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ECHTSCHEIDINGSCONVENANT 
 

 

 

De ondergetekenden:  

 

«doopclient», BSN……, wonende te «plaatscl» («postcodecl») aan de «straatcl» «huisnrcl», hierna te 

noemen de vrouw/de man; 

 

en  

 

«dooprlts», BSN     , wonende te «plaatswp» («postcodewp») aan de «straatnaamwp» «huisnrwp», 

hierna te noemen de vrouw/de man;  

 

samen te noemen partijen; 

 

 

NEMEN IN AANMERKING: 

  

 Partijen zijn op *** te *** gehuwd in gemeenschap van goederen / na tevoren  

huwelijksvoorwaarden te hebben opgemaakt, in hoofdlijnen inhoudende ***. 

 

 Uit dit huwelijk zijn de navolgende kinderen geboren:  

 voor en achternaam, geboren op *** te *** 

 ***, geboren op *** te *** 

 ***, geboren op *** te *** 

van wie *** en *** nog minderjarig zijn. 

 

 Het huwelijk van de partijen is duurzaam ontwricht. Partijen wensen daarom dat hun huwelijk 

door echtscheiding wordt ontbonden. 

Partijen hebben zich daartoe gewend tot «naamadvoc», advocaat-mediator, met het verzoek 

hen beiden te informeren, te begeleiden en voor hen aan de rechtbank te Middelburg te 

verzoeken de echtscheiding tussen hen uit te spreken. 

 

 Voor het geval de echtscheiding tussen partijen wordt uitgesproken en de beschikking wordt 

ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, hebben partijen de gevolgen van deze 

echtscheiding op de hieronder omschreven wijze met elkaar geregeld. 

 

 Voor zover in het convenant vaststellingen zijn opgenomen, die dienen ter beëindiging en/of 

voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen rechtens tussen partijen zal gelden, is 

dit convenant een vaststellingsovereenkomst in de zin van de wet. Dit zal slechts dan het geval 

zijn wanneer zulks uitdrukkelijk wordt vermeld.  
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PARTIJEN VERKLAREN HET VOLGENDE MET ELKAAR TE ZIJN OVEREENGEKOMEN 

 

Artikel 1.  DE KINDEREN 

 

1.1 Partijen achten het in het belang van hun minderjarige kinderen dat zij na de echtscheiding 

gezamenlijk het ouderlijk gezag over hen blijven uitoefenen. Zij vinden het ook belangrijk dat het 

contact tussen de kinderen en de ouders zo min mogelijk door de echtscheiding wordt beïnvloed. 

Partijen zullen dan ook bevorderen dat de kinderen zo goed mogelijk contact hebben met ieder 

van de ouders.  

 

1.2 Op grond van het gezamenlijk gezag beslissen de partijen tezamen waar de kinderen hun 

hoofdverblijf hebben en waar zij zijn ingeschreven. Op het moment van ondertekening van dit 

convenant hebben de kinderen hun hoofdverblijf bij de vrouw / man en zijn daar ook 

ingeschreven; de vrouw / man is op grond daarvan gerechtigd tot de kinderbijslag. 

 

Of 

 

1.2 Op het moment van ondertekening van dit convenant hebben de kinderen *** en ** hun 

hoofdverblijf  bij de man/vrouw en de kinderen ** en ** hun hoofdverblijf  bij de vrouw/man. 

De kinderen zijn, bij die ouder waar zij hun hoofdverblijf hebben, ingeschreven in het 

bevolkingsregister van de gemeente. 

 

De ouder bij wie een kind staat ingeschreven is op grond daarvan gerechtigd tot de kinderbijslag. 

 

1.3 Partijen hebben met elkaar de volgende zorgverdeling voor de kinderen afgesproken: 

a. Weekendregeling *** 

b. (Eventueel) dag door de week *** 

c. Vakantieregeling *** 

d. Regeling feestdagen *** 

e. Financiële zorg *** die in artikel *** wordt uitgewerkt. 

 

1.4 In het kader van de uitoefening van hun gezamenlijk gezag zullen partijen elkaar op de hoogte 

houden omtrent de aangelegenheden die met betrekking tot de persoon en het vermogen van de 

kinderen van meer dan ondergeschikt belang zijn en zij zullen elkaar raadplegen over 

daaromtrent te nemen beslissingen. 

