
deskundig advies
bij echtscheidingen
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Eén echtscheidingsnotoris
oÍ lwee odvocoien

Uw partner en u kunnen ook ieder

afzonderlijk naar een advocaat gaan,

maar dat brengt vaak vee exlra kosten

met zich mee. Bovendien bestaat het

gevaar dat er een sltuatie van 'vechten'

ontstaat doordat de advocaten puur het

be ang van de e gen cliênt verdedigen

en het gemeenschappelijke belang uit

het oog verliezen.

Vertrouwen

De Echtscheidingsnotaris kan u

he pen b j het vinden van regelingen

d e passen bij uw unieke situatie en

emot es. Vanzelfsprekend is 'vertrouwen'

de basis van een zo goed mogelijk

verloop van het verbreken van een

relatie. De door u gemaakte aÍspraken

zullen door de Echtscheidingsnotaris

in een scheidingsconvenant en, als u

minderjariqe kinderen heeft, ook in een

ouderschapsplan worden vastgelegd.

Pas als u daar belden helemaal mee
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akkoord bent, zal het convenant door u

worden onderlekend. Zo hoeÍt u geen

zaken meer te regelen na de scheiding

maar u doet dat vooraf, als u allebei nog

hetzelfde wilt, namelijk zo goed mogeiijk

uit elkaar qaan.

Route no o ndertekenen
convenont
Nadat het convenant getekend is, zal uw

Echtscheidingsnotaris de ndiening van

het verzoekschrift tot echtsche ding bij de

rechtbank verzorgen.

Nadat u beiden

een verkiaring heeft getekend dat u in

de uitspraak van echtscheidlng berust,

kan de beschikking van de rechter bij de

Burgerlijke Stand worden ingeschreven

en beni u officieel gescheiden.
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De Ech ts ch e id in g s n oto ris

Als u uw re atie verbreekt. dan is dat heel

ilgr joerd. Allereersl /ijr er de eÍr'oles

over het besluit om uit elkaar te gaan.

En daarnaast zijn er de flnanciéle gevolgen.

De Echtsche dlngsnotaris zal

hier objectief naar kjken en u adviseren.

Daarb j is 'in gesprek b ijven en respect

voor e kaar houden'de nsteek. De Echt-

sche d ngsnotaris geeÍt stap voor stap

aan we ke zaken geregeld moeten worden

en legt ult welke mogeljkheden er zijn. De

notar s is onpartijdig en zal de belangen

van u beiden in het oog houden en u zo

helpen om de beste keuzes te rnaken.
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Kinderen en het
Ouderschopsplon

Dit rnaakt onderdee uit

van het echtscheidingsconvenant.

Het uitgangspunt is dat ouders zich

gezamenlijk verantwoordelijk voelen

voor de verzorgrng, opvoeding en

ontwikkeling van hun kinderen na de

scheiding. Dit kan resulteren in een

co-ouderschap, waarbil lleide ouders

een ongeveer even groot deel van de

opvoedinq voor hun rekeninq nemen.

Verzorging en opvoeding kosten ge d

en het moet du delijk zijn hoe daaraan

door ieder van de ouders wordt

bijgedragen (kinderalimentat e).

Dat kan worden bepaald aan de hand

van een berekening d e de Echl

scl-eidingsnora ris voor u ka1make1.

De deskundige Echlsche drnqsnora.is

is behulpzaam bij het maken van goede

afspraken over de verdeling van zorg-

en opvoedinqstaken. kinderalimentatie

en informatie-uitwisse ing over be angr jke

aangelegenheden betreffende uw

kind(eren). Zo worden onduidelijkheden

voorkomen. Voor nu en voor later.
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Voor meer informaiie kunt u de brochure

'Ouders, scheiding en kinderen'

aanvragen of persoonlijk contact

opnenen r]et Uw Echtscheidingsnotaris.

ln genoemde brochure staat ook

inÍormatie over mogelijke emotionele

reacties va1 kinderen en ex-partners.

Portner- en kind e ro limenlotie
De hoogte van alimentatie is afhankelijk

van het totale netto-gezinsinkomen.

Als één van beiden (veel) minder verdient,

dan is er eventueel door de andere partij

a imentatie verschuldigd. De duur van de

alimentatieplicht is in de wet geregeld,

maar hoe groot het bedrag moet zijn,

is daarin niet opgenomen.

De rechters hebben hiervoor wel criteria

ontwikkeld. De Echtscheidingsnotaris kan

een berekening op bas s van de geldende

normen voor u verzorgen.

Dan weet u wat een rechter in uw situatie

zou beslissen. Dat neemt niet weg, dat

- aÍhankelijk van de omsiandigheden en

de andere aÍspraken die u maaki - het

sorns goed kan zijn van dezê uitkomsten

af te wijken. Juist omdat u er samen

goed wilt uitkomen.
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Alimentatiebedragen worden jaaíijks

aangepast, omdat lonen en prijspei en

fluctueren. Ook daarln adviseert uw

Echtsche d nqsnotaris.

