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Checklist na (echt)scheiding 

 

Traject na het tekengesprek 

 Inschrijven rechtbank  

 Beschikking gekregen van rechtbank 

 Akte van berusting ontvangen 

 Akte van berusting teruggestuurd naar advocaat 

 Is de beschikking ingeschreven 

 Inschrijving in de Gemeentelijke basisadministratie 

Wonen 

 Gezamenlijke woning 

 Woonlastenrekening inrichten 

 Huurcontract op naam zetten 

 Huur opzeggen  

 Contact met makelaar onderhouden 

 Hypotheek aanpassen 

 Rente middeling 

 Ga na of er verhuisvergoedingen mogelijk zijn 

 Verdelen van de inboedel 

 

Gemeente  

 Gemeentelijke basisadministratie (GBA) achternaam laten wijzigen  
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Verzekeringen 

 Verzekeringen verdelen en overdracht/ overschrijving regelen 

 Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten of wijzigen 

 Rechtsbijstandverzekering afsluiten of wijzigen 

 Inboedelverzekering afsluiten of wijzigen 

 Partner- en/of kinderalimentatie verzekering afsluiten 

 Opstalverzekering afsluiten of wijzigen 

 Uitvaartverzekering afsluiten of wijzigen 

 Ziektekostenverzekering wijzigen 

 Verzekering tegen hypotheekbescherming wijzigen 

Administratie  

 Post laten doorsturen 

 Instellingen, zorgverleners en bedrijven informeren 

 Huisarts en tandarts informeren 

 Parkeervergunning voor oude adres opzeggen 

 Parkeervergunning voor nieuwe adres regelen 

 Overname van zaken die je niet wilt meenemen 

 Testament afsluiten of wijzigen 

 Notaris notariële akte van verdeling laten opstellen 

Rekeningen 

 Openen nieuwe bankrekening 

 Verdelen van de gezamenlijke bankrekeningen 

 Bankrekeningen overdragen en omzetten 

 Automatische overschrijvingen wijzigen 

 Kinderkostenrekening inregelen 
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Belasting 

 Belasting voorlopige teruggave wijzigen of aanvragen 

 
Heffingskortingen en toeslagen 

 Recht op toeslagen, toeslagen aanvragen via www.mijntoeslagen.nl  

 Zorgtoeslag 

 Huurtoeslag 

 Kinderopvang toeslag aanvragen of wijzigen 
 

 Kindgebonden budget aanvragen, de ouder op wiens naam de kinderbijslag staat moet dit 

doen 

 Kinderbijslag aanvragen– nieuwe situatie doorgeven aan de Sociale VerzekeringsBank 

Let op: Meld bij de sociale verzekeringsbank welk kind/ welke kinderen bij jou staat ingeschreven. 

Voor het kind/ de kinderen die bij jou ingeschreven staan vraag de vervolgens kinderbijslag en het 

kindgebonden budget aan. Het kan zijn dat (één van) de kinderen ingeschreven staan bij de vader 

terwijl de moeder (volgens de financiële berekeningen en de gemaakte afspraken in de 

vaststellingsovereenkomst) de kinderbijslag toebedeeld is aan de moeder. In dat geval maakt de 

vader 1 maal per kwartaal het totaalbedrag wat hij ontvangen heeft aan de kinderbijslag over aan de 

moeder. 

Pensioen 
 
 Bijzonder nabestaanden pensioen; scheiding doorgeven aan pensioenfonds, indien Bureau 

de Schakel dit niet verzorgt. 

 Ouderdomspensioen; scheiding doorgeven aan pensioenfonds indien Bureau de Schakel  

dit niet verzorgt. 

 
Kinderen 
 
 Informeren naar scholen en kinderopvang in de nieuwe woonomgeving 

http://www.mijntoeslagen.nl/
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 Huidige school van de kinderen informeren over adreswijziging en wie wanneer de kinderen 

ophaalt 

 Sportclubjes en verenigingen informeren 

 Kinderbijslag op naam van betreffende ouder zetten 

 Foto’s, video’s en ander materiaal conform de vaststellingsovereenkomst  

Algemeen 

 Huisdieren 

 Verzekering huisdieren 

 Digitale agenda conform vaststellingsovereenkomst inrichten 

 

 
 