De beslissingen van enig gewicht zullen door de ouders tezamen worden genomen. Partijen 

verstaan hieronder in elk geval de te nemen beslissingen over *** b.v. schoolkeuze en 

beroepsopleiding, over medische behandelingen en ingrepen en over verblijf in het buitenland 

gedurende een langere periode. 

De dagelijkse beslissingen over een kind zullen worden genomen door de ouder bij wie het kind op 

dat moment verblijft. (eventueel: Partijen verstaan hieronder bijvoorbeeld***) 

 

1.5 Met ingang van *** en zolang de kinderen bij de man/vrouw wonen, betaalt de vrouw/man aan de 

man/vrouw maandelijks bij vooruitbetaling een bijdrage voor de kinderen van € * per kind. Deze 
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bijdrage zal zijn onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in art. 1:402a BW, voor 

het eerst per 1 januari 201*. 

Deze regeling blijft gehandhaafd als de kinderen na hun achttiende verjaardag nog bij de 

man/vrouw wonen, tenzij het betreffende kind zich daartegen zal verzetten.  

 

1.6 Aan een minder- of meerderjarig kind dat zelfstandig woont, betaalt/betalen de 

man/vrouw/partijen een bijdrage in de kosten van verzorging en levensonderhoud of studie- en 

levensonderhoud rechtstreeks aan het kind zelf.  

Als partijen en het kind in goed onderling overleg niet anders overeenkomen, zal dit zijn de  in 

artikel 1.5 bepaalde alimentatie. 

 

 Eventueel: 

1.7 De man/vrouw/partijen verplicht(en) zich aan een kind van 21 jaar of ouder een (studie)bijdrage 

te betalen zolang het kind met redelijke resultaten en in overleg met hem/haar/hen met een 

beroepsopleiding bezig is of studeert, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop het kind de 25-jarige 

leeftijd/** jarige leeftijd bereikt. 

(Eventueel: Hiervoor hanteren partijen als norm de voor voortgezette studiefinanciering gestelde 

eisen/hetgeen als normale voortgang wordt gekwalificeerd door de opleiding in kwestie.) 

Dit beding ten behoeve van ieder der kinderen van partijen is onherroepelijk, zodat de kinderen 

het recht hebben om zonodig nakoming van dit beding te vorderen. De ondertekening van dit 

convenant geldt tevens als aanvaarding van dit beding door de partijen als wettelijk 

vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen.  

De (jong-) meerderjarige kinderen ondertekenen een uittreksel/kopie van dit convenant om het 

in dit artikel opgenomen derdenbeding te aanvaarden. 

 

1.8 Partijen zullen beiden afhankelijk van hun financiële omstandigheden bijdragen in de kosten, 

bedoeld in artikel 1.6 en 1.7, waarbij zij ieders deel in onderling overleg zullen vaststellen. 

Indien partijen er niet in slagen onderling de bijdrage vast te stellen zullen zij deze naar 

verhouding van ieders draagkracht laten vaststellen.  

 

Artikel 2.  PARTNERALIMENTATIE  

 

2.1 De man/vrouw zal met ingang van ***  ( b.v. de eerste van de maand, volgend op de 

ondertekening van dit convenant / vanaf de datum van ontbinding van het huwelijk/ of elke 

andere datum die partijen passend vinden) bijdragen in het levensonderhoud van de vrouw/man 

met een bedrag van € *** bruto, welk bedrag bij vooruitbetaling maandelijks aan haar/hem zal 

worden voldaan.  

 

Of  

 

2.1 De man/vrouw koopt de alimentatie die hij/zij met ingang van de datum van ontbinding van 

het huwelijk van de partijen aan de vrouw/man verschuldigd zal zijn af door storting van een 

afkoopsom ten bedrage van € *** bruto. De storting vindt plaats op ***, doch niet vóór de 

datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking /uiterlijk veertien dagen na de datum 

van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking op een door de vrouw aan te wijzen 



 

Paraaf man                                                           Paraaf vrouw 
Pagina 4 van 25 Convenant «dosnaam» («doscode») 

 VFAS, Vereniging van Familierecht Advocaten en -Scheidingsbemiddelaars 
SARAHKÖLLER 

bankrekening ineens of: in 2 of 3 jaarlijkse termijnen waarvan de eerste, tweede en derde op 

*** (indien partijen dit overwegen is het aan te bevelen vooraf fiscaal informatie te vragen) 

Hierdoor wordt de alimentatieverplichting jegens de vrouw/man definitief en 

onvoorwaardelijk afgekocht. De man/vrouw zal niet gehouden zijn verder nog op enigerlei 

wijze bij te dragen in het levensonderhoud van de vrouw/man. 

