30-3-2021

Uit elkaar? Regel het goed

WERK & GELD

Uit elkaar? Regel het goed
Wilma van Hoeﬂaken

26 mrt

De financiën rond het huis, alimentatie, het openen van een
kinderrekening. Als je uit elkaar gaat moet je veel zakelijke afspraken
maken. Experts geven tips om het zo goed mogelijk te regelen.
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Wat je ook afspreekt, leg het goed vast in het scheidingsconvenant. Beeld: Malte Mueller/Getty Images

Het huis verkopen, de hypotheek aflossen en het geld dat overblijft verdelen. Dat is de
simpelste manier om uit elkaar te gaan. Toch gebeurt dat lang niet altijd. ‘Veel stellen met
kinderen willen dat een van de twee in het huis blijft wonen. Dan kunnen de kinderen in
een vertrouwde omgeving blijven’, zegt advocaat Alexander Leuftink, voorzitter van de
Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators
(vFAS).
Zeker in de Randstad is dat volgens Leuftink niet altijd haalbaar. De huizenprijzen zijn
explosief gestegen. Daardoor moet de ene partner met veel geld over de brug komen om
de ander uit te kopen. Bovendien is de hypotheek vaak gebaseerd op twee inkomens. Wil
de bank ook een hypotheek geven op basis van één inkomen? Mensen die met die vraag
bij de bank aankloppen, krijgen meestal te horen dat ze eerst een scheidingsconvenant
moeten opstellen. Daarna gaat de bank uitrekenen of een hypotheek mogelijk is.
Op zichzelf is dat begrijpelijk, want om te bepalen hoeveel hypotheek je krijgt, heeft de
bank inzicht nodig in je financiële verplichtingen, bijvoorbeeld de alimentatie die je moet
betalen. Maar het is wel lastig. ‘In een convenant leg je vast hoe je alles regelt en verdeelt’,
zegt Leuftink. ‘Het is nutteloos eerst een convenant te maken en vervolgens van de bank te
horen dat je geen hypotheek krijgt.’ Daarom adviseert hij het in eerste instantie niet te
hebben over de scheiding, maar gewoon aan de bank te vragen hoeveel hypotheek je kunt
krijgen op basis van je inkomen. Dan weet je of je plannen haalbaar zijn.
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Vaak heeft de partner die in het huis blijft wonen niet genoeg geld om de ander uit te
kopen. Of om zelf elke maand de volledige hypotheek te betalen. ‘Kijk naar het hele
plaatje’, adviseert Leuftink. ‘Misschien kun je dat oplossen door geen partneralimentatie
te vragen.’

Het kan aantrekkelijk zijn de alimentatie af te kopen: dan ben
je van elkaar af
Fiscale verrassingen
Het spaargeld ongelijk verdelen kan ook een oplossing zijn. Dan wordt de vertrekkende
partner uitgekocht doordat hij een groter deel van het spaargeld krijgt. ‘Wat je ook
afspreekt, laat het goed vastleggen in het scheidingsconvenant’, zegt Marjan Langbroek,
belastingadviseur en auteur van de Geldgids van de Consumentenbond. Als in het
convenant niet staat dat de vertrekkende partner de hypotheekrente betaalt als
alimentatie, mag hij dit bedrag niet aftrekken van de belasting. Als hij zich niet laat
uitkopen, maar meer spaargeld krijgt, kan de Belastingdienst dit zien als ‘overbedeling’.
Dan moet hij er misschien schenkbelasting over betalen. Langbroek: ‘Vervelende fiscale
verrassingen voorkom je met een goed convenant.’

