
SCHEIDEN & GELD

Ga jij scheiden? Dan breekt een zware tijd aan. Emotioneel, maar ook 
financieel. Het is dus belangrijk dat je goede afspraken maakt met je 
toekomstige ex-partner. En die gaan verder dan het verdelen van het 
gezamenlijke spaargeld. 

40% van de mensen die scheiden, krijgt later spijt van gemaakte  
afspraken. De ‘Financiële Vooruitblik bij Scheiden’ helpt je om inzicht  
te krijgen in de gevolgen van de financiële afspraken die zijn vast-
gelegd in het scheidingsconvenant. Op de korte én lange termijn. 
Hoe maak je verstandige keuzes? In een gesprek met een financieel 
adviseur zie je wat je netto inkomsten zijn vlak na de scheiding en op 
belangrijke momenten in de toekomst. 

De ‘Financiële Vooruitblik bij Scheiden’ is een initiatief van Aegon  
en is tot stand gekomen met advies van:



Hoe werkt het?
Het handigste is om de Financiële Vooruitblik  
te doen samen met (de gegevens van) je toe-
komstige ex-partner. Je kunt er ook voor kiezen 
om alléén je eigen gegevens te gebruiken.

Hoe vraag ik het aan? 
Via de QR-code of link onderaan de pagina kom 
je op een website waar je meer informatie kunt 
krijgen en de Vooruitblik direct kunt aanvragen.

Wat kost het?
Het standaard gesprek kost €75,- per persoon. Let op: je krijgt 
geen advies, maar wél inzicht in jouw of jullie financiële situatie. 
Wil je uitgebreid financieel advies? Dan betaal je een vergoeding.

€ 0,- voor wie een smalle beurs heeft
Aegon vindt het belangrijk om iederéén goed met geld te maken, 
ook mensen met een smalle beurs. Is het inkomen van jou en je 
ex-partner minder dan €1.904 per maand? Dan kun je in aanmerking 
komen voor een gratis Financiële Vooruitblik bij Scheiden. Vraag 
hiernaar tijdens het eerste contact met de adviseur.

De Financiële Vooruitblik bestaat uit 3 stappen:
 
1. Je verzamelt al je gegevens binnen 10 minuten

Het bij elkaar krijgen van al je gegevens kan soms lastig zijn.  
Om de Financiële Vooruitblik te maken heb je gegevens nodig van  
bijvoorbeeld de Belastingdienst en het Pensioenregister. We helpen  
je al deze gegevens binnen 10 minuten te verzamelen met een  
handige én veilige app. Je hoeft dus zelf niet in ordners of dozen te 
gaan spitten. Ook hoef je je geen zorgen te maken over je gegevens,  
want jouw privacy is gegarandeerd.

2. Je gaat met een adviseur in gesprek 
In een persoonlijk (video/telefoon)gesprek neemt een adviseur  
met jou de beoogde convenantafspraken door die je samen met je 
ex-partner hebt gemaakt. Je kunt zelf kiezen of dit een Aegon- 
adviseur is of een onafhankelijke financieel adviseur. De financieel  
adviseur helpt om alle cijfers en berekeningen te begrijpen en  
benoemt eventuele zorgpunten en mogelijkheden.
 
Je ziet meteen wat de financiële gevolgen zijn op lange en korte  
termijn, en kunt direct alle vragen stellen. Je ziet ook het effect op 
jouw netto inkomen over de jaren heen.

 
3. Je krijgt een compleet rapport binnen 24 uur

Binnen 24 uur na het gesprek ontvang je een financieel rapport  
met alle gegevens, heldere grafieken en leesbare tabellen. Dan kan je 
alles rustig nalezen en ook weer meenemen naar de mediator.

Scan met je camera de code om direct  
naar de website te gaan (iPhone).
Of ga naar www.womeninc.nl/vooruitblik

"Door de Financiële Vooruitblik 
weet ik wat de gevolgen zijn 

van onze afspraken,  
nu én in de toekomst." 

NATASHA, 42 JAAR

“Het geeft me een goed gevoel  
om zeker te weten dat wij  

afspraken hebben gemaakt die 
voor ons allebei goed uitpakken”. 

JOHN, 48 JAAR



“De vFAS gelooft dat duurzaam en zorgvuldig scheiden  
in goed overleg vrijwel in de meeste gevallen leidt  

tot de beste lange termijn oplossing voor alle betrokkenen. 
Daarbij is essentieel dat (ex-)partners de financiële conse-
quenties van de door hen te maken afspraken, nog voordat 

deze worden vastgelegd in een convenant, kunnen overzien.” 
SASKIA BRAUN, BESTUURSLID VERENIGING VAN FAMILIERECHT  

ADVOCATEN SCHEIDINGSMEDIATORS (VFAS)

“Als RFEA vinden we het belangrijk dat beide partners begrijpen 
wat de financiële gevolgen zijn van hun scheidingsafspraken, 

voor nu én later. Onze ervaring is dat als mensen nu samen ook 
de financiële kant van de scheiding goed regelen, ze straks weer 
sneller hun eigen (financiële) leven kunnen oppakken, zonder 

verrassingen achteraf.” 
ANNEKE JANSSEN, VOORZITTER REGISTER FINANCIEEL  

ECHTSCHEIDINGSADVISEURS (RFEA)

“Ik ben zelf ooit gescheiden. Naast alle emotie van een 
verbroken relatie komen daar ook heel veel geldzaken 

bij kijken. Juist de emoties maken het nodig dat je 
heel bewust en goed samen naar de financiële gevolgen 
kijkt. Regel het zo dat je ook recht doet aan de mooie 

jaren die je samen hebt gehad.”
MAARTEN EDIXHOVEN, BESTUURSVOORZITTER AEGON NEDERLAND

“Wij zetten ons in voor de financiële weerbaarheid  
van vrouwen. Juist tijdens een scheiding zijn  
vrouwen kwetsbaar en gaan zij er financieel  

gemiddeld 25% op achteruit. Dat kan je voorkomen 
door goede afspraken te maken waarbij je ook  

rekening houdt met de lange termijn.”
SUZAN STEEMAN, EXPERT ARBEIDSMARKT EN FINANCIËN  

WOMEN INC. 