Indien de storting niet tijdig plaatsvindt is de man/vrouw zonder verdere aanmaning in 

verzuim en is hij/zij aan de vrouw/man over het niet betaalde bedrag, zolang hij/zij in 

verzuim is, een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente.  

 

Of  

 

2.1 Partijen zullen na de ontbinding van hun huwelijk tegenover elkaar niet tot betaling van een 

alimentatie gehouden zijn.  

 

Of  

 

2.1 Partijen zullen na de ontbinding van hun huwelijk tegenover elkaar niet tot betaling van een 

alimentatie gehouden zijn, tenzij de omstandigheid zich wijzigt dat ***  

 In dat geval kan degene die een alimentatie van de ander behoeft zich alsnog tot de rechter 

wenden met het verzoek tot vaststelling van de alimentatie, alles voor zover de partijen niet 

in onderling overleg de alimentatie hebben kunnen vaststellen.  

 

2.2 De in artikel 2.1 vastgestelde alimentatie is gebaseerd op een bruto arbeidsinkomen van de 

man/vrouw ter grootte van *** per jaar (eventueel :€ *** in box 1 en € *** in box 3). Zijn/haar 

draagkrachtloos inkomen bedraagt *** per maand. 

De vrouw/man heeft een bruto jaarinkomen ten bedrage van *** per jaar (eventueel :€ *** in 

box 1 en € *** in box 3). 

Haar/zijn draagkrachtloos inkomen bedraagt *** per maand. 

Deze gegevens zijn voor partijen uitgangspunt geweest bij de vaststelling van de alimentatie 

verplichtingen. 

Op basis van die inkomsten en ieders huidige lasten, hebben partijen hun beider draagkracht 

en behoefte vergeleken. (eventuele bijzondere omstandigheden die van belang zijn geweest  

bij de vaststelling van de alimentatie ) 

 

 De financiële behoefte van de vrouw/man na echtscheiding bedraagt ca € *** netto per maand.  

De vastgestelde alimentatie (eventueel in combinatie met het eigen inkomen van de 

vrouw/man) is behoeftedekkend. (let op: dit alleen dan opnemen indien ook daadwerkelijk 

aan de behoefte is voldaan. In een groot deel van de gevallen zal dit niet zo zijn omdat de 

draagkracht van de man niet toereikend is.) 

 

 

Of 

 

2.2 Bij de vaststelling van het in artikel 2.1 genoemde bedrag zijn de partijen welbewust 

afgeweken van de wettelijke maatstaven. 
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Met name zijn zij afgeweken op het punt van *** 

 

Of  

 

2.2 De in artikel 2.1 vermelde afkoopsom alimentatie is berekend als volgt: 

*** 

en is gebaseerd op de volgende gegevens / uitgangspunten:  

*** 

 

Of  

 

2.2 Het in artikel 2.1 opgenomen nihilbeding is gebaseerd op het feit dat beide partijen op het 

tijdstip van ondertekening van het convenant in staat zijn om in het eigen levensonderhoud te 

voorzien uit arbeid en/of vermogen.  

 

2.3 Het in artikel 2.1 (eerste optie) vastgestelde bedrag zal worden verhoogd met de wettelijke 

indexering als bedoeld in art. 1:402a BW, voor het eerst per 1 januari 20**.  

 

Of  

 

2.3 Partijen sluiten voor ieder jaar in de toekomst de wettelijke indexering als bedoeld in 

art. 1:402a BW uit.  

Eventueel: In plaats daarvan wordt het in artikel 2.1 (eerste optie)  vastgestelde bedrag 

jaarlijks per 1 januari verhoogd met een percentage, gelijk aan dat, waarmee het bruto 

inkomen van de man/vrouw in het voorafgaande jaar is gestegen ten opzichte van het daaraan 

voorafgaande jaar, voor het eerst per 1 januari 20**.  

De man/vrouw zal  de vrouw/man over deze verhoging informeren door na afloop van ieder 

kalenderjaar aan de vrouw/man een kopie van de salarisstrook van de maand december dan 

wel een jaaropgaaf toe te sturen. 

