
Financieel Echtscheidingsadviseur
Professionele begeleiding op het moment dat 
jullie daar het meest behoefte aan hebben.



Echtscheiding: naast het overlijden van een naaste, één van de meest impactvolle 
gebeurtenissen in het leven, aldus ervaringsdeskundigen. Voorop staan uiteraard 
de emoties, direct gevolgd door zorgen over hoe nu verder. Wat gaat de toekomst 
brengen? Onzekerheid die de nodige spanning met zich meebrengt. 

 Elk einde betekent echter ook een nieuw begin. Vereiste voor een goede nieuwe start 
is het kunnen maken van goede afspraken onder andere over verantwoordelijkheden 
en de te verdelen bezittingen waaronder het gezamenlijke vermogen en inkomen. 

Daar komt veel bij kijken en dat in een fase dat jullie 
leven toch al op zijn kop staat. 
De belangen zijn groot: gemaakte afspraken gelden 
voor langere tijd en daarop terugkomen is erg lastig, 
zo leert ons de praktijk. 

Uit recent onderzoek (Aegon) komt naar voren dat 42% van de gescheiden personen 
achteraf zaken anders hadden willen regelen. Ondanks dit hoge percentage blijkt 
toch dat de helft van de scheidende paren geen enkele professionele hulp van 
buitenaf inschakelen. 

Juist omdat het een moeilijke materie is, die zich bovendien uitstrekt over tal van 
fiscale en juridische onderwerpen, is het raadzaam een specialist in te schakelen. 
Een onafhankelijke financiële expert die naast fiscale aangelegenheden tevens 
toeziet op een juridisch correcte verdeling en goede vastlegging. 
Dit zodanig dat partijen zich snel weer kunnen richten op een nieuwe start. Zij 
kunnen dit doen in de wetenschap dat zaken goed zijn afgesloten.   

Een financieel echtscheidingsadviseur komt in actie nadat beide partijen besloten 
hebben uit elkaar te gaan. Deze adviseur biedt ondersteuning, houdt overzicht 
en voert de regie. Deze dienstverlening wordt u aangeboden door de Westeinder 
Adviesgroep. Een gerenommeerd adviesbureau met tal van betrokken specialisten 
onder één dak voor u samen gebracht. Over gemak gesproken, met minder moet u 
wat ons betreft geen genoegen te nemen.  

Jeroen van Geest

Jeroen van Geest, Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA)

Elk einde is ook een nieuw begin. 
Voor een nieuwe start moet je 
eerst goede afspraken maken.



De Register Financieel Echtscheidingsadviseur is de 
spin in het te ontrafelen (financiële) web

Het geregistreerd zijn bij het Register van Financieel Echtscheidingsadviseurs is een 
extra waarborg dat je in vertrouwde handen bent. Het RFEA is hét keurmerk voor 
financieel echtscheidingsadviseurs. Deze adviseurs zijn gediplomeerd en houden hun 
kennis permanent up-to-date. 
De adviseur is nadrukkelijk geen belangenbehartiger van één van beiden, maar een 
specialist die objectief, integer en gestructureerd voor jullie beiden aan het werk gaat. 
In de basis is hierbij het uitgangspunt dat beide partijen in goed overleg uit elkaar willen 
gaan. 

Een extra voordeel van de Westeinder Adviesgroep is dat wij kennis op tal van financiële 
terreinen onder één dak hebben samengebracht. Het kan immers zo zijn dat één van 
beiden als voorbeeld een nieuwe woning wil kopen. Dan wil je weten wat in je nieuwe 
situatie de mogelijkheden zijn. De Financieel Echtscheidingsadviseur zorgt dan voor een 
introductie bij een van onze hypotheekspecialisten. Dit geldt ook voor pensioenen en/of 
het afsluiten van eventueel nieuw benodigde schadeverzekeringen. Het spreekt wat ons 
betreft dan voor zich, dat jullie ook dan te maken krijgen met ervaren, gediplomeerde, 
deskundigen.

En mocht het onverhoopt zo zijn dat wij de expertise niet in huis hebben, dan beschikken 
wij over een groot netwerk van deskundigen, zoals advocaten, makelaars, notarissen en 
belastingadviseurs. Bij wie jullie ook terecht komen, jullie zitten altijd met een specialist 
om tafel en de Financieel Echtscheidingsadviseur blijft daarbij jullie vertrouwde eerste 
aanspreekpunt.



Het scheidingsproces in stappen:
Intake

In dit kennismakingsgesprek wordt uitleg gegeven over de te volgen route en worden de uitgangspunten 
en jullie wensen voor de toekomst in kaart gebracht.