Samen bekijkl u met uw Echtscheidings-

notaris wat er met de woning waarin u

woont gaat gebeuren. I\,4oet de woning

worden verkocht en welke opbrengst

kunt u verwachten? lvlissch en wil één

van u beiden in het huis blijven wonen,

en is dat dan haa baar?

De verschillende opt es,

op iange en korte termijn, worden rnet

u doorgenomen.
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Pensioenen

De uitwerking kan op verschillende

manieren gebeuren. Soms zijn

regelingen en consequenties n et altijd

evên duidelijk. Wat a s er bljvoorbeeld een

relatief groot leeÍtijdsverschil is tussen

de partners? Hoe zeker zijn de rechten

van de ex-partner als pensioen in een

eigen B.V. is opgebouwd? Zijn er nog

andere pensioenvoo rzieningen, zoa s

lijÍrentepolissen of koopsompolissen?

Daarnaast zjjn de te verwachten

financiële zekerheden bij pensioen-

fondsen rninder vanzelfsprekend dan

een aantai jaren geleden. Dit brengt

de Echtscheidingsnotaris voor u in kaart,

zodat u samen tot de voor u beiden

meest geschikte oplossing kunt komen.

Gemeenschop von goederenT'
huweli jkse voorwoorden
Als u getrouwd bent in gemeenschap

van goederen, dan zijn alle bezittingen,

rraar oó( de schuloe't, van u sa.nen.

Deze zullen dan ook zo moeten worden

verdeeld, dat ieder de helÍt van de waarde
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daarvan krijgt. Bent u getrouwd onder

huwelijkse voorwaarden, dan ziln deze

oepalend voor wat ieders vermoger is.

Vaak is in de huwelijkse voorwaarden

een zogenaamd'verrekenbeding van

inkomen' opgenomen. A s daar tijdens

het huwelijk nooit iets mee is gedaan,

zal moeten worden vastgeste d wat de

qevolqen daarvan ziln. Het kan zelfs zo

zijn dat alles van u gezamen ijk geworden

is en u n Íeite toch een 'gemeenschap

van goederen' heeft.

Daarbii wordt rekeninq qehouden met de

rol d e be de parlners hebben gespee d bij

de opbouw van het aanwezige vermogen.

Fiscole ospecten,
ook voor ondernemers

Er z jn veel

vragen zoals: 'Kan ik de alimentatie d e

ik betaal aan mijn partner aftrekken?.

'Hoe zir l-er mel de al rrenldtre voor rrij'r

kinderen?', Wat zijn de gevolgen voor de

hypotheekaÍtrek als wij ons huis te koop

zetten?. Als beide partners of één van

hen een e gen onderneming hebben/

heeft, zullen ook hier de financièle en
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flscale consequenties onderzocht moeten

worden.

VanzelÍsprekend

zal de Echtscheidingsnotaris de fiscale

aspecten bij zljn adv sering betrekken.

En natuurlijk kunt u ook met uw vragen

blj hem of haar terechl.
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Als de scheiding een Íeit is, zal vaak

êen notar ie e akte nod g zi r voor oe

daadwerkelijke uitvoering van het

scheldingsconvenant, bljvoorbeeld

om de woning op naam van één van

be den te zetten. Ook dat kan de

Echtsche d ngsnotaris realiseren.
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Hii is immers ook'qewoon'notaris.

N,4ogelijk wilt u, door de veranderde

omstandigheden, een nieuw testament

maken. Ook daarvoor heeft u een

notaris nodig en is de Echtscheidings-

notaris de aangewezen persoon.

EÍficiënt en kostenbesparend.

De Echtscheidinqsnotarls qeeÍt stap

voor stap aan welke zaken geregeld

moeten worden en legt uit welke

moge ijkheden er z jn. Als notaris is

hij/zlj onpart jdig en za in zijn/haat

advisering de belangen van u be den

in het oog houden en u zo he pen orn

de beste keuzes te maken ten aanz en

van regelingen voor de k nderen,

aiimentatie, de echtelijke woning en

de verdeling van uw overige verrnogen

en pensioenen.

Voor meer inÍormatie en namen van

geregistreerde notarlssen kijkt u op

www.echtscheidingsnotar s.nl
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De Echtscheidingsnotaris is een notaris

diê gespecialiseerd is in 'echtscheidingen'.

Hij oÍ zii geeÍt u deskundig en objectieÍ
advies op maat over:

. Echtscheiding/ontbinden van geregistreerd

partnerschap oÍ samen evingscontract

. Kinderen en het wettelijk verpllchte

Ouderschapsplan

. Partner- en kinderalimentatie

. Wonen: overdracht van hu s/hypotheek

. Pensioenen

. Gerneenschap van goederen/huwelijkse

voorwaarden

. Fiscale aspecten, ook voor ondernemers

. Aanpassing testament

. Zakelijke consequenties voor ondernemers

Uw notaris is deelnemer
aan echtscheidingsnotaris. n I
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Beatrixpark 10
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telefoon: 0543-548888
E info@hobbelinkenbuitink.nl
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