handig om eerst een checklist in te vullen zodat u weet waar u op 
moet letten en wat u moet regelen. 

Checklist bij scheiden of uit elkaar gaan 

Op verschillende websites kunt u een checklist invullen om erachter te komen wat u 
moet regelen. Dit is erg handig zodat u niets vergeet. Goede checklists vindt u 
bijvoorbeeld op www.rijksoverheid.nl  en www.wijzeringeldzaken.nl  

Op de website van de Rijksoverheid gaat u naar onderwerpen en kiest u bij het 
thema familie, zorg en gezondheid voor: “scheiden of uit elkaar gaan”. 

Hier gaat u naar: scheiden of uit elkaar: “wat moet ik regelen”. 

Na het invullen van een paar vragen krijgt u specifieke informatie die voor uw situatie 
van toepassing en belang is. 

Bijvoorbeeld over: 

• Hoe vraag ik een scheiding aan? 

• Het opstellen van een ouderschapsplan. 

• Afspraken maken over partneralimentatie. 

• Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding. 

Handig: op deze website kunt u brochures downloaden en bewaren of uitprinten. Ook 
kunt u de brochure laten voorlezen via een geluidsfragment. 

De website ‘Wijzer in geldzaken’ heeft ook een handige checklist. Deze kunt u 
uitprinten en bewaren. Ga voor deze checklist naar www.wijzeringeldzaken.nl/uit-
elkaar-gaan. Bij elk punt van de checklist vindt u informatie over een bepaald 
onderwerp en kunt u via een link naar een andere website voor nog meer informatie 
of hulp. 

Geldzaken op orde 

Na een scheiding of als u uit elkaar gaat, verandert er iets in uw inkomen. Misschien 
moet u nu met minder geld rondkomen. Als u minder inkomen hebt, kunt u minder 
uitgeven. Hoe zorgt u ervoor dat u financieel fit wordt of blijft? 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.wijzeringeldzaken.nl/
http://www.wijzeringeldzaken.nl/uit-elkaar-gaan
http://www.wijzeringeldzaken.nl/uit-elkaar-gaan
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Financieel fit zijn begint bij overzicht en een administratie die op orde is. U weet dan: 

• wat uw inkomen is; 

• of u gebruik maakt van de regelingen waar u recht op hebt; 

• wat uw uitgaven zijn; 

• of u daarop kunt besparen en 

• wat u overhoudt voor leuke dingen. 

Om uw administratie op orde te brengen kunt u een overzicht maken. Op internet zijn 
veel online kasboekjes of begrotingen te vinden. 

Maak bijvoorbeeld een persoonlijk budgetadvies op de website van het Nibud 
(www.nibud.nl) of kijk op de website van uw bank. 

Wilt u liever met pen en papier aan de slag? Met een simpel schrift of een speciaal 
kasboekje kunt u beginnen. 

Geldplannen 

Met de gratis Geldplannen krijgt u nog meer inzicht in uw financiële situatie. Ga naar 
www.startpuntgeldzaken.nl/woerden en ga aan de slag! Het gebruik van deze 
Geldplannen is anoniem en uw privacy is gewaarborgd. 

Haal meer uit uw geld 

Wilt u meer weten over de geldplannen, waar u terecht kunt voor hulp bij geldzaken 
of hulp bij schulden? Neem contact op met WoerdenWijzer en vraag de Geldkrant 
aan. Daarin staat alles bij elkaar. 

Heeft u liever een persoonlijk gesprek? Neemt u dan ook contact op met een 
medewerker van WoerdenWijzer. Zij kunnen u verwijzen naar de juiste instantie of 
persoon. 

Kijk onderaan deze brochure hoe u contact opneemt met WoerdenWijzer. 

Handige websites 

www.rijksoverheid.nl 
www.belastingdienst.nl 
www.nibud.nl 
www.wijzeringeldzaken.nl 
www.woerden.nl 
www.woerdenwijzer.nl 

Meer informatie 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met WoerdenWijzer, 
e-mail info@woerdenwijzer.nl, telefoon 0348-428600. Wij zijn bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30. 

Contactgegevens 

Telefoon: 0348 - 428 600, ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur 
E-mail: info@woerdenwijzer.nl 
Bezoekadres: Gemeentehuis, Blekerijlaan 14, Woerden (wij werken alleen op 
afspraak) www.woerdenwijzer.nl 
www.facebook.com/woerdenwijzer.nl  

http://www.nibud.nl/
http://www.startpuntgeldzaken.nl/woerden
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.nibud.nl/
http://www.wijzeringeldzaken.nl/
http://www.woerden.nl/
http://www.woerdenwijzer.nl/
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