
Ik ga scheiden: en nu?

Als u gaat scheiden komt er veel op u af. Wat is 
belangrijk om te weten? Hoe kunt u alles het beste 
regelen? Met deze tips staan wij u graag bij in deze 
lastige periode. Zodat u zelf weer snel vooruit 
kunt kijken.



Verzeker uw 
kinderen op de polis 
met de hoogste 
dekking

Deelde u de zorgverzekering 
met uw ex-partner? Als u uit 
elkaar gaat moet u kiezen bij 
wie de kinderen op de polis 
komen te staan. Bekijk wie 
van u de hoogste dekking in 
de aanvullende verzekering 
heeft. Het is goed om uw 
kinderen tot 18 jaar gratis 
op deze polis bij te laten 
schrijven.

Direct regelen    

Bekijk of aansluiten 
bij een collectiviteit 
mogelijk is

Stel: u was via uw ex-
partner aangesloten bij een 
collectieve zorgverzekering. 
Dan vervalt de collectiviteits-  
korting zodra u niet meer 
op de polis staat. Mogelijk 
is uw eigen werkgever 
ook aangesloten bij een 
collectief.Dat kan dat 
voordeliger voor u zijn.

Meer over collectief    

  Zorgverzekering   Andere verzekeringen

Houd rekening 
met een hogere 
autopremie

Wist u dat de schadevrije ja-
ren van een autoverzekering 
niet deelbaar zijn? Als de   
autoverzekering van uw auto 
op naam van uw ex-partner 
staat, vervalt na de schei-
ding voor u de premiekor-
ting. Erg vervelend natuurlijk: 
de jaarpremie voor een nieu-
we autoverzekering kan zo 
dus ongemerkt honderden 
euro’s hoger uitvallen.

Bekijk praktische tips    

Vergeet de buiten-
landmodule voor 
uw kinderen niet

De meeste zorg-
verzekeringen hebben een 
buitenlandmodule. Het 
is belangrijk dat u deze 
aanzet als u regelmatig op 
vakantie naar het buitenland 
gaat. Zijn uw kinderen 
meeverzekerd bij uw ex-
partner? Check dan of de 
verzekering van uw partner 
ook zorgkosten in het 
buitenland dekt.

Zorg in het buitenland    

https://www.vgz.nl/inloggen
https://www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering
https://www.independer.nl/autoverzekering/info/schade/schadevrije-jaren/overnemen/scheiden.aspx
https://www.vgz.nl/vergoedingen/buitenland


  Volg een stappenplan zodat alles wordt geregeld

hulp bij scheiden
Er komt veel kijken bij een scheiding. Specialistische hulp kan een uitkomst bieden. Regelt u het samen met uw 
(ex-)partner, of heeft u hulp nodig van een mediator of advocaat?

persoonlijke
gegevens

Als u gaat scheiden is het belangrijk om alle persoonlijke gegevens bij de hand te hebben. Denk hierbij aan het 
verzamelen van uw trouwakte, testament en gegevens van eventuele kinderen.

bezittingen &   
schulden

Maak een compleet overzicht door alle bezittingen en schulden in kaart te brengen. 

•   eigendomsbewijs van het huis
•   notariële hypotheekakte
•   bewijsstukken van verdere bezittingen en schulden
•   inkomsten
•   gegevens motorvoertuigen
•   inboedellijst

scheiding 
aanvragen

Dit loopt via de rechter. Een advocaat of mediator kan het verzoek tot echtscheiding indienen.

financieel plan
Heeft u kinderen? Dan stelt u samen een ouderschapsplan op. Dat is wettelijk verplicht. In dit 
ouderschapsplan maakt u afspraken over de kinderen. In het financieel plan staat bijvoorbeeld wat er is 
afgesproken m.b.t. kinder- en partneralimentatie.

pensioen Verzamel bewijsstukken van opgebouwde pensioenen en pensioenaanspraken.

scheiding 
definitief maken

Ook dit loopt weer via de rechter. De scheiding is pas officieel als de uitspraak van de rechter is 
ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.
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