
Bij een echtscheiding gaat de meeste aandacht uit naar de zorg voor de kinderen,

de boedelverdeling en de hoogte van de alimentatie. Toch moet u ook de fiscale

gevolgen van een echtscheiding niet onderschatten. Hieronder vindt u vier veel

voorkomende valkuilen bij echtscheiding.

Valkuil 1: fiscaal partnerschap
Als u gaat scheiden, eindigt het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting op het moment

dat:

het verzoek tot scheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend bij de rechter;

u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

Zolang u niet voldoet aan beide voorwaarden, blijft u voor de Belastingdienst fiscale partners. U

kunt dan bepaalde inkomsten en aftrekposten samen verdelen. Komt u er samen niet uit, dan

moet ieder 50% aangeven.

Voldoet u wel aan  de voorwaarden, dan mag u in dat jaar kiezen om het hele jaar als fiscale

partner te worden beschouwd.

Tip: kies niet automatisch in het jaar van echtscheiding voor fiscaal partnerschap. Het is niet altijd

voordelig. Laat u goed voorlichten.

Kennisdocument

Echtscheiding
Let op voor de valkuilen!
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Tip: vaak is het verstandig het fiscaal partnerschap zo lang mogelijk in stand te laten en het

verzoek tot echtscheiding pas in te dienen als er overeenstemming is bereikt over de financiële

gevolgen van de echtscheiding.

Valkuil 2: Alimentatie
Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is niet belast bij de ontvangende ouder en niet aftrekbaar bij de betalende

ouder.

Partneralimentatie

Als één van beiden na de echtscheiding niet voldoende inkomsten heeft om in zijn/haar eigen

levensonderhoud te kunnen voorzien, heeft de ander de plicht om bij te dragen in de kosten van

levensonderhoud. Deze alimentatieplicht eindigt in principe na twaalf jaar. Duurde het huwelijk

korter dan vijf jaar en zijn er geen kinderen, dan duurt de alimentatieplicht niet langer dan de

huwelijksduur.

De verplichting tot het betalen van partneralimentatie stopt als degene die de alimentatie

ontvangt, met een ander trouwt, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Partneralimentatie is bij de ontvanger belast en voor de betaler fiscaal aftrekbaar. Meestal spreken

partijen met elkaar af dat de partneralimentatie maandelijks wordt betaald. Dat hoeft echter niet.

U kunt ook besluiten om de alimentatieverplichting af te kopen. Dit kan fiscaal aantrekkelijk zijn

voor met name de alimentatieplichtige. Er ontstaat dan namelijk een hoge aftrekpost. U moet dan

wel voldoende inkomen in box 1 hebben om effectief gebruik te maken van de aftrekpost. De

alimentatieontvanger daarentegen moet fiscaal in één keer afrekenen over de afkoopsom en dat is

meestal niet voordelig. Dit kan worden voorkomen door de afkoop te storten in een

lijfrenteverzekering. Er gelden wel voorwaarden. Zo moeten de lijfrente-uitkeringen direct ingaan

na het betalen van de afkoopsom.

Let op: een afkoopsom is pas fiscaal aftrekbaar als deze betaald is na inschrijving van de

echtscheidingbeschikking in het register van de burgerlijke stand. Betaalt u de afkoopsom eerder

dan is deze niet aftrekbaar voor u, maar wel belast bij de alimentatieontvanger.

U moet goed overwegen of afkoop aantrekkelijk is. Stel dat uw ex-partner na twee jaar gaat

samenwonen. In dat geval eindigt de alimentatieplicht. Heeft u de alimentatie in een keer
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afgekocht, dan is dat voor u extra vervelend. U heeft dan veel meer betaald dan wanneer u de

alimentatie maandelijks had overgemaakt.

Valkuil 3: eigen woning
Als één van de partners de eigen woning verlaat, heeft dit gevolgen voor de eigenwoningregeling.

Fiscaal gezien wordt de woning voor de vertrekkende partner nog maximaal twee jaar lang als

eigen woning aangemerkt (scheidingsregeling). De tweejaarstermijn gaat lopen zodra de partner

de woning duurzaam verlaat. Wie van de partners het eigenwoningforfait en de aftrekbare rente in

die periode moet aangeven en hoe, hangt af van de juridische eigendomsverhouding en de

juridische schuldverhouding. In gemeenschap van goederen is dit 50/50, bij huwelijkse

voorwaarden kan de eigendomsverhouding anders liggen.

Verlaat u de woning dan moet u uw aandeel in het eigenwoningforfait opgeven, maar dit aandeel

mag u ook weer in aftrek brengen als betaalde alimentatie. Afhankelijk van uw aandeel in de

eigenwoningschuld kunt u de betaalde eigenwoningrente aftrekken. Betaalt u meer dan is dit

meerdere aftrekbaar als betaalde alimentatie. Bij de blijvende partner is dit deel belast als

ontvangen alimentatie.

Twee jaar na vertrek uit de woning stopt de eigenwoningregeling. Voor de vertrekkende partner

betekent dit dat het aandeel in de eigenwoning en in de schuld verhuizen naar box 3. De rente is

dan niet langer aftrekbaar. Het is dan ook verstandig om binnen twee jaar de scheiding af te

ronden. Ook de bijleenregeling komt dan om de hoek kijken.

Let op: de tweejaarstermijn stopt zodra ook de achterblijvende partner de woning verlaat.

Wordt de woning uiteindelijk toebedeeld aan één van de partners, dan heeft dit gevolgen voor de

bijleenregeling. De partner die de woning niet overneemt, realiseert een eigenwoningreserve,

omdat sprake is van vervreemding.

Valkuil 4: pensioenen
Bij scheiding wordt het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, gedeeld

tussen beide partijen. Dit wordt ‘verevening’ genoemd. U kunt hiervan afwijken door in de

huwelijkse voorwaarden of in het scheidingsconvenant een andere verdeling af te spreken. Bij

‘verevening’ bent u afhankelijk van uw ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd. Het

ouderdomspensioen komt namelijk pas tot uitkering op het moment dat uw ex-partner de



DRV Private | Echtscheiding | 18-03-2015 Pagina 4 van 4

pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Overlijdt uw ex-partner dan krijgt u als

vereveningsgerechtigde geen ouderdomspensioen meer uitgekeerd. Overlijdt u zelf dan krijgt uw

ex-partner weer het volledig ouderdomspensioen.

U mag ook gezamenlijk kiezen voor conversie. Het ouderdomspensioen wordt dan omgezet in

een eigen pensioenrecht. Het voordeel is dat geen van beiden nog afhankelijk is van het

voortbestaan van de ander. Aan conversie kleven ook nadelen. Als uw ex-partner overlijdt, stopt

de alimentatie en heeft u ook geen recht op een eventueel nabestaandenpensioen. Bij conversie

wordt het nabestaandenpensioen namelijk omgezet in een eigen aanspraak op

ouderdomspensioen. Bovendien moeten beide ex-echtgenoten meewerken aan conversie en dat is

in de praktijk niet eenvoudig. Zeker omdat de partner die het pensioen heeft opgebouwd, het

afgestane deel van het ouderdomspensioen niet terugkrijgt als de ander komt te overlijden.

Tot slot
Bij een echtscheiding moet er veel geregeld worden. U moet beslissingen nemen waarover u

eerder niet hoefde na te denken en dat zorgt voor onrust. Een adviseur van DRV Private kan u

tijdens het echtscheidingsproces bijstaan als expert op financieel en fiscaal gebied. Zo nemen zij u

een hoop zorgen uit handen.

Meer informatie en inlichtingen
DRV Private

Hoofdweg 54, 3067 GH Rotterdam

Postbus 8560, 3009 AN Rotterdam

Telefoon: 010 - 4212040

E-mail: info@drvprivate.nl
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