Opstellen ouderschapsplan
Als jullie samen kinderen hebben dient een ouderschapsplan te worden opgesteld dat, tezamen met het 

verzoek tot echtscheiding en het convenant, ingediend zal worden bij de rechtbank.

Verdelen van de bezittingen
Aan de hand van een inventarisatie van aanwezige (on)roerende zaken, bankrekeningen en overige middelen, 

zal een vermogensopstelling gemaakt worden. Daarna zullen deze bezittingen in onderling overleg verdeeld 
worden met inachtneming van eventueel fiscale en juridische gevolgen.

Vaststellen alimentatie behoefte
Hierbij wordt bekeken of er behoefte is aan kinder- dan wel partneralimentatie. 

Bespreken nieuwe financiële situatie
In deze stap wordt de nieuwe financiële situatie van een ieder in kaart gebracht. 
Dit geeft een helder beeld van hoe de nieuwe financiële toekomst eruit zal zien.

Verdelen van pensioen
Er wordt een overzicht van de opgebouwde pensioenen gemaakt, 

waarna deze in onderling overleg verdeeld zullen worden.

Risico op overlijden tijdens en na de scheiding
In deze fase worden de gevolgen van en eventueel overlijden besproken en inzichtelijk gemaakt.

Verzekeringsportefeuille herbeoordelen
Voor beide partners zal de verzekeringsportefeuille doorgelicht worden op basis van de nieuwe situatie.

Afspraken over wat te doen met toekomstige geschillen
Mochten er in de toekomst toch nog geschillen ontstaan, dan wordt in deze fase vastgelegd hoe hiermee om te gaan.

Gemaakte afspraken vastleggen in echtscheidingsconvenant
Van groot belang is dat gemaakte afspraken eenduidig worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Verzoekschift indienen
Als alles is geregeld en vastgelegd is het moment gekomen om het verzoekschrift voor de echtscheiding 

bij de rechtbank in te dienen, tezamen met het convenant en eventueel ouderschapsplan.

Uitspraak rechter, akte van berusting en inschrijving echtscheiding
Na de uitspraak van de rechter volgt uiteindelijk de inschrijving van de echtscheiding 

in de registers van de Burgerlijke Stand.

Eventueel laten verzorgen van belastingaangifte
Het verzorgen van de belastingaangifte over het jaar van echtscheiding is vaak ingewikkelder dan normaal. 

Wij kunnen deze voor je laten verzorgen tegen een gereduceerd tarief.

Het traject dat met jullie doorlopen wordt ziet er in grote lijnen alsvolgt uit:



Wat kunnen 
jullie van ons 
verwachten?

We zijn specialisten in het verdelen en toekennen van 
financiële middelen en toewijzen van verantwoordelijkheden 
als gevolg van het uit elkaar gaan. We zorgen er tevens 
voor dat alles wat is overeengekomen schriftelijk goed wordt 
vastgelegd en bij de juiste instanties terecht komt. Wij nemen 
hierbij een neutrale, onpartijdige, houding in. Zie tevens het 
stappenplan.

Wij leggen gemaakte afspraken goed vast zodat deze later 
bij vragen, bijvoorbeeld door de belastingdienst, eenvoudig 
reproduceerbaar zijn. 

We werken dit traject in duidelijke stappen af, gericht op 
het in zo kort mogelijke tijd kunnen afronden van zaken. Dit 
uiteraard zonder de benodigde zorgvuldigheid uit het oog te 
verliezen. 

Al met al een intensief traject dat vraagt om vertrouwen. 
Nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van de 
professionele begeleiding verzorgt door een adviseur die het 
hele krachtenveld overziet.

Wat verwachten 
wij van jullie?

Uiteraard spelen emoties een belangrijke rol bij de afwikkeling 
van een echtscheiding. Bovendien kan het zijn dat wet- en 
regelgeving niet altijd in je voordeel uitpakt.
Dit alles zou ervoor kunnen zorgen dat één van beiden 
ontstemd raakt en de behoefte voelt hier uiting aan te 
geven. Dit mogelijk op een wijze die het goed verlopen van 
het verdere traject in de weg staat. Menselijkerwijs zeer 
verklaarbaar, maar het innemen van een constructieve en 
respectvolle houding is essentieel voor het welslagen van dit 
traject, uieindelijk hebben jullie daar beiden profijt van. 
 
