Toetstermen RFEA particulier: kennis
De scheidingsprocedure
1. Juridische aspecten van de beëindiging van de relatie bij leven
a. verbreken relatie samenwoners
b. beëindigen geregistreerd partnerschap
c. omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk
d. beëindigen huwelijk
e. beëindigingsgronden
f. scheiding van tafel en bed
2. (Echt)scheidingsprocedure via de Rechtbank
a. Bevoegdheid rechter
b. Het ouderschapsplan
c. Procedure eenzijdig verzoek
d. Procedure gemeenschappelijk verzoek
e. Procedure voorlopige voorzieningen
3. Gefinancierde rechtshulp (toevoeging)
a. Inkomens- en vermogenstoets
b. Eigen bijdrage
c. Resultaatbeoordeling
Kinderen en echtscheiding
1. Juridische positie tussen ouders en kinderen
a. juridisch ouderschap
b. ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag en eenhoofdig gezag
c. onderhoudsplicht
d. beslissingsmacht
e. recht op omgang
f. recht op informatie
g. plicht tot raadplegen
h. juridisch kader ouderschapsplan
i. zorg en contactregeling
2. Financiële positie tussen ouders en kinderen
a. hoogte van de bijdrage in de kosten van levensonderhoud
b. kindgebondenbudget
c. vaststelling van de kinderalimentatie
d. rapport kosten kinderen
e. betaling en incasso van kinderalimentatie
f. heffingskortingen in samenhang met kinderen
g. kinderbijslag
h. studiefinanciering
i. inschrijven kinderen op verschillende adressen
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Partneralimentatie
1. Juridische aspecten van partneralimentatie
a. bij ongehuwd samenwonenden
b. bij gehuwden en geregistreerd partners
c. vaststelling door rechter
d. vaststelling door partijen
e. tijdens de scheidingsprocedure
f. voorlopige voorziening
g. na scheiding van tafel en bed
h. na ontbinding van het huwelijk
i. na beëindiging geregistreerd partnerschap
j. behoeftigheid
k. de duur van de alimentatie
l. verlenging van de alimentatieduur
m. indexering
n. rangorde
o. samenloop
p. gevolgen uitruil van kinder- en partneralimentatie
q. wettelijke gronden tot wijziging van de alimentatie
r. niet wijzigingsbeding
s. meest voorkomende wijzigingsmomenten
t. einde van de alimentatieplicht
u. alimentatie en verhaal op grond van de Participatiewet
2. Fiscale aspecten van partneralimentatie
a. definitie alimentatie bij gehuwden en geregistreerd partners
b. definitie alimentatie bij ongehuwd samenwonenden
c. alimentatie in de vorm van woongenot
d. afkoop van alimentatie in geld
e. afkoop met een lijfrente
f. afkoop en overbedeling
g. aftrekbare kosten
h. verhaalde bijstand
i. tijdstip genieten/ aftrek
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Alimentatieberekening
Tremarapport
1. de netto en de bruto methode
2. behoeftigheid en behoefte
3. draagkracht
4. eigen aandeel ouders in kosten kind(eren) in samenhang met het
kindgebondenbudget en de kinderbijslag
5. zorgkorting
6. draagkrachtloos inkomen
7. draagkrachtpercentages
8. verschillen berekening draagkracht kinderalimentatie / partneralimentatie
9. verhouding behoefte en draagkracht
10. jus-vergelijking
11. co-ouderschap
12. uitwonende kinderen
13. rangorde en samenloop
14. samenhang draagkracht kinderalimentatie en partneralimentatie
Verdeling en verrekening van het vermogen
1. de juridische vermogensverdeling
a. huwelijksgemeenschap
b. eenvoudige gemeenschap
c. de peildatum voor de vaststelling van de omvang
d. de peildatum voor de waardering
e. waarderingsregels
f. nominaliteits- c.q. evenredigheidsbeginsel gehuwden/geregistreerde partners
g. nominaliteits- c.q. evenredigheidsbeginsel ongehuwd samenwonenden
h. het berekenen van de over- of onderbedeling
i. afwikkeling van de vermogensverdeling
j. beschermingsbepalingen t.b.v. echtgenoten
k. verzwijging gemeenschapsgoederen
l. benadeling/vernietiging bij verdeling
m. bestuur
n. aansprakelijkheid
o. verhaalsrecht schuldeisers
p. draagplicht
q. natuurlijke verbintenis en schenking
r. vergoedingsrechten
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2. de juridische verrekening
a. wettelijke eisen huwelijkse voorwaarden
b. vormen huwelijkse voorwaarden
c. huwelijkse voorwaarden opstellen tijdens huwelijk
d. verrekening tussen samenwoners
e. de peildatum voor de vaststelling van de omvang
f. de peildatum voor de waardering
g. waarderingsregels
h. beleggingsleer