Hap uit het inkomen
Als er veel inkomensverschil is tussen de partners kan het zijn dat een van de twee
partneralimentatie moet betalen aan de ander. Maar eerst wordt de kinderalimentatie
berekend. Vaak is dat al zo’n hap uit het inkomen, dat er niet genoeg overblijft voor
partneralimentatie. Als dat wel zo is, kun je elke maand alimentatie betalen, maar je kunt
die ook afkopen. ‘Veel mensen vinden dat aantrekkelijk, want dan ben je van elkaar af’,
zegt Langbroek.
Partneralimentatie mag je aftrekken van de belasting. Als je in het hoogste belastingtarief
valt (inkomens vanaf zo’n €68.000), krijg je in 2021 maximaal 43% van de betaalde
alimentatie terug. In 2022 is dat 40% en daarna 37,05%. Dat pleit ervoor de alimentatie af
te kopen, want dan krijg je meer belasting terug dan wanneer je de alimentatie uitsmeert
over de komende jaren.
‘Maar let op’, zegt Langbroek. ‘Als het bedrag zo hoog is dat je bijna geen inkomen meer
hebt, loop je heffingskortingen (belastingvoordeel) mis.’ Als voorbeeld noemt ze iemand
met €100.000 op de bank en €50.000 inkomen. Als die persoon €60.000 betaalt om
partneralimentatie af te kopen, heeft hij zo’n grote aftrekpost dat er op papier van zijn
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inkomen niets overblijft. Daarmee verdwijnen ook belastingvoordelen. Langbroek: ‘Je
moet per situatie uitrekenen of afkoop wel gunstig is.’
Volgens Leuftink is afkoop minder interessant nu de wettelijke alimentatieduur maximaal
5 jaar is. Toen het nog 12 jaar was, spraken partners vaak een afkoopbedrag af dat
gebaseerd was op 5 of 7 jaar alimentatie. De betalende partner was dan per saldo minder
geld kwijt en de partner die alimentatie kreeg had ineens een groot bedrag op de bank. Als
er jonge kinderen zijn kan de alimentatieperiode wel langer duren – totdat de jongste
12 is. Leuftink: ‘Dan kan afkoop een overweging zijn.’

(Tekst gaat verder onder kader)

Scheiden zonder rechter

• 6% - Uit onderzoek van vFAS blijkt dat de rechter er in de afgelopen twee jaar slechts in 6%
van de scheidingen aan te pas kwam. In 2011 was dat nog in 31% van de scheidingen.

• 34% - Stellen met kinderen kiezen in 34% van de gevallen voor co-ouderschap. In 2011
gebeurde dat in 25% van de gevallen.

• 33% - Een derde van de stellen maakt zich zorgen of zij ﬁnancieel kunnen rondkomen na de
scheiding.

• 35% - Van de stellen maakt 35% zich zorgen over de emotionele gevolgen voor de kinderen.
Gitaarles
Leuftink merkt dat steeds meer uit elkaar gaande stellen met kinderen een
‘kinderrekening’ openen. Vooral onder stellen die kiezen voor co-ouderschap is dit
populair. Allebei storten ze geld op deze rekening, onder meer de kinderalimentatie. Zo’n
kinderrekening lijkt handig; alle uitgaven voor de kinderen betaal je ervan, dus je ziet
allebei precies hoeveel geld er nodig is voor kleding, voetbal en gitaarles. Toch raadt
Leuftink het vaak af. ‘De meeste ex-partners stoppen er na een paar jaar mee, want ze
vinden het beklemmend.’
De ene ex-partner ziet precies waar de ander geweest is en hoeveel hij heeft uitgegeven. Of
de ene partner vraagt aan de andere: dat bedrag dat je bij Albert Heijn pinde, was dat
helemaal bestemd voor boodschappen voor de kinderen? Leuftink: ‘Kinderalimentatie
overmaken naar de partner die daar recht op heeft werkt beter. Daarover hoef je geen
verantwoording af te leggen, dus de kans op ruzie is kleiner.’
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Dit artikel komt uit FD Persoonlijk, het weekendmagazine van het FD. Hier vind je meer
persoonlijke verhalen, interviews en achtergronden toegespitst op thema’s als cultuur,
design, mode en carrière.
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