Met het verstrekken van de opdracht stemmen jullie in om alle 
stukken en informatie aan te leveren die relevant zijn voor het 
goed kunnen doorlopen en afronden van het traject. 
Dit alles met als doel te komen tot een constructief en vlotlopend 
proces gericht op een correcte financiële ontvlechting.  

We zijn geen belangenbehar-
tigers. We stellen ons 
neutraal op en brengen al 
onze kennis en kunde in.

Een respectvolle houding 
met realiteitszin is nodig 
het traject succesvol 
te kunnen afronden

Eén bedrag voor 
het hele traject, 
voorkomt vervelende 
verrassingen

Kosten inschakelen 
Financieel Echtscheidings-
adviseur

Allereerst, geen enkele echtscheiding is 
hetzelfde. Toch weten wij uit ervaring dat wij 
gemiddeld 25 á 30 uur met de afwikkeling 
bezig zullen zijn. Wij vragen hier een vaste 
vergoeding voor van € 5.445,00 inclusief 
BTW (tarief 2019). Deze kosten zijn nodig om 
jullie economisch verantwoord van dienst te 
kunnen zijn en dienen dus louter ter afdekking 
van gewerkte (advies)uren. Dit bedrag is € 
750,00 inclusief BTW (tarief 2019) kosten 
van een advocaat. Een advocaat is nodig 
om de aanvraag van de echtscheiding bij de 
rechtbank in te dienen.

De praktijk wijst uit dat 
het in rekening brengen 
van een vast bedrag in 
een behoefte voorziet. 
Geen open einde met 
vervelende financiële verrassingen maar 
een vaste vergoeding voor het gehele traject. 

Nadat jullie de opdracht aan ons hebben 
verstrekt én deze door ons is aanvaard, 
ontvangen jullie van ons een nota voor de 
helft van het vermelde bedrag. Halverwege 
het traject krijgen jullie een nota voor nog 
een kwart en na afloop de laatste nota voor 
het restant. Duidelijker en transparanter 
kan het niet en mocht het zo zijn dat jullie 
meer begeleiding en advies (op ook andere 
terreinen) van ons verlangen, dan vernemen 
jullie uiteraard van te voren de financiële 
consequenties. Hou in dat geval dan rekening 
met een vergoeding van € 165,00 per uur 
exclusief BTW (tarief 2019).
 
Een voorbeeld van de in rekening te brengen 
kosten:

Start    € 2.722,50 
Halverwege het traject  € 1.361,25 
Einde van het traject  € 1.361,25
      
Totaal éénmalige vergoeding  € 5.445,00 
inclusief BTW (tarief 2019)



Tot slot
Met het gezamenlijk doorlopen van het scheidingsproces hebben jullie tal van zaken in eigen hand. Wij hebben hierbij 
een voortrekkersrol, voeren de regie en brengen al onze deskundigheid in. Resultaat: een succesvolle (financiële) 
afronding van de echtscheiding.

Een overlegscheiding met behulp van een deskundig echtscheidingsadviseur heeft in de praktijk een hoge slagingskans. 
Onderzoek wijst uit dat 75% van de scheidende stellen er op deze wijze samen uitkomen.
Maar wellicht belangrijker nog, de relatie tussen betrokkenen wordt niet onnodig beschadigd door een dure en vaak 
langslepende juridische procedure. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn, is dit extra belangrijk. Immers, ondanks dat 
jullie geen partners meer van elkaar zijn, blijven jullie wel de gezamenlijke ouders van jullie kind(eren).

Een scheiding waarbij advocaten jullie bijstaan, kost gemiddeld zo’n € 8.000,00 
inclusief BTW (tarief 2019). Gebruik maken van onze dienstverlening kost 
jullie aanzienlijk minder, met alle genoemde voordelen van dien.

• Objectieve begeleiding door een specialist die alle terreinen, 
 nodig om zaken goed te kunnen afwikkelen, overziet;
• Een breed aanbod van financiële diensten, onder één dak 
 samengebracht, nodig om je financiële toekomst weer 
 op de rails te krijgen;
• Betrokken spin in het te ontvlechten (financiële) web, 
 die altijd benaderbaar is en in staat is de vaak lastige 
 materie en te nemen stappen helder op je over 
 te brengen;
• Professionele financiële nazorg gericht op 
 een lange vertrouwensrelatie die verder 
 gaat dan het afwikkelen van alleen 
 de echtscheiding.

Disclaimer: Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de Westeinder Adviesgroep worden overgenomen. 

Een duidelijke aanpak die het goed 
afsluiten mogelijk maakt. Essentieel 
om weer goed van start te gaan. 
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