In geval het salaris van de man/vrouw in enig jaar ten opzichte van het voorgaande jaar 

gedaald is, blijft de alimentatie ongewijzigd; de indexeringsregeling leidt dus nimmer tot een 

vermindering van de alimentatie.  

 

2.4 Partijen zijn ervan op de hoogte dat de alimentatieplicht van de man/vrouw volgens de 

wettelijke bepalingen (maximaal) 12 jaar duurt, te rekenen vanaf de datum van ontbinding 

van het huwelijk. De vrouw/man heeft volgens de wet tot uiterlijk 3 maanden na ommekomst 

van de termijn het recht verlenging van deze termijn kan vragen. Verlenging is alleen mogelijk 

als de beëindiging van de alimentatie voor de vrouw/man dérmate ingrijpende gevolgen heeft 

dat de beëindiging in strijd moet worden geacht met de redelijkheid en billijkheid.  

 

Of  

 

2.4 De man/vrouw is de in artikel 2.1 bepaalde alimentatie aan de vrouw/man verschuldigd voor 

een periode van *** jaar, te rekenen vanaf ***(b.v. de datum van inschrijving van de 
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echtscheidingsbeschikking of andere vroegere of latere door partijen gewenste datum). 

Eventueel: Verlenging van deze termijn is mogelijk zulks met dien verstande dat de vrouw tot 

uiterlijk 3 maanden na ommekomst van de termijn verlenging van deze termijn kan vragen. 

Verlenging is alleen mogelijk als de beëindiging van de alimentatie voor de vrouw/man 

dérmate ingrijpende gevolgen heeft dat de beëindiging in strijd moet worden geacht met de 

redelijkheid en billijkheid. 

of 

Deze termijn kan na ommekomst worden verlengd op grond van een wijziging van 

omstandigheden, wanneer de overeengekomen termijn tengevolge van die wijziging van 

omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen.  

of 

Partijen sluiten de mogelijkheid van verlenging van de termijn door de rechter uit. 

of 

Deze termijn kan niet worden gewijzigd, tenzij zich een zo ingrijpende wijziging van 

omstandigheden heeft voorgedaan dat de ongewijzigde handhaving van deze termijn naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van degene die wijziging verzoekt kan worden 

gevergd.  

 

Hetgeen in artikel 4 van dit convenant is bepaald, ten aanzien van de alimentatie-

verplichtingen van de man/vrouw in geval de vrouw/man gaat samenleven met een ander als 

waren zij gehuwd / als hadden zij hun partnerschap laten registreren, blijft hierbij onverkort 

van kracht. 

 

Of 

2.4 In afwijking van de wettelijke duurbeperking van alimentatieverplichtingen komen de partijen 

overeen dat op de man/vrouw een onderhoudsverplichting jegens de vrouw/man rust zolang zij 

beiden in leven zijn. ( eventueel:  tenzij de vrouw/man hertrouwt of gaat samenleven met een 

ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren. In dat laatste 

geval is hetgeen in artikel 4 van dit convenant is bepaald van toepassing.) 

 

Artikel 3.  EIGEN INKOMSTEN ALIMENTATIEGERECHTIGDE 

 

3.1 Noch de arbeidsinkomsten van de vrouw/man noch haar/zijn inkomsten uit vermogen zullen in 

mindering komen op de alimentatie. 

 

Of 

 

3.1 Bij de vaststelling van de alimentatie voor de vrouw/man is rekening gehouden met haar/zijn 

huidige inkomsten uit arbeid, die € *** bruto per jaar bedragen. 

Of: Bij de vaststelling van de alimentatie voor de vrouw/man is er vanuit gegaan dat de 

vrouw/man ten tijde van het ondertekenen van het convenant geen inkomsten uit arbeid heeft. 

Eventueel: partijen stellen de behoefte die de vrouw/man heeft voor haar/zijn eigen 

levensonderhoud op minimaal ***. Dit bedrag van € *** wordt jaarlijks per 1 januari, voor het eerst 

op 1 januari 201*, verhoogd met hetzelfde percentage als waarmee de alimentatie ingevolge de in 

artikel 2.3 vastgestelde indexeringsregeling wordt verhoogd.  
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Indien de vrouw/man door – door haar/hem te bewijzen / aannemelijk te maken – 

omstandigheden buiten haar/zijn macht minder zal verdienen dan haar/zijn huidige inkomsten uit 

arbeid, zal de alimentatie verhoogd worden tot een zodanig bedrag dat de vrouw/man een totaal 

inkomen ter beschikking houdt waarmee aan haar/zijn behoefte wordt voldaan, voor zover de 

draagkracht van de man/vrouw op dat moment strekt. 

