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1. Scheiden en mijn belastingzaken 

 

Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat moet u naast alle emoties ook 
nog veel praktische zaken regelen: De alimentatie bijvoorbeeld. Wie 

gaat wanneer voor de kinderen zorgen? Wat gebeurt er met het 
huis, blijft u er wonen? Of uw partner? De kans is groot dat de 

hypotheek moet worden aangepast. 
 

Zijn de pensioenmaatschappijen al ingelicht? 
Wie neemt de auto mee?  

 
Er komt zoveel op u af.  

En dan is er ook nog de belastingaangifte want die zal in ieder geval 
veranderen als u gaat scheiden.  

In alle hectiek wordt dat nog wel eens over het hoofd gezien wat 
vervelende gevolgen kan hebben.  

Met deze interactieve video willen we het u graag makkelijker 

maken.  
 

Okay, ons woordgebruik is misschien niet altijd makkelijk. 
Daarom leggen we de ingewikkeldste woorden en begrippen hier uit.  

 
De meest relevante links van de Belastingdienst hebben we vast 

voor u verzameld. 
 

Waar krijgt u, als het om Belastingen en toeslagen gaat, in eerste 
instantie mee te maken als u gaat scheiden? 

In deze interactieve video zetten we de aandachtspunten op een rij.  
U kunt natuurlijk ook altijd direct naar een onderwerp.  

 
2. Samen of apart aangifte doen 

 

Voorheen heeft u misschien samen met uw ex de belastingaangifte 
gedaan. In dat geval was u fiscale partners zoals dat heet. U kunt er 

voor kiezen om dit fiscale partnerschap te beëindigen. Maar dat 
hoeft niet. In het jaar van de scheiding kunt u fiscaal nog steeds 

partner blijven. Dat kan voordelen hebben omdat u zo nog 
inkomsten en aftrekposten kunt delen.  

Als u direct met een ander gaat trouwen of samenwonen, dan zult u 
een keuze moeten maken.  

U mag maar één fiscale partner hebben. 
 

Fiscaal partnerschap eindigt niet vanzelf op het moment dat u het 
echtscheidingsverzoek heeft ingediend bij de rechtbank.  

Waar moet u op letten? 
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2a. Ik was getrouwd  

 
Als u getrouwd was dan eindigt fiscaal partnerschap pas als er een 

echtscheidingsverzoek is ingediend en als een van u officieel op een 

ander adres bij de gemeente staat ingeschreven. 
Als u geen fiscaal partner meer bent moet u allebei uw eigen 

aangifte doen.  
 

2b. Ik woonde samen  
 

Woonde u samen dan eindigt fiscaal partnerschap op het moment 
dat u en uw ex niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven.  

Als u geen fiscaal partner meer bent moet u allebei uw eigen 
aangifte doen.  

 
3. Mijn DIGID  

 
Om via internet gebruik te maken van verschillende 

overheidsdiensten, bijvoorbeeld de Belastingdienst, heeft u een  

DIGID nodig. Een digitale identiteit met een persoonlijke combinatie 
van gebruikersnaam en wachtwoord. Het kan zijn dat uw ex in het 

bezit is van uw DIGID gegevens.  
Nu u gescheiden bent is het van belang dat u uw eigen DIGID heeft. 

Om er zeker van te zijn dat alleen u toegang hebt tot bijvoorbeeld 
uw belastingaangifte is het een goed idee om uw wachtwoord te 

wijzigen.   
 

4. Mijn inkomenssituatie  
 

De kans is groot dat u door de scheiding een ander inkomen heeft. 
Misschien gaat u alimentatie ontvangen of betalen, of komt u in 

aanmerking voor toeslagen en heffingskortingen. 
 

4a. Alimentatie 

 
Misschien krijgt u alimentatie of moet u dit betalen.   

Als u partneralimentatie krijgt dan wordt dit opgeteld bij uw 
inkomen.  

Betaalt u partneralimentatie dan is dit aftrekbaar. 
Kinderalimentatie wordt niet bij uw inkomen opgeteld en is ook niet 

aftrekbaar.  
 