i. het vaststellen van de verrekenvordering
j. verrekening kosten van de huishouding
k. beschermingsbepalingen t.b.v. echtgenoten
l. verzwijging te verrekenen goederen
m. benadeling/vernietiging bij verrekening
n. vergoedingsrechten
De eigen woning en echtscheiding
1. de eigen woning in de verdeling-/verrekening
a. juridische aspecten
b. fiscale definitie eigen woning
c. fiscaal partnerschap en vrije toerekening
d. fiscale definitie eigenwoningschuld/ eigenwoningreserve
e. berekening eigenwoningschuld
f. anti misbruikbepaling bijleenregeling
g. aftrek financieringskosten
h. verdeling eigenwoningreserve
i. fictieve alimentatie
j. overdrachtsbelasting
k. gevolgen inbrengen woning in een beperkte gemeenschap
l. 30-jaarstermijn renteaftrek
m. aflossingseis
n. de verschillende fiscale regimes
o. beperking renteaftrek in de hoogste schijf
2. KEW / SEW / BEW en echtscheiding
a. gevolgen afkoop / overdracht
b. gevolgen recht op vrijstelling
c. verzoek fiscale behandeling als/of uitkering 50/50
d. versoepelingsregeling
e. terugkeerregeling
f. overgangsrecht
3. gevolgen aankoop/ levering woning tijdens echtscheidingsprocedure
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Levensverzekeringen en pensioenen en echtscheiding
1. verevening volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS)
a. wettelijke regels verevening
b. afwijkende afspraken
c. verevening bij groot leeftijdsverschil
d. ongehuwd samenwonenden
e. salarisdiensttijd
f. beschikbare premieregeling
g. netto pensioen
h. fiscale gevolgen verevening
2. bijzonder partnerpensioen op basis van de Pensioenwet
a. wettelijke regels bijzonder partnerpensioen
b. afwijkende afspraken
c. pensioenverweer
d. fiscale gevolgen bijzonder partnerpensioen
3. conversie
a. wettelijke regels conversie
b. voordelen van conversie
c. nadelen van conversie
d. fiscale gevolgen conversie
4. pensioenverrekening (arrest Boon van Loon)
a. verschil pensioenverrekening en -verevening
b. verrekening met vermogen
c. verrekening met pensioenrechten
d. verrekening met alimentatie
e. waardering en latenties
5. gouden handdruk
a. overgangsrecht gouden handdruk stamrecht
b. verknochtheid
c. fiscale gevolgen verdeling
d. fiscale gevolgen verrekening
e. gouden handdruk stamrecht en pensioenverrekening
f. gouden handdruk stamrecht en afkoop alimentatie
g. waardering en latenties
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6. lijfrenteverzekeringen/-rekeningen
a. de verschillende fiscale regimes
b. netto lijfrente
c. fiscale gevolgen verdeling
d. fiscale gevolgen verrekening
e. lijfrenteverzekeringen/-rekeningen en pensioenverrekening
f. lijfrenteverzekeringen/-rekeningen en afkoop alimentatie
g. waardering en latenties
7. kapitaalverzekeringen
a. de verschillende fiscale regimes
b. fiscale gevolgen verdeling
c. fiscale gevolgen verrekening
d. waardering en latenties
Gevolgen overlijden tijdens/ na echtscheiding
1. overlijden tijdens de scheidingsperiode
a. gehuwden
b. samenwonenden
c. rechten langstlevende
2. overlijden na de scheiding
a. wettelijk erfrecht
b. testament na scheiding
c. ex-partner en de successiewet
3. financiële gevolgen overlijden ex-partner
a. bijzonder partnerpensioen en halfwezenpensioen
b. ANW nabestaandenuitkering
c. vruchtgenot erfdelen minderjarige kinderen
d. vermogen van minderjarige kinderen
e. afdekken risico en de successiewet
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Wet- en regelgeving met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen:
Burgerlijk Wetboek
Boek 1
Boek 3
Boek 4
Boek 6
Boek 7
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
Wet Inkomstenbelasting 2001
Wet Inkomstenbelasting 1964
Wet op de Loonbelasting 1964
Successiewet 1956
Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970
Invorderingswet 1990
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
Participatiewet
Algemene Nabestaandenwet
Algemene Kinderbijslagwet
Algemene Ouderdomswet
Zorgverzekeringswet
Wet Studiefinanciering 2000
Toeslagenwet
Pensioenwet
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Relevante jurisprudentie en uitvoeringsbesluiten die samenhangen met bovengenoemde
onderwerpen en wetgeving.

Deze versie van de leerdoelen is met ingang van het RFEA-examen oktober 2017 van kracht.
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