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VOORWOORD
Je zou denken, er is inmiddels toch wel genoeg over scheiden geschreven? Ja, er
is genoeg informatie over scheiden op internet te vinden. Maar door de enorme
hoeveelheid informatie weten de meeste mensen niet waar ze moeten beginnen
en stappen dan maar direct naar een advocaat. Dat is niet altijd de meest effectieve
en zeker niet de minst dure weg.
Men heeft nog altijd het idee dat je voor een scheiding alleen bij een advocaat
terecht kunt. Dit beeld wordt door de advocatuur graag in stand gehouden, al was
het maar om het monopolie op scheidingszaken te kunnen behouden.
Want als mij een ding wel duidelijk is geworden na zoveel jaar praktijkervaring
is, dat
• Advocaten hun brood verdienen met procederen en sommigen van hen geen
belang hebben bij een snelle oplossing;
• Er advocaten zijn die ook procederen als er geen realistische verwachtingen zijn;
• Rechters hun oordelen vaak nog baseren op vastgeroeste en verouderde denk
patronen en de advocatuur daar dankbaar gebruik van maakt!
• Er nog altijd advocaten zijn die bij gebrek aan kennis, menen op kosten van hun
klanten te mogen studeren;
• Dat er onder de adviseurs (er daarmee bedoel ik helaas ook financieel planners)
veel kaf onder het koren aanwezig is;
• Er mediators zijn die uitsluitend het communicatieproces tijdens een scheiding
faciliteren en mediators die zowel faciliteren als hun financiële kennis inbrengen
om tot inzicht en oplossingen te komen en dat dit verschil voor de consument
niet altijd direct duidelijk is;
• De overheid geen idee heeft hoe complex de advisering en belemmerend de
regelgeving rondom scheiding is.
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Kind van gescheiden ouders
Een belangrijke reden om dit boek te schrijven is dat ik zelf een kind van
gescheiden ouders ben en uit ervaring weet wat het met je doet als ouders in een
vechtscheiding verwikkeld zijn.
Zo staan sommige beelden in mijn geheugen gegrift. Ik zie nog altijd mijn vader
in de deuropening staan, terwijl hij met zijn hand de deur tegen probeert te houden.
Tevergeefs. De deur knalt dicht gevolgd door een schreeuw. Terwijl het bloed
langzaam van de muur richting de grond druppelt, hoor ik hoe mijn moeder allerlei verwensingen de ether inslingert en van alles door de kamer gooit.
Je zou denken dat een vierjarige nog geen besef van de werkelijkheid heeft. Niets
is minder waar. Iedere klap, elk scheldwoord heb ik gehoord, maar ook heb ik
steeds de dreiging gevoeld, dat mijn moeder ieder moment bij mijn vader weg kon
gaan. Uiteindelijk vertrok ze met mij en mijn zusje naar Den Haag, waar we een
tijdje bij mijn opa en oma inwoonden.
Wat wellicht nog de meeste indruk heeft gemaakt, is dat mijn vader destijds bedacht
had mijn zusje bij zich te houden en mij met mijn moeder mee te laten gaan. Iets
waar mijn moeder op geen enkele wijze mee akkoord wilde gaan. Ze heeft het
mij pas later verteld, maar ik denk dat dit gegeven onbewust een rol in mijn latere
leven heeft gespeeld. Langere tijd heb ik mij in relaties maar ook in vriendschappen onzeker gevoeld en mijzelf steeds afgevraagd of ik wel de moeite waard was.   
Maar ook na de scheiding duurde hun strijd voort. Mijn vader stuurde dikwijls
politie achter ons aan en betaalde van tijd tot tijd geen alimentatie voor mijn zusje
en mij. En als ik naar mijn vader vroeg, liet mijn moeder geen moment aan zich
voorbij gaan om te vertellen hoe slecht hij wel niet was. Ze haalden het slechtste
in elkaar naar boven.   
Daarbij kwam nog dat mijn moeder er bij haar scheiding behoorlijk bekaaid vanaf
was gekomen. Terwijl mijn vader in een mooi huis woonde en een goedlopend
reclamebureau runde, maakte mijn moeder wc’s schoon om de boel thuis draaiende te houden. Want ze was te trots om haar hand op te houden.
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Impact van een scheiding op het kind
Is een scheiding van je ouders dan minder erg wanneer je ouder bent? Ik denk dat
leeftijd er helemaal niet toe doet, maar wel of je als kind op zo’n moment kwetsbaar bent of voelt. Mijn nichtje was vijftien toen haar ouders gingen scheiden en
zat op dat moment vlak voor haar examen van de middelbare school. Juist op het
moment dat zij haar moeder nodig had, besloot die weg te gaan. De relatie is uiteindelijk wel hersteld, maar het heeft jaren gekost.
Ik denk dat de meeste ouders zich niet realiseren dat je als kind met al je onzekerheden nog te weinig zelfvertrouwen hebt om te beseffen dat het niet om jou gaat
maar tussen je ouders. Je wilt als je opgroeit volledig op je ouders kunnen vertrouwen en steunen en dat ze onvoorwaardelijk van je houden. Als dat ineens wegvalt
– als kind associeer je het feit dat ze niet meer van elkaar houden toch onbewust
met jezelf – is dat een voedingsbodem voor veel verdriet en boosheid. En als dit
maar lang genoeg door de ouders wordt gevoed, gaat het van kwaad tot erger.
Het is zo jammer, want als er kinderen in het spel zijn blijf je heel je leven met
elkaar verbonden en kan een vechtscheiding de familieverhoudingen behoorlijk
op scherp zetten. Daarom is het belangrijk ook na je scheiding een situatie te
creëren waarin je elkaar onder ogen kunt blijven komen. Als was het maar om de
trouwerij van je kind of geboorte van je kleinkind samen in goede harmonie te
kunnen beleven. Helaas is dit binnen onze familie niet gelukt.
Een andere reden is dat ik bij veel mensen spijt betreur na hun scheiding.