 

3.2 Indien de vrouw/man inkomsten uit arbeid gaat verwerven respectievelijk  wanneer de  

arbeidsinkomsten van de vrouw/man in de toekomst stijgen, zullen deze inkomsten, zolang zij 

een bedrag van € *** bruto per jaar niet te boven gaan, geen invloed hebben op de hoogte van de 

alimentatie. Indien de eigen inkomsten uit arbeid dit bedrag van € *** te boven gaan, zal de 

alimentatie verminderd worden met 50% van het meerdere. Bereiken haar inkomsten uit arbeid 

het bedrag van € *** bruto per jaar, dan wordt het meerdere voor 100% op de alimentatie gekort. 

De in dit artikel genoemde bedragen van € ** en € ** worden jaarlijks per 1 januari, voor het eerst 

op 1 januari 20**, verhoogd met hetzelfde percentage als waarmee de alimentatie ingevolge de in 

artikel 2.4 vastgelegde indexeringsregeling zal stijgen. 

 

Eventueel: 

 

3.3 Ingeval de vrouw/man vermogen heeft van meer dan ***  in box 3 wordt het inkomen dat de 

vrouw/man hieruit heeft eveneens aangemerkt als inkomen in de zin van artikel 3.1 en zal 

derhalve worden opgeteld bij het inkomen uit arbeid dat de vrouw/man zal verwerven. 

Hierbij wordt  gerekend met een fictief rendement in box 3 van 4 % bruto per jaar, voor zover dit 

vermogen het bedrag van *** te boven gaat.  

Als peildatum voor de vaststelling van het vermogen geldt 1 januari van het jaar waarin de 

alimentatie verschuldigd is. Het vermogen is gelijk aan het fiscale vermogen, exclusief het 

heffingsvrije vermogen/****. 

 

3.4 Na het verstrijken van ieder kalenderjaar gaan de partijen over tot afrekening op basis van de 

regeling zoals neergelegd in de artikelen 3.1, 3.2 en eventueel 3.3.  

De vrouw/man zal de hoogte van haar/zijn eigen inkomsten / de omvang van haar/zijn vermogen 

in het verstreken kalenderjaar aantonen door overlegging van de bewijsstukken aan de 

man/vrouw zoals salarisstroken, de over het betreffende kalenderjaar afgegeven jaaropgave of 

werkgeversverklaring, dan wel door overlegging van kopieën van het relevante gedeelte van  de 

belastingaangifte waarin de inkomsten over het betreffende jaar / het vermogen vermeld zijn.  

Zij/hij zal deze stukken aan de man/vrouw bezorgen uiterlijk in de maand april/*** volgend op 

het jaar waarop de afrekening betrekking heeft of zoveel eerder als mogelijk. Vervolgens, 

uiterlijk in de maand mei/*** daaropvolgend (of zoveel eerder als mogelijk), berekenen de 

partijen hoeveel alimentatie de vrouw/man in het voorgaande jaar op basis van de regeling, 

vastgelegd in de artikelen 3.1 en 3.2 en eventueel 3.3, te veel dan wel te weinig heeft 

ontvangen. Hetgeen zij/hij te weinig heeft ontvangen wordt onverwijld door de man/vrouw 

bijbetaald, hetgeen zij/hij te veel heeft ontvangen wordt onverwijld door de vrouw/man 

terugbetaald. 

 

3.5 Indien de vrouw/man in de loop van enig kalenderjaar inkomsten gaat verwerven/ indien de eigen 

inkomsten van de vrouw/man in de loop van enig kalenderjaar substantieel wijzigen, zal zij/hij 
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dit onverwijld aan de man/vrouw mededelen, zodat de te betalen bijdrage schattenderwijs kan 

worden aangepast. De definitieve afrekening over het betreffende jaar zal plaatsvinden zoals 

vermeld in artikel 3.4. Hetzelfde geldt voor het geval dat de vrouw de beschikking krijgt over een 

vermogen, op grond waarvan het in artikel 3.3 bepaalde van toepassing wordt. 

