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Analyse 

Belastingen voor auto en vervoer Life events: onze opdracht 
 











Analyse 

Belastingen voor auto en vervoer Onze aanpak van life events 

 







Analyse 

Belastingen voor auto en vervoer Aan de slag met life events! 

 



Even voorstellen: Johan en Paula 
• 34.000 echtscheidingen per jaar  
• 19.000 echtscheidingen met minderjarige kinderen 
• Gemiddelde leeftijd waarop mensen scheiden:  

o mannen 47 jaar 
o vrouwen 44 jaar 

 
Bron: CBS 2015 

 



  Wat moeten Johan en Paula regelen als ze gaan scheiden? 





partneralimentatie 
pensioenverevening  
inboedelverdeling  
kinderalimentatie  
ouderschapsplan 

kinderopvangtoeslag 
kindgebondenbudget  

kinderbijslag  
huis verkopen 

hypotheek aflossen / stopzetten 
nieuwe hypotheek afsluiten (op 1 naam zetten) 

overwaarde verdelen / onderwaarde huurcontract overnemen  
huurcontract huurtoeslag  

urgentieverklaring 
echtscheiding  

geregistreerd partnerschap  
samenlevingscontract 

eenoudertoeslag (extra studiefinanciering) aanvragen 
gewijzigde situatie doorgeven voor tegemoetkoming scholieren 

wijziging doorgeven ivm AOW-uitkering  
wijziging doorgeven ivm AIO-aanvulling  
wijziging doorgeven ivm Anw-uitkering  

wijziging doorgeven ivm WW-uitkering of Ziektewetuitkering (+ toeslag UWV) 
wijziging doorgeven ivm Bijstandsuitkering  

wijziging doorgeven ivm IOW-, IOAW- of IOAZ-uitkering (+ toeslag UWV) 
wijziging doorgeven ivm VUT- of vergelijkbare uitkering  

wijziging doorgeven ivm Wajong-uitkering (+ toeslag UWV)  
wijziging doorgeven ivm WIA-, WAO-, of WAZ-uitkering (+ toeslag UWV) 

Zorgtoeslag wijzigen of aanvragen 
bankrekening(en) wijzigen of aanvragen 

voorlopige aanslag wijzigen of aanvragen 
belastingaangifte doen (samen / alleen <-> fiscaal partner) 

voorlopige voorziening treffen 
DigiD 

belastingaangifte  
zorgverzekering 

testament  
(andere) verzekeringen 

Regelingen, rechten, plichten Persoonlijke situaties & keuzes 

getrouwd 
gemeenschap van goederen  
huwelijkse voorwaarden  

geregistreerd partner  
gemeenschap van goederen  
partnerschapsvoorwaarden  

samenwonend  
met samenlevingscontract  
zonder samenlevingscontract  

1 of meer kinderen  
1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar  

1 of meer kinderen van 18 jaar of ouder 
gezag bij 1 ouder?  

gezag bij 2 ouders?  
koophuis  

ik blijf samenwonen met ex in bestaand koophuis  
ik blijf wonen in bestaand koophuis (ex gaat naar nieuw koophuis / huurhuis)  

ik ga wonen in ander koophuis (ex blijft in bestaand koophuis)  
ik ga wonen in ander koophuis (ex gaat naar nieuw koophuis / huurhuis)  

ik ga wonen in ander huurhuis (ex blijft in bestaand koophuis)  
ik ga wonen in ander huurhuis (ex gaat naar nieuw koophuis / huurhuis)  

huurhuis  
ik blijf samenwonen met ex in bestaand huurhuis  

ik blijf wonen in bestaand huurhuis (ex gaat naar nieuw koophuis / huurhuis)  
ik ga wonen in ander koophuis (ex blijft in bestaand huurhuis)  

ik ga wonen in ander koophuis (ex gaat naar nieuw koophuis / huurhuis)  
ik ga wonen in ander huurhuis (ex blijft in bestaand huurhuis)  

ik ga wonen in ander huurhuis (ex gaat naar nieuw koophuis / huurhuis)  
huurcontract op 2 namen (mijn naam en naam ex)  

huurcontract op 1 naam (mijn naam, mijn ex is (automatisch) medehuurder) 
huurcontract op 1 naam (naam ex, ik ben (automatisch) medehuurder)) 

ik ben hoofdhuurder (mijn ex is medehuurder)  
mijn ex is hoofdhuurder (ik ben medehuurder)  

huurcontract op 1 naam (mijn naam)  
huurcontract op 1 naam (naam ex)  

Anw-uitkering  
WW-uitkering  

Ziektewetuitkering  
Bijstandsuitkering  

IOW-, IOAW- of IOAZ-uitkering  
VUT- of vergelijkbare uitkering  

Wajong-uitkering  
WIA-, WAO-, of WAZ-uitkering  

AOW-uitkering 
Kinderen gaan bij mij wonen  

Kinderen gaan bij ex-partner wonen  
Kinderen gaan bij mij en ex-partner wonen (co-ouderschap) 

? 



Situatie Johan & Paula  

+ getrouwd + huwelijkse voorwaarden 

+ kinderopvangtoeslag 

+ kinderbijslag 

+ kindgebondenbudget 

+ eenoudertoeslag 

+ kinderalimentatie 

+ ouderschapsplan 

 

 

Hoe is uw leefsituatie? 

Heeft u 1 of meer 
kinderen onder 18 jaar? 

Bij wie gaan 1 of meer kinderen wonen? 

+ kinderen onder de 18 jaar 

+ co-ouderschap 



Ouderschapsplan 

+ getrouwd 

+ kinderen onder de 18 jaar 

 In een ouderschapsplan staan alle 
afspraken die u maakt over de zorg 
en opvoeding van de kinderen.  
 
Omdat u 1 of meer minderjarige 
kinderen heeft, is het opstellen van 
een ouderschapsplan verplicht. U 
moet het plan beiden ondertekenen. 
  
Zelf regelen 
Ouderschapsplan opstellen 

In een ouderschapsplan staan alle afspraken 
die u maakt over de zorg en opvoeding van de 
kinderen.  
 
Voor kinderen van 18 jaar of ouder is het 
opstellen van een ouderschapsplan niet 
verplicht. Dit kan natuurlijk wel.  
 
Maak in ieder geval afspraken hoe u de kosten 
van onderhoud en studie verdeelt. 
  
Zelf regelen 
Afspraken maken over de verdeling van de 
kosten van onderhoud en studie van uw 
kind(eren). Dit kan in een ouderschapsplan. 

+ getrouwd 

+ kinderen 18 jaar of ouder 
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