Spijt
Met regelmaat krijg ik klanten in mijn praktijk nadat ze lang en breed gescheiden
zijn. Dikwijls klinkt dan de spijt door in hun stem omdat ze destijds keuzes hebben
gemaakt waar ze nu niet achter zouden staan. Door de emotie van dat moment,
hebben ze ingestemd met zaken om er maar snel vanaf te zijn. Uit schuldgevoel,
maar dikwijls ook wegens gebrek aan kennis op dat moment.
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Er zijn voor mij dus drie belangrijke redenen om een boek over scheiden te schrijven:
1	Ik vind dat iedereen moet weten, dat er alternatieven zijn voor scheiden met
behulp van een advocaat en vertel je graag op welke manieren je nog meer kunt
scheiden.
2	Om je bewust te maken van je gedrag waarmee je onbewust meer schade bij je
kinderen aanricht dan je denkt. Daarbuiten zul je door de kinderen ook na de
scheiding nog met je ex-partner verbonden blijven.
3	Om je tijdig deskundige hulp bij je scheiding te laten inschakelen. Door de
emotie neem je beslissingen waar je in je latere leven spijt van kunt krijgen.
Overzicht hebben in je financiële zaken is onder gewone omstandigheden al ingewikkeld genoeg. Bij echtscheiding wordt dat door de financiële, fiscale en juridische regelgeving nog complexer. Bovendien komen er ook nog eens andere en
heftigere emoties om de hoek kijken.
Mede daarom geef ik je graag handvatten hoe je met een scheiding om kunt gaan.
Een kort, snel en efficiënt echtscheidingsproces is beter dan een lang, slepend
en conflictueus proces, óók voor de kinderen. Met de juiste informatie kun je de
scheiding zo efficiënt mogelijk regelen en leg je een basis voor een goede verstandhouding met je ex-partner in de toekomst.
Met dit boek wil ik je inzicht geven in de zaken die geregeld moeten worden bij
een scheiding, zodat je bewuste keuzes kunt maken en niet achteraf denkt: ‘had ik
dat toen maar geweten.’

10

Blijf wie je bent – verandering
Haar eerste ontmoeting
Karin was met een paar vriendinnen naar een club geweest. Daar had ze Hans voor het
eerst ontmoet. Donkere krullen, een gebruind gezicht en een glimlach die haar deed
smelten. Dezelfde avond hadden ze nog telefoonnummers uitgewisseld.
Niet lang daarna gingen ze uit eten en er volgden meer uitjes. Tot over haar oren verliefd
werd ze.
Er waren wel een paar punten aan Hans die te wensen overlieten. Zijn accent, dat in het
begin zo vrolijk had geklonken, begon Karin na verloop van tijd te irriteren. En waarom
droeg hij steeds die gekke broek? En zo waren er meer dingetjes die haar begonnen op
te vallen.
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Na zoveel jaar
Vanaf een afstand kijkt ze naar hem. Hans had nog wel even tegengesputterd, maar
uiteindelijk trok hij toch het pak aan dat ze vorige week voor hem had gekocht.
Net als hij het glas aan zijn mond wil zetten, kruisen hun blikken elkaar. Zijn lach bevriest en
een zuinig knikje volgt. Karin draait zich om, ze is moe en wil naar huis. Hans volgt vrijwel
direct. Met tegenzin, dat wel. Ze weet dat hij soms terugverlangt naar die eindeloze
avondjes dat ze samen op pad waren. Maar dat was toen. Na al die jaren heeft ze hem
eindelijk in het gareel. Precies zoals ze zich na hun eerste ontmoetingen had voorgesteld!
Als ze naar huis rijden, zijn ze beiden in stilzwijgen gehuld.

