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Checklist voor na de scheiding 

 

 

DigiD aanvragen of wijzigen  

Wachtwoord wijzigen of nieuwe aanvragen 
 

 

Voorlopige aanslag 
De verandering van de financiële situatie (kinderalimentatie, 

partneralimentatie, aftrek hypotheekrente) zorgt ervoor dat de voorlopige 
belastingaanslag die u terugkrijgt of moet betalen anders kan worden. 
Hiervoor is het handig om een voorlopige aanslag aan te vragen of aan te 

passen als u al een voorlopige aanslag heeft. Zo komt u niet voor 
verrassingen te staan. 

Wijzigen: website belastingdienst voorlopige aanslag wijzigen 
Aanvragen: website belastingdienst voorlopige aanslag aanvragen 
 

 

Adreswijziging doorgeven  

Als u verhuist na de scheiding moet u deze verandering doorgeven aan de 
gemeente waar u woont. De gemeente geeft het automatisch door aan de 

belastingdienst waardoor de persoonlijke post naar uw nieuwe adres zal 
komen. Uw adres wijzigen kan vaak digitaal of bij de balie van de 
gemeente waar u gaat wonen. 
 

 

Algemene heffingskorting 
Als u voor de scheiding geen of een laag inkomen had, en dit nu 
veranderd, dan moet u misschien de uitbetaling van de algemene 

heffingskorting stopzetten. 
Hierover meer op: website belastingdienst Algemene heffingskorting 
 

 

Belastingaangifte  
Voor de scheiding was u waarschijnlijk fiscaal partners. Dat gaat nu 
veranderen. Het fiscaal partnerschap stopt ( als u gehuwd was) op het 

moment dat het scheidingsverzoek is ingediend, én u niet meer op het 
zelfde adres staat ingeschreven. In dat jaar mag u voor de laatste keer 

samen de belastingaangifte invullen. Als u samen de belastingaangifte 
doet, krijgt u allebei een aanslag. Als u samen aangifte doet en de 
inkomsten en aftrekposten verdeeld, dan staat in uw aangifte op het 

scherm ‘verdelen’ wie van u geld terugkrijgt of moet betalen. 
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Belastingaangifte bij een koophuis 
Als je allebei eigenaar bent van de koopwoning komt er een moment dat 

u voor het eerst uw eigen belastingaangifte doet. Afhankelijk van wie er in 
de koopwoning blijft wonen kunt u nagaan hoe dit in zijn werk gaat: 

➢ Blijft u in het huis wonen en is het huis van u beiden?  

website belastingdienst Blijft u in het huis wonen? 
➢ Blijft uw ex in het huis wonen?  

website belastingdienst Blijft uw ex in het huis wonen? 
➢ Blijft u in het huis wonen maar is het huis van uw ex?  

website belastingdienst Ik blijf in de woning van mijn ex. 

➢ Mijn ex blijft in het huis wonen en het huis is van u: website 
belastingdienst Mijn ex blijft in mijn koophuis wonen. 

 

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 
Als u uw baan combineert met de zorg voor jonge kinderen, dan heeft u 
wellicht recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit kunt u 

nagaan op: website belastingdienst inkomensafhankelijke 
combinatiekorting 
 

 

Kinderopvang toeslag 

Wanneer u geen fiscaal partner meer bent verandert deze 
kinderopvangtoeslag waarschijnlijk. Ook kan het zijn dat het aantal uren 

opvang wijzigt. Of de kinderopvangtoeslag wijzigt kunt u nagaan op: 
website belastingdienst kinderopvangtoeslag 
 

Als de toeslag op uw naam staat, bent u verantwoordelijk voor het 
terugbetalen als u te veel toeslag heeft ontvangen.  
 

 

Verdeel de gezamenlijke bankrekeningen 
Als het goed is heeft u in het convenant vastgelegd hoe de 
bankrekeningen verdeeld worden. Vraag bij de bank na hoe u de 

rekeningen op één naam zet. Check ook welke automatische betalingen 
en incasso’s jullie hebben en zet ze stop of pas ze aan. 
 

 

Pensioen 
Het kan zijn dat uw pensioenen moeten verdeeld worden. Dit kan op 
verschillende manieren, de pensioenen kunnen verdeeld worden volgens 

de Wet verevening pensioenrechten, maar u kunt ook kiezen voor 
uitsluiting waarbij jullie allebei je eigen pensioen behouden. In het 

convenant wordt beschreven hoe u de pensioenen verdeeld worden maar 
u moet het ook zelf doorgeven aan de pensioenuitvoerders. Vanaf de 
pensioendatum zal de pensioenuitvoerder dan aan u beide een deel van 

het pensioen betalen. 
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Toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag etc.) 

Regel eerst dat uw ex-partner niet langer meetelt voor uw toeslag, 
daarna kunt u zelf toeslag krijgen. Veel kan geregeld worden via 

‘Mijn toeslagen’. Het hangt af van uw burgerlijke status wat u moet 
regelen, ga dit na op: 

Belastingdienst website scheiden 
 

 

Zorgverzekering controleren, splitsen (kinderen etc.)  

Als u een eigen polis heeft, kan het zijn dat u enkel wat gegevens 
wil wijzigen. Dit wordt automatisch geregeld via de Basisregistratie 

personen. Als u medeverzekerde bent en op de polis staat bij uw 

ex-partner, kunt u een eigen polis afsluiten. U wordt dan van de 
polis van uw ex-partner gehaald. Als u de hoofdverzekerde bent en 

uw ex-partner bij u is medeverzekerd, is het aan uw ex-partner om 
een eigen polis af te sluiten. Mogelijk wilt u uw kinderen bij u op de 

polis bijschrijven. Dit kunt u regelen bij uw zorgverzekeraar. 
 

 

Inboedelverzekering splitsen 

Nu u allebei apart gaat wonen, heeft u ook een eigen 
inboedelverzekering nodig. Blijft één van u in de huidige woning 

wonen, kijk dan na of de waarde van de inboedel verandert. Dit 
moet dan aangepast worden in de verzekering. 
 

 

Begrafenispolis/uitvaartverzekering/overlijdensrisico 
verzekering 

Mogelijk beschikt u over een gezinspolis, waarbij de ouders 
verzekerd zijn en kinderen (onder de 21) meeverzekerd zijn. Mocht 

u een persoonlijke uitvaartverzekering hebben, dan hoeft er niets te 
veranderen. De uitvaartverzekeraar kan de gezamenlijke polis 

splitsen. Ook de premie wordt dan opgedeeld. 
 

 

Overige verzekeringen 

Reisverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen zijn ook 
vaak samen afgesloten. Deze moeten op één naam komen of 

opnieuw worden afgesloten. Let hierbij ook op eventuele 
aanvullende dekkingen die nu niet meer nodig zijn. 
 

 

Aanvrager kinderbijslag (SVB) 
Het is belangrijk om bij de Sociale Verzekeringsbank na te gaan wie 

de aanvrager van de kinderbijslag is, zodat de koppeling met het 
kindgebondenbudget waar u recht op heeft na de scheiding, juist is. 

U moet aanvrager zijn van de kinderbijslag om recht te hebben op 

kindgebondenbudget. Door in te loggen met Digi-D op 
de website van de SVB, kan je de wijziging doorgeven (dit moet de 

huidige aanvrager van de kinderbijslag doen) en vervolgens kan de 
huidige aanvrager de gewijzigde gegevens doorgeven. 

  