 

Artikel 4.  REGELING INZAKE (NIET-)WIJZIGING VAN ALIMENTATIE 

 

4.1 Het in de artikelen 2 en 3 bepaalde kan niet bij rechterlijke uitspraak worden gewijzigd op grond 

van een wijziging van omstandigheden, behoudens in het geval van een zo ingrijpende wijziging 

van omstandigheden, dat de partij die de wijziging verzoekt naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid niet langer aan het niet-wijzigingsbeding mag worden gehouden, zoals in art. 1:159 lid 

3 BW is bepaald. 

 

Of 

 

4.1 Het in de artikelen 2 en 3 bepaalde kan in onderling overleg of bij rechterlijke uitspraak worden 

gewijzigd.  

Partijen stellen vast dat de volgende omstandigheden niet tot alimentatiewijziging aanleiding 

mogen geven en in geval van wijziging géén invloed op de alimentatiehoogte zullen hebben: 

- *** 

- *** 

- *** 

 

Of (in geval van een in tijdsduur beperkt niet-wijzigingsbeding) 

 

4.1 Het in de artikelen 2 en 3 bepaalde kan, totdat ***(bv: het jongste kind van de partijen de 

meerderjarige leeftijd heeft bereikt of een andere gebeurtenis***), niet bij rechterlijke uitspraak 

worden gewijzigd op grond van een wijziging van omstandigheden, behoudens in het geval van 

een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat de partij die de wijziging verzoekt naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het niet-wijzigingsbeding mag worden 

gehouden, zoals in art. 1:159 lid 3 BW is bepaald. 

 

Of (in geval van een niet-wijzigingsbeding dat in benoemde omstandigheden zonodig tóch kan 

worden opengebroken) 

 

4.1 Het in de artikelen 2 en 3 bepaalde kan niet bij rechterlijke uitspraak worden gewijzigd op grond 

van een wijziging van de omstandigheden, behoudens in geval van een zo ingrijpende wijziging 

van omstandigheden, dat de partij die de wijziging verzoekt naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid niet langer aan het niet-wijzigingsbeding mag worden gehouden, zoals in art. 1:159 lid 

3 BW is bepaald, waaronder begrepen: 

 

 het geval dat de man/vrouw kan aantonen dat zijn inkomsten in relevante mate (evt.: met 

tenminste ***% ten opzichte van***, bijvoorbeeld het huidige inkomen van de man van € *** 

of het inkomen van de man/vrouw vóór de betreffende vermindering, waarbij kan worden 
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uitgesloten het starten van een eigen bedrijf) zijn verminderd door omstandigheden buiten 

zijn toedoen; 

 de man/vrouw de pensioengerechtigde leeftijd (thans voorzien per ***) bereikt; 

 de man/vrouw per *** minder gaat werken dan wel van een vroeguittredingsregeling gebruik 

maakt. 

 *** 

 

4.2 Wanneer het niet-wijzigingsbeding haar kracht verliest, blijven de alimentatieverplichtingen van 

de man/vrouw jegens de vrouw/man zoals in dit convenant vastgesteld, ongewijzigd van kracht, 

totdat die verplichtingen in onderling overleg of door een rechterlijke uitspraak worden 

gewijzigd. 

 

Artikel 5.  AFWIJKING VAN ART. 1:160 BW 

 

5.1 Indien de vrouw/man hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, is het in art. 1:160 

BW bepaalde zonder meer van toepassing: de alimentatie eindigt definitief met ingang van de 

datum van hertrouwen, respectievelijk het laten registreren van het partnerschap. 

 

5.2 In afwijking van het in art. 1:160 BW bepaalde eindigt de alimentatieverplichting van de 

man/vrouw niet onmiddellijk bij samenleven van de vrouw/man met een ander als waren zij 

gehuwd, of als hadden zij hun partnerschap laten registreren, maar zal deze doorlopen tot *** 

maanden / jaar na de aanvang van het samenleven en zal de alimentatie onverkort/gedeeltelijk 

en wel *** worden betaald.  

In geval de samenleving dan nog voortduurt, eindigt de alimentatie op dat moment definitief. 

Voorwaarde voor de doorbetaling van de alimentatie tijdens het samenleven van de vrouw/man is 

dat de vrouw/man vóór de aanvang van de samenleving de man/vrouw schriftelijk in kennis stelt 

van haar/zijn voornemen te gaan samenleven, zulks met mededeling van het tijdstip waarop de 

samenleving zal aanvangen