Zijn eerste ontmoeting
Die avond droeg ze een lichtblauw jurkje waarvan de stof vrolijk langs haar benen zwierde. Alleen al door de manier waarop ze bewoog, had ze zijn hart sneller doen kloppen.
Die avond hadden ze telefoonnummers uitgewisseld. Want die avond wist hij, hij had zijn
droomvrouw gevonden.

Na zoveel jaar
Hij heeft zojuist nog een biertje besteld. Ze zijn op een feestje ter ere van haar beste
vriendin. Sinds lange tijd heeft hij zich niet zo goed gevoeld als vanavond. Sandra, een
beetje aangeschoten door de drank, flirt nu openlijk met hem.
Dan ziet hij vanuit zijn ooghoeken Karin aan komen lopen. De jurkjes die ze vroeger
droeg hebben plaatsgemaakt voor lange broeken. De platte zolen die ze draagt doen
haar broekspijpen opbollen. Korte pieken haar plakken langs haar hoofd. Van de Karin op
wie hij ooit verliefd werd is niet veel meer over.
Met een gevoel van spijt drinkt hij zijn glas leeg. Hij heeft nog lang geen zin om naar huis
te gaan, maar als hij het niet doet heeft hij de komende dagen een hoop gezeur.

VOORDAT JE GAAT LEZEN…
In dit boek heb ik ervoor gekozen om zoveel mogelijk in de ‘jij-vorm’ en in spreektaal te communiceren. In mijn praktijk merk ik dat cliënten vaak opkijken tegen
professionals in de financiële wereld, die houding wordt nog eens versterkt door
het vakjargon waarin zij spreken.
Verder druk ik mij voor de eenvoud uit in de ‘hij-vorm’, het is minder prettig lezen
als ik steeds ‘hij en/of zij’ moet schrijven. Als ik het over ‘hij’ heb, bedoel ik daar
uiteraard zowel mannen als vrouwen mee.
Ik hoop dat je veel opsteekt bij het lezen en ondanks de ernst van het onderwerp
af en toe de humor ervan inziet en mijn boek bijdraagt aan jouw persoonlijk en
financieel welzijn voor nu en in de toekomst!
Iris Brik

Valkuil
Ooit werden ze verliefd op elkaar. Op wie ze toen waren. Maar hoe dikwijls gebeurt het
niet dat de een de ander probeert te veranderen? Is het dan niet beter om maar meteen
op zoek te gaan naar een andere partner? Een die wel aan de verwachtingen voldoet?
Of vergeten ze, als eenmaal de buit binnen is, waarom die ander voor hen viel. In een
relatie zul je moeite moeten blijven doen voor jezelf!

Vrouwen willen het liefst hun partner veranderen,
“
terwijl mannen niets liever willen dat hun partner blijft wie ze is!”

12

13

advocaat van de duivel

INHOUD
DEEL 1 voorbereiding van de scheiding

Je besluit te scheiden, een plan maken
STAP 2 Welke vorm van scheiden past bij jou?
STAP 3 Een adviseur vinden		
STAP 4 Het eerste gesprek 		
STAP 1

DEEL 2 tijdens de scheiding 		

Ouderschapsplan		
STAP 2 Financiële analyse		
		
Fase 1 Inventarisatie		
		
Fase 2 Rekenwerk		
			
Berekening 1 Alimentatie
			
Berekening 2 Woonlasten
			
Berekening 3 Inkomensrisico’s
			
Berekening 4 Pensioen
		
Fase 3 Advies		
STAP 3 Juridische zaken 		
STAP 4 Uitvoering convenant		

67
69
80
80
102
106
147
167
175
193
200
213

DEEL 3 na de scheiding 		

223

Nawoord					

230

Dankwoord					

231

Over Iris Brik				

232

Over Henk de Bont				

234

Register					

235

STAP 1

14

17
18
26
43
52

15

Stap 1 Het ouderschapsplan

advocaat van de duivel

DEEL 1

Tip!

