Scheiden of uit elkaar gaan.
Scheiden is een emotioneel en gecompliceerd proces.
Los van de emotionele kant, die het luisteren naar advies etc. behoorlijk kan frustreren, is er ook een zakelijke kant.
De belangrijkste te nemen stappen voor de klant.







Zorg dat de financiën gescheiden zijn.
Blokkeer de machtigingen naar je partner op je bankrekeningen
Regel, zo nodig, een eigen bankrekening.
Regel dat al de eigen inkomsten en uitgaven aan de eigen rekening gekoppeld zijn.
Regel een eigen adres; (voor toeslagen/bijstand etc. is een eigen adres en bankrekening een voorwaarde).
Regel een “voorlopige” voorziening.

Pas daarna is de klant alleen verantwoordelijk voor zijn/haar eigen financiële situatie.
Tot dat moment is iemand die in gemeenschap van goederen getrouwd is, ook voor de helft aansprakelijk voor de eventuele
schulden en inkomsten die de andere partij heeft of verkrijgt.
Voorlopige voorziening
Een voorlopige voorziening is een tussentijdse ordemaatregel van de rechtbank.
Beide partners kunnen gedurende de periode dat de echtscheiding nog niet is geregeld, een verzoekschrift tot
voorlopige voorzieningen indienen bij de rechtbank. Hier is een advocaat bij nodig.
De voorziening regelt bijvoorbeeld:






Wie blijft er in het huis wonen
Twist over het betalen van de kosten van levensonderhoud van de ander
Het verdelen van de goederen voor dagelijks gebruik
Bij wie gaan de kinderen, als die er zijn, wonen
Alimentatie voor de kinderen.

De uitspraak van de rechtbank in de voorlopige voorziening blijft van kracht gedurende de periode dat de scheiding nog
niet is uitgesproken.
En nu een paar dingen waar wij behulpzaam bij kunnen zijn.
Belangrijke adressen waar de gegevens moeten worden aangepast.

1. Bijstand aanvragen via http://www.wil‐lekstroom.nl/onderwerpen/inkomen/uitkering‐aanvragen/ en
a. https://www.houten.nl/burgers/werk‐en‐inkomen/uitkering/uitkering‐aanvragen/
2.

3.

4.
5.

6.

7.

b. En wellicht eerst het UWV: https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/home .
De Toeslagen.nl als je recht hebt op toeslagen. www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
a. Rekeningnummer/adres
b. Er wijzigt wat in mijn gezinssituatie
c. Er wijzigt wat in mijn inkomens situatie
Wellicht de SVB voor je AOW. www.svb.nl/int/nl/index.jsp
a. rekeningnummer
b. adres
c. woonsituatie
Mijn overheid https://mijn.overheid.nl/?r=1
a. Check dat het jouw e‐mailadres is waar aan je account gekoppeld is.
Mobiel abonnement
a. Op eigen naam zetten, je hebt soms een mobiel nummer nodig om sms code bij DigiD inchecken te kunnen
ontvangen.
Zorgverzekering
a. Ook deze moet op de eigen naam/adres gezet worden.
i. (vooral hier is inloggen met SMS vaak de enige mogelijkheid).
WIL www.wil‐lekstroom.nl
a. Adres en woonsituatie wijziging doorgeven.

Onze website op het tabblad Tips bevat actuele informatie en links over dit onderwerp. in de linker kolom onder het kopje:
Uit elkaar gaan en Scheiden
www.infospreekuurhouten.nl/Tips.htm
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