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CARENT is opgericht door Judith van den Nieuwenhuijsen-Duits. Als fiscaal juriste is zij ruim
21 jaar werkzaam geweest bij diverse belastingadvieskantoren en is haar interesse in het
vak ontstaan. Begin 2014 heeft zij zich als zelfstandig scheidingsbegeleider gevestigd
in Uitgeest. Judith is naast fiscaal juriste ook MfN-Registermediator. Tevens is zij Register
Financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) voor zowel particulieren als ondernemers. Ook is
Judith als scheidingscoach aangesloten bij Succesvol Scheiden Nederland.
Indien een relatie, een huwelijk of een geregistreerd partnerschap tot een einde komt,
kan dit veel zorgen met zich meebrengen. Naast de vele emoties zullen ook veel zorgen
ontstaan over de juridische, fiscale en financiële afwikkeling, die het einde van een relatie
(een scheiding) met zich meebrengt. CARENT wil niets liever dan deze zorgen uit handen
nemen. Wij kunnen van dienst zijn met de volledige afwikkeling van een scheiding.
Indien sprake is van een conflict tussen u en uw partner en u komt er samen niet uit, kunt
u overwegen een mediator in te schakelen. Ook daarbij kan CARENT u van dienst zijn.
Met behulp van een mediator wordt getracht de onderliggende belangen, die aan het
conflict ten grondslag liggen, boven tafel te krijgen. Het uiteindelijke doel is dat partijen
weer begrip voor elkaar krijgen en uiteindelijk samen tot een oplossing van hun conflict
komen.
CARENT werkt samen met en tevens in opdracht van advocaten, notarissen, mediators
en een ieder die zich beroepsmatig met scheidingen bezig houdt. Wij begeleiden en
adviseren zowel particulieren als ondernemers.

advies

Nu goed regelen
betekent voor later
minder zorgen
Geen enkele scheiding is hetzelfde, een
scheiding is maatwerk. Wij begeleiden u bij het
gehele scheidingsproces, waaronder het
opstellen van het ouderschapsplan, de verdeling
en verrekening van het vermogen, het vaststellen
van de kinder- en partneralimentatie, de
verdeling van het pensioen, het opstellen van
het convenant, etc. Hierbij verliezen wij ook de
financiële gevolgen van uw scheiding niet uit het
oog. Wij geven inzicht in uw te besteden inkomen
na de scheiding en kunnen u tevens informeren
en adviseren over de gevolgen, wanneer
een van beiden ex-partners na de scheiding
onverhoopt komt te overlijden. Kwaliteit staat bij
ons voorop. Waar nodig zullen wij gerenommeerde specialisten inschakelen, bijvoorbeeld bij
de waardering van uw onderneming of bij
ingewikkelde pensioenvraagstukken.

In gevallen waarin uw financiële situatie is
gewijzigd kunnen wij u begeleiden bij het
vaststellen van een nieuwe partner- en/
of kinderalimentatie. Tevens kunt u ons om
advies vragen, indien u twijfelt of reeds
opgestelde berekeningen voor alimentatie wel
juist zijn of indien u twijfelt of de verdeling en
verrekening van uw vermogen correct heeft
plaatsgevonden.
Een scheiding heeft veel impact op een
ieder die het overkomt, maar met name op
de kinderen. Hoe goed men een scheiding
ook wenst te regelen, kinderen ondervinden
vaak problemen. Indien gewenst kan
CARENT u en uw kinderen begeleiden bij de
scheiding. Wij werken hiervoor samen met een
gerenommeerde kindercoach.

fiscaliteit

Voorkom
onvoorziene fiscale gevolgen

Het belang en de impact van fiscaliteit bij
scheidingen wordt vaak onderschat of niet
erkend. Mede vanwege onze achtergrond
staat fiscaliteit bij CARENT hoog in het vaandel.
U kunt juridisch regelen wat u wenst, maar
realiseert u wel dat het fiscaal volledig anders
(ongewenst) kan uitpakken.
Een scheiding heeft fiscaal gevolgen voor de
eigen woning, de alimentatie, kapitaal- en
lijfrenteverzekeringen, de onderneming, etc.
Tijdens de scheidingsprocedure houden wij de
fiscaliteit goed in de gaten, zodat uw scheiding
fiscaal optimaal geregeld wordt.
In dit kader werken wij veel in opdracht van
advocaten, notarissen, mediators en een
ieder die zich beroepsmatig met scheidingen
bezighoudt. Wij brengen bijvoorbeeld de
fiscale gevolgen in kaart van gemaakte
afspraken tussen partijen voordat deze
worden vastgelegd in een convenant. Ook
adviseren wij in het kader van de scheiding
over de fiscale gevolgen bij ondernemers of
directeur-grootaandeelhouders. Bij eventuele
gerechtelijke procedures verzorgen wij voor

advocaten de fiscale onderbouwing van door
hen ingenomen standpunten.
Na uw scheiding kunnen wij u van dienst zijn
met het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar van echtscheiding. Deze
aangifte is vaak gecompliceerd. Ook wanneer
onverhoopt de Belastingdienst informatie wenst
over uw scheiding of afwijkende standpunten
inneemt ten aanzien van uw scheiding, kunnen
wij u hierbij begeleiden.

mediation

Wat je ziet
is niet wat er is

Wanneer u en uw partner in conflict zijn met
elkaar is het moeilijk om tot afspraken te
komen met betrekking tot uw scheiding.
Vaak voeren emoties de boventoon en wordt
er onbewust niet meer naar elkaar geluisterd.
Uiteindelijk wordt het conflict alleen maar
groter.

Voor mediation zijn een een aantal zaken van
belang:

Wanneer het van belang is dat uw relatie ook
voor de toekomst behouden blijft (bijvoorbeeld
als er kinderen zijn), kan overwogen worden
voor mediation te kiezen. CARENT kan ook
hierbij van dienst zijn. Naast de praktische
zaken gaat het bij mediation om de wensen,
belangen en emoties van partijen.
De mediator begeleidt op professionele
wijze de gesprekken van partijen en daaruit
voortvloeiende onderhandelingen. Zo kunnen
partijen vanuit hun werkelijke belangen tot
een gezamenlijk gedragen oplossing van het
conflict komen.

-

Er zijn dieper liggende
belangen

-

Deelname aan mediation is vrijwillig;
Partijen zijn bereid om te proberen 		
samen tot een oplossing te komen;
De mediator is onpartijdig en 			
onafhankelijk;
Alles wat tijdens een mediation wordt 		
besproken is vertrouwelijk.

Eén van de belangrijkste voordelen van
mediation is dat u gezamenlijk voor een
oplossing voor het conflict kiest. Dit maakt het
heel waarschijnlijk dat beide partijen ook in
de toekomst goed met de uitkomst van de
mediation kunnen leven.
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