Voorbereiding
van de
scheiding

Let op!
Nuttige website(s)
Waarschuwing!

16

STAP 1

Je besluit te scheiden, een plan maken

18

STAP 2

Welke vorm van scheiden past bij jou?

26

STAP 3

Een adviseur vinden

43

STAP 4

Het eerste gesprek

52
17

deel

1

Stap 1 Je besluit te scheiden, een plan maken

voorbereiding van de scheiding

STAP 1

Je besluit te scheiden, een plan maken

alleen zijn belang en zullen de kwaliteiten die jij eerst zo waardeerde zich tegen
jou keren!
IN DE PRAKTIJK

Wanneer vertel je het aan je partner en de kinderen?
Als je besloten hebt bij je partner weg te gaan, komt een keer de vraag: ‘Wanneer
vertel ik het aan mijn partner en de kinderen?’
Het mag dan voor de buitenwereld lijken alsof je ineens besloten hebt weg te gaan,
maar dikwijls is daar een lang proces aan vooraf gegaan.
En geloof me, ik heb nog nooit iemand in mijn praktijk of omgeving horen vertellen dat hij blij was dat de relatie was geklapt. Ook voor degene die het initiatief
neemt om uit elkaar te gaan, is het niet slagen van de relatie een teleurstelling. Het
enige verschil is dat degene die het initiatief neemt, dikwijls al verder in het proces
is, waardoor hij sneller beslissingen kan nemen dan zijn partner die nog aan het
begin van het scheidingsproces staat.
Voor je partner kan de mededeling dat de relatie definitief over is, zeer confronterend en emotioneel zijn. Een dergelijke stresssituatie kan teweeg brengen dat je
partner jou blokkeert in het proces of de acties die je voor ogen hebt.

Bewustwording relatie
Je gedrag komt voort uit de motivatie om je gevoel van eigenwaarde te vergroten.
Je motivatie verandert echter in conflictsituaties. Daardoor kunnen persoonlijke
kwaliteiten (als) zwak of slecht worden (ervaren) als je ze overdrijft of verkeerd
inzet. Dat geldt niet alleen voor jou maar ook voor je partner. Een voorbeeld. Jouw
partner was tijdens de relatie altijd al zeer competitief ingesteld. Als jouw partner
deze kwaliteit als gevolg van een stresssituatie overdrijft zal zijn competitie in
strijd ontaarden. Of, als jouw partner in de relatie altijd voorzichtig is geweest,
zal zijn gedrag in een stresssituatie achterdocht in de hand werken. Er is echter
een verschil. Tijdens de relatie had je een gezamenlijk belang, bij scheiding telt
18

Na vijftien jaar huwelijk had Simone besloten bij haar man weg te gaan. De dag waarop
ze hem de boodschap bracht, nam hij de financiële administratie van thuis mee naar zijn
werk en blokkeerde hij in de computer alle mappen waar ze tot dan toe toegang tot had.
Verzoeken van haar kant de informatie vrij te geven werden stelselmatig geweigerd.
Dit is iets wat regelmatig gebeurt in de praktijk.
Mijn eerste advies is dan ook altijd: zorg dat je de financiële informatie op orde
hebt. Eigenlijk is deze stap het allerbelangrijkst. Want zonder deze stap kun je alle
andere stappen in het echtscheidingsproces eigenlijk wel vergeten. Het niet kunnen aanleveren van financiële informatie is bij veel mensen dan ook een bron van
ergernis en/of frustratie. Want op deze manier wordt het echtscheidingsproces
onbewust of doelbewust vertraagd!
Sommigen voelen zich daardoor sneaky of krijgen een schuldgevoel als ze zo te
werk gaan. Maar zet je alsjeblieft over deze gêne heen. Als jouw partner de juiste
intenties heeft zal hij begrijpen waarom je deze informatie verzamelt.
Het is uiteraard niet de bedoeling dat je vervolgens zelf de informatie achterhoudt. Uiteindelijk zal alle informatie toch een keer op tafel moeten komen, dan
kun je maar beter open kaart spelen!
 ees voorbereid op de emotie van je partner en tot welk gedrag dit kan leiden. Hiermee
W
kun je niet het ongewenste gedrag voorkomen, maar je kunt wel voorzorgsmaatregelen
nemen voordat je partner tot dit gedrag overgaat.

