VvAA Argumentenkaart Echtscheiding
Ik vind het te vroeg om onze relatie nu al op te geven
Ik hou nog te veel van mijn partner en ik wil proberen onze problemen op te lossen.
Ik vind het (tijdelijk) verdwijnen van de romantische liefde geen reden om te scheiden.
Ik weet dat de problemen die wij hebben vooral uit mijzelf komen, een scheiding verandert hier niets aan.

Ik vind de problemen in onze relatie te groot

RELATIONEEL

RELATIONEEL

Mijn partner en ik zijn uit elkaar gegroeid en hebben geen toekomst meer samen.
Mijn partner en ik hebben onverenigbare toekomstplannen en ambities.
Ik wil niet leven zonder romantische liefde in mijn leven.
Mijn partner gaat vreemd en dat accepteer ik niet.

Ik vind het nu niet het juiste moment voor een scheiding
Ik ben bang dat mijn partner en/of kinderen zich niet alleen redden.
Mijn partner of ons kind heeft ernstige lichamelijke problemen, dat heeft nu prioriteit.
Mijn partner heeft op dit moment een ander en ik gun ze geen alimentatie of deel van ons vermogen.
Ik vind dat scheiden niet hoort

Ik voel me gevangen in onze relatie

Ik hecht veel waarde aan mijn trouwbelofte, scheiden voelt als een mislukking.
Ik kan een scheiding niet verenigen met mijn geloof.

Ik hou van een ander met wie ik mijn leven wil delen.
Ik verlang naar meer vrijheid en ruimte voor mezelf en voor mijn persoonlijke ontwikkeling.
Ik wil op zoek kunnen gaan naar een nieuwe partner en een betere relatie.
Ik wil geen onzekerheid meer en ik heb behoefte aan een definitieve situatie.

EMOTIONEEL

Ik vind dat een scheiding beter is voor onze kinderen

Ik wil financieel onafhankelijk zijn

Ik wil bij elkaar blijven voor de kinderen
Ik wil voorkomen dat mijn kinderen hun familie en sociale contacten minder kunnen zien.
Ik wil niet dat mijn kinderen zich schuldig gaan voelen over de scheiding.
Mijn kinderen hebben financieel en emotioneel gezien een beter leven als mijn partner en ik bij elkaar blijven.
Ik wil het goede voorbeeld geven door te laten zien dat problemen oplosbaar zijn als je je best doet.
Ik wil altijd zelf bij mijn kinderen kunnen zijn en volledig bij hun opvoeding betrokken zijn.

Wat zijn
argumenten
voor en tegen het
opbreken van mijn
huwelijk?

Ik wil dat mijn kinderen niet langer getuige zijn van onze ruzies.
Mijn kinderen verdienen een liefdevol thuis waar het veilig, rustig en gezellig is.

Ik wil mijn (toekomstige) inkomen, pensioen en giften niet delen met mijn partner.
Ik wil mijn eigen vermogen niet langer aanspreken om de uitgaven van mijn partner te bekostigen.
Ik wil niet langer (mede-)aansprakelijk zijn voor de schulden die mijn partner maakt.
Ik wil niet langer betalen voor mijn stiefkinderen.

EMOTIONEEL

Ik vind de kosten van een scheiding te hoog
Ik vind de scheiding op zich (verhuizing, juridische afwikkeling, inkomensverrekening) te duur.
Ik krijg mijn huis niet (voor een gunstige prijs) verkocht.
Ik heb mijn investeringen in aandelen en een tweede huis nog niet terugverdiend.
Ik wil de waarde van mijn praktijk niet verdelen.
Ik ben financieel niet voorbereid op een scheiding

FINANCIEEL

Ik ga er na een scheiding financieel niet op achteruit

Mijn vermogen wordt verdeeld omdat ik geen sluitende administratie kan aanleveren.
Mijn vermogen wordt verdeeld omdat ik niet op huwelijkse voorwaarden ben getrouwd.
Ik raak een deel van mijn privévermogen kwijt omdat ik het niet gescheiden heb gehouden.

FINANCIEEL

Ik krijg een goede alimentatie.
Ik krijg bij scheiding mijn deel van het geld dat vastzit in onze gezamenlijke eigendommen.
De onderhoudsbijdrage die ik betaal, kan ik alleen fiscaal aftrekken na een juridische scheiding.

Ik kan me geen scheiding veroorloven

VOOR

Ik moet een hoge alimentatie betalen voor mijn partner en onze kinderen.
Ik moet na een scheiding de zorg voor het huishouden en mijn kinderen gaan inkopen.
Ik kan onze gezamenlijke schulden nu al moeilijk aflossen, laat staan na een scheiding.
Ik ben onzeker over de inkomensontwikkeling van mijn beroepsgroep.
Ik wil minder werken maar kan me dat niet veroorloven als ik een hoge alimentatieverplichting heb.

TEGEN

Ik wil zakelijk niet langer gehinderd worden door mijn partner
Ik kan door een scheiding makkelijker ons zakelijk partnerschap (gezamenlijke praktijkvoering) beëindigen.
Ik wil mijn praktijk op mijn eigen manier voeren en hierin financieel onafhankelijk zijn van mijn partner.
Ik wil in mijn beroepsmatig functioneren niet langer gehinderd worden door de problemen van mijn partner.
Ik kan me na een scheiding weer echt op mijn werk en carrière gaan richten.

Ik verlies financiële zekerheid en voordelen
Ik verlies de voordelen die verbonden zijn met het fiscaal partnerschap.
Ik kan na een scheiding niet meer meedelen in het toekomstige inkomen en pensioen van mijn partner.
Ik verlies inkomenszekerheid, onder andere omdat alimentatie eindig is.

PROFESSIONEEL

Ik wil de praktijk niet kwijtraken

PROFESSIONEEL

Ik wil juridisch onafhankelijk zijn
Ik wil niet langer juridisch aansprakelijk zijn voor mijn partner.
Ik wil zelf belangrijke beslissingen kunnen nemen zonder dat mijn partner hiervoor mee moet tekenen.
Ik verwacht een kind van een ander dan mijn partner en ik wil niet dat hij de vader van het kind wordt.
Ik wil juridisch regelen dat de invloed die mijn partner uitoefent op onze kinderen minimaal is.
Voor het doen van de belastingaangifte wil ik mijn partner niet langer inzicht geven in mijn financiën.

in opdracht van:

Ik schaad met een scheiding de goede naam van onze gezamenlijke praktijk.
Ik wil niet dat onze gezamenlijke cliënten moeten kiezen tussen mijn kant of die van mijn partner.
Ik ben bang voor de onvoorziene gevolgen van een scheiding voor mijn praktijk.

JURIDISCH

Deze Argumentenkaart geeft een
overzicht van de belangrijkste
argumenten voor en tegen een
juridische scheiding vanuit het
perspectief van leden van VvAA.
Over de inhoud van deze kaart
hebben medewerkers van VvAA
meegedacht.

Ik wil de balans tussen werk en privé niet verstoren
Ik kan de zorg voor het huishouden en de kinderen vanwege mijn werk niet aan in mijn eentje.
Ik verlies door een scheiding mijn status en (een deel van) mijn sociale leven.

JURIDISCH

Ik vind een scheiding juridisch te veel gedoe

VvAA geeft inzicht in de juridische, fiscale en financiële gevolgen van een scheiding. VvAA regelt de juridische en praktische afwikkeling.
Meer weten? Bel of mail de financieel echtscheidingsadviseurs van VvAA: 030-2474878 en fp@vvaa.nl

Ik weet niet wat er juridisch allemaal komt kijken bij een scheiding en daar zie ik tegenop.
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