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Algemene eind- en toetstermen voor de Register Financieel Echtscheidingsadviseur 
 
Algemeen 
Men draagt kennis van de financiële, fiscale en juridische aspecten van een (echt)scheiding 
naar Nederlands recht. 
Men dient te kunnen werken met wetteksten, relevante jurisprudentie en naslagwerken. 
Men dient een integraal echtscheidingsadvies te kunnen opstellen. 
 
Men draagt kennis van: 
Beide Registers         niveau 
 
1. het procesrecht (scheidingsprocedure)     basis  
2. de juridische aspecten van ouders en kinderen     deskundige 
3. de fiscale en juridische aspecten van kinderalimentatie   specialist 
4. de fiscale en juridische aspecten van partneralimentatie   specialist 
5. berekening alimentatie (draagkracht/behoefte)    deskundige 
6. verdeling en verrekening van vermogen     specialist 
7. de eigen woning en echtscheiding      specialist 
8. levensverzekeringen en pensioenen bij echtscheiding   specialist 
9. de gevolgen van overlijden na echtscheiding     deskundige 
 
Specifieke kennis register Ondernemer 
 
1. waardering onderneming       basis 
2. verdeling en verrekening van ondernemingsvermogen   specialist 
3. fiscaal en juridische aspecten inzake overdracht van een onderneming deskundige 
4. fiscaal en juridische aspecten rond de man/vrouw firma   deskundige 
5. vaststellen inkomen ondernemer voor berekening alimentatie   specialist 
6. fiscaal en juridische aspecten inzake terbeschikkingstellingsregeling deskundige 
7. OR en pensioen in eigen beheer voor de DGA    specialist 
 
Men heeft de competentie om: 
1. om te gaan met- en zicht hebben op de emotionele fases  

in het echtscheidingsproces       basis 
2. integraal de kennis te vertalen naar een echtscheidingsadvies  specialist 
3. de rol/positie in het echtscheidingsproces te bepalen   deskundige 
4. de gedragscode RFEA toe te passen in de eigen praktijk   specialist 
5. een alimentatieberekening van derden inhoudelijk te beoordelen  specialist 
6. een (concept) echtscheidingsconvenant inhoudelijk te beoordelen    deskundige 
7. een (concept) ouderschapsplan inhoudelijk te beoordelen   deskundige 
8. het besteedbaar inkomen na echtscheiding vast te stellen   specialist 
9. de gevolgen van huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding te bepalen deskundige 
10. de gevolgen van een samenlevingscontract bij scheiding te bepalen deskundige 
11. het uit hoofde van verdeling/verrekening te betalen bedrag te berekenen specialist 
12. te adviseren omtrent de fiscale gevolgen van de echtscheiding   specialist 
13. een testamentadvies na echtscheiding te verstrekken   deskundige 
14. het inkomensrisico bij overlijden van de ex-partner te berekenen  specialist 
15. de IB aangifte over het jaar van echtscheiding op te stellen   specialist 
16. jurisprudentie te interpreteren       deskundige 
17. wet- en regelgeving te vertalen naar een praktijksituatie   specialist 
18. de gevolgen van deeloplossingen te vertalen naar het geheel  deskundige 
 
basis:   elementaire kennis, eerste beginselen 
deskundige: vergaande kennis van zaken en vakbekwaamheid/expertise op dit gebied  
specialist: deelgebied wordt volledig beheerst 