Welke informatie is relevant?
Eigenlijk moet de hele schoenendoos op tafel komen, want een scheiding is financiële planning in het kwadraat. Uiteraard kan ik je daarbij ook helpen.
19
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De volgende stukken zul je moeten verzamelen:  
Voorwaarden relatie

• Een kopie van je samenlevingscontract, partnerschapsvoorwaarden of huwelijk•

se voorwaarden, daarin staat onder meer hoe de boedel (bezittingen en schulden) wordt verdeeld bij uit elkaar gaan.
Een kopie van je testament. Als je niet wilt dat je partner bij jouw overlijden van
je erft of over de vruchten van het vermogen van je kinderen kan beschikken is
het belangrijk je testament aan te passen.

Kosten gezin (uitgaven)

Je zult de kosten voor het gehele gezin in kaart moeten brengen.
Daarbij moet je onderscheid maken tussen kosten voor de kinderen en kosten voor
jullie samen. Dit onderscheid is relevant om straks te bepalen hoeveel alimentatie
je voor de kinderen en/of voor jezelf nodig hebt.
Deze kosten kun je onderverdelen in de volgende rubrieken:
• woning
• energie
• heffingen woning
• verzekeringen
• inboedel
• vervoer
• ziektekosten (die niet vergoed worden)
• communicatie, internet en tv
• contributies en abonnementen
• school- en studiekosten
• huishouding
• kleding
• persoonlijke verzorging
• ontspanning en vakantie
• giften
20
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 ls je toch bezig bent alle uitgaven in kaart te brengen, noteer dan ook direct de 
A
uitgaven die je in het bijzonder opvallen. Het zal niet de eerste keer zijn dat er uitgaven
van persoonlijke aard van de gezamenlijke rekening worden gedaan omdat jouw partner
er een ander op na houdt.

Inkomsten

Welke inkomsten zijn er gedurende de relatie genoten? Deze inkomsten zijn in de
eerste plaats van belang om vast te stellen of er draagkracht voor kinderalimentatie
en/of partneralimentatie aanwezig is.
Daarnaast is het inkomen straks bepalend voor de nieuwe woonsituatie. Kan een
van jullie in de huidige woning blijven wonen en welke mogelijkheden zijn er om
een andere woning te kopen of te huren?
Daartoe zul je een opgave van de volgende inkomensbronnen moeten verzamelen:
• salaris via de werkgever
• (sociale) uitkering in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid
of overlijden
• periodieke uitkering als pensioen, lijfrente, levensloop of gouden handdruk
• winst en/of dividenduitkering via de onderneming
• toeslagen van de belastingdienst, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvang etc.
 ls er sprake van onregelmatig inkomen is, bijvoorbeeld omdat er een prestatie
A
afhankelijke bonus wordt uitgekeerd, is het belangrijk de jaaropgaves van de laatste drie
jaar aan te leveren (het gemiddelde van de afgelopen drie jaren wordt in zo’n geval als
uitgangspunt genomen).

Als er sprake is van een onderneming zullen de jaarrapporten van de afgelopen drie jaar aan
geleverd moeten worden. Indien mogelijk ook een uitdraai van het lopende boekjaar.
Bij ondernemers wordt het gemiddelde van de afgelopen jaren als uitgangspunt genomen.
Eventueel kan al rekening worden gehouden met het lopende jaar als dit afwijkt van de
voorgaande jaren.
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 en overzicht van de pensioenen kun je met behulp van je digidcode downloaden via
E
www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Bezittingen

Welke bezittingen zijn er? Belangrijk is direct een onderscheid te maken in bezittingen van jullie samen, bezittingen van jezelf, bezittingen van jouw partner en
bezittingen van de kinderen.
De meest voorkomende bezittingen betreffen:
Aard bezitting
• eigen woning
• inboedel
• auto’s
• boot
• onderneming
• bank-, spaar- en
beleggersrekeningen
• levenpolissen
• vakantiewoning
• verzamelingen
(kunst, auto’s, horloges etc.)

Aan te leveren document
woz-beschikking of taxatierapport
opgave waarde of taxatierapport
opgave waarde of taxatierapport
opgave waarde of taxatierapport
jaarrapport van de afgelopen 3 jaar
bankafschriften meest recente saldi
polissen met waardeoverzichten
opgave waarde of taxatierapport
opgave waarde of taxatierapport

In het eerste stadium van het scheidingsproces kan volstaan worden met een schatting
van de waarde. Een taxatie is niet noodzakelijk als je het samen eens kunt worden over de
waarde van de bezitting.