4a1. Alimentatie, Gebruik koophuis  
 

Als u in het koophuis blijft wonen dat van uw ex is of van u samen, 
moet u hiervoor een bepaald bedrag aangeven als ontvangen 

partneralimentatie in uw belastingaangifte. Uw ex mag hetzelfde 
bedrag als betaalde partneralimentatie dan weer aftrekken. 
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4a2. Alimentatie, Aftrek levensonderhoud kinderen 

 

Als u financieel de zorg draagt voor uw kinderen en 
kinderalimentatie betaald, dan kunt u in aanmerking komen voor 

aftrek levensonderhoud kinderen.  
 

4b. Heffingskortingen 
 

Met heffingskortingen hoeft u minder belasting te betalen. Als u als 
alleenstaande ouder voor het grootste deel voor uw kind zorgt dan 

kunt u in aanmerking komen voor twee extra heffingskortingen: 
 

Deze kortingen worden automatisch berekend, als u uw aangifte 

invult. 

 
U krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting, het is niet zo 

ingewikkeld als het klinkt, als u in het jaar waarover u aangifte doet 
minimaal 6 maanden met uw kind maar zonder partner hebt 

samengewoond. Uw kind moet wel jonger zijn dan 13 jaar.  De 

hoogte van de heffingskorting is afhankelijk van uw arbeidsinkomen. 
 

Als u in het jaar waarover u aangifte doet minimaal 6 maanden 
zonder partner maar wel met uw kind hebt samengewoond dan 

krijgt u ook alleenstaandeouderkorting. Tot uw kind 18 jaar is. 
 

4c. Toeslagen 
 

Het kan zijn dat u in uw nieuwe situatie in aanmerking komt voor 
toeslagen. 

Ontvangt u al toeslagen, check dan of deze gelijk blijven. 
    

4c1. Zorgtoeslag  
 

Als u premie betaalt voor een Nederlandse zorgverzekering, kunt u 

zorgtoeslag krijgen.  
Hoeveel u krijgt hangt af van uw inkomen en vermogen. 

 
4c2. Kinderopvangtoeslag  

 
Als u werkt, een opleiding doet, een traject naar werk volgt of een 

inburgeringscursus dan kunt u in aanmerking komen voor 
kinderopvangtoeslag. Uw kind moet dan wel naar een geregistreerde 

kinderopvang gaan. 
   

 4c3. Kindgebondenbudget  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/fiscale_informatie_2013/heffingskortingen_2013/inkomensafhankelijke_combikorting/hoogte_iack
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/fiscale_informatie_2013/heffingskortingen_2013/arbeidskorting/inkomen_uit_werk
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Een Kindgebondenbudget krijgt u naast de kinderbijslag. Het is een 
bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Hoeveel 

kindgebondenbudget u krijgt, hangt af van het aantal kinderen dat u 

heeft en hun leeftijd maar ook van de hoogte van uw inkomen en 
vermogen. Een Kindgebondenbudget hoeft u meestal niet aan te 

vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens ons recht op heeft.  
 

4c4. Huurtoeslag  
 

        Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. 
Of u daarvoor in aanmerking komt is afhankelijk van de huur en uw 

inkomen. 
 

5. Mijn woonsituatie 
 

Door de scheiding verandert uw woonsituatie. 
Dat kan gevolgen hebben voor de belasting die u betaalt… 

of terug krijgt. Van de hypotheekrente bijvoorbeeld, of misschien 

komt u wel in aanmerking voor huurtoeslag.   
 

 
 

5a.  Koophuis 
 

Als u samen met uw ex in een koophuis woont, zijn er drie vragen 
van belang voor uw belastingaangifte: 

Van wie is het huis?  
Wie blijft er in wonen?  

En wie betaalt de hypotheekkosten?  
 

    
 

5b. Huurhuis 

 
Huurt u een huis of gaat u een huis huren? Dan komt u misschien in 

aanmerking voor huurtoeslag. Ontvangt u al huurtoeslag dan kan 
het zijn dat de hoogte van dit bedrag wijzigt, uw inkomen kan 

immers ook veranderd zijn… of uw woonsituatie. 
 

 
  

 
 

 
 

 
 