Als er veel rekeningen aanwezig zijn kun je deze het beste in een rekeningschema zetten.
Daarin vermeld je tevens de saldi van de meest recente datum.
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Schulden

Wat geldt voor de bezittingen, geldt uiteraard ook voor de schulden. Ook deze deel
je in naar de categorieën: gezamenlijke schulden, schulden van jezelf, schulden van
je partner en schulden van je kinderen (als zal dat laatste minder snel voorkomen).
De meest voorkomende schulden betreffen:
Aard schuld
Te verzamelen informatie
• hypothecaire lening	kopie hypotheekakte, opgave saldo schuld, rente
condities (percentage en afloopdatum rentevast perio
de) en aflossing/inleg vermogensopbouw
• persoonlijke leningen
/doorlopende kredieten	contract lening, opgave saldo schuld, rentepercentage
en aflossing
• debetstand betaalrekening
opgave saldo schuld en rentepercentage
• effectenkredieten
opgave saldo schuld en rentepercentage

Tot slot zul je ook de aangiftes inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar en bij
voorkeur vergezeld van de definitieve aanslagen moeten aanleveren.
 can de documenten en benoem ze direct correct. Bij een echtscheiding zijn dikwijls
S
meerdere adviseurs betrokken. Door middel van cc in de e-mail kun je iedereen snel en
eenvoudig informeren wat de snelheid in het proces ten goede komt.

Samenvattend
Verzamel alle informatie met betrekking tot:
• voorwaarden relatie bij uit elkaar gaan en overlijden
• gezinsuitgaven tijdens de relatie
• opvallende uitgaven
• inkomensbronnen
• bezittingen
• schulden
• belastingen (toeslagen, aangiftes, aanslagen)  
23
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Verdeel deze in de categorieën:
• samen
• jezelf
• je partner
• kinderen

Je hebt alle relevante informatie verzameld en dan?
Daarvoor zul je eerst moeten bepalen welke weg de beste weg is om te gaan
scheiden. Er zijn echter meerdere wegen die naar Rome leiden en de keuze is
afhankelijk van het type scheiding dat je (al dan niet samen met je partner) voor
ogen hebt. In het volgende hoofdstuk zal ik de verschillende manieren waarop je
kunt scheiden uiteenzetten.

In plaats van scheiden
Mooie Melanie McGuire werkte als verpleegster toen zij in 1999 haar jawoord gaf
aan Bill, een computerprogrammeur. Zeven jaar leken zij dolgelukkig met elkaar
en hun twee zonen. Bill en Melanie maakten in 2004 plannen om een groter
huis te betrekken, maar het gezin zou nooit verhuizen. De nacht ervoor verdoof
de Melanie haar man en schoot hem twee keer door zijn hoofd. Ze hakte zijn
lichaam in stukken die ze over drie verschillende koffers verdeelde, die later in de
Chesapeake Bay zouden worden gevonden. Na de moord deed Melanie alles om
de sporen die naar haar zouden leiden te wissen.
Ze verzon een alibi: haar man zou haar na een heftige ruzie hebben geslagen en
zou woedend het huis zijn uitgerend. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden
op het parkeerterrein van het Flamingo Hotel in Atlantic City, New Jersey. Vijf
dagen later werden twee koffers, met het hoofd en de romp van Bill McGuire,
gevonden in het water. De derde koffer dook een week later op.
Melanie was vrijwel direct de hoofdverdachte. De bewijzen stapelden zich tegen
haar op. Zo bemachtigde de politie video-opnamen waarop te zien was hoe
Melanie Bills auto parkeert bij het hotel. Enkele dagen voor de moord kocht ze
bovendien een .38 kaliber pistool met ongebruikelijke wadcutter kogels, waarmee
normaal gesproken alleen op papier wordt geschoten, en een dergelijk wapen
met kogels was voor de moord gebruikt.
Op diezelfde video werd ook ontdekt dat Melanie een buitenechtelijke relatie
had met Bradley Miller, een collega van haar. Talloze bewijzen vielen de politie
tijdens verder onderzoek in handen. Zo bleken de plastic zakken waarin Bill
McGuires resten werden gevonden, overeen te komen met een rol plastic uit
Melanies huis.
(Bron Privé, juli-augustus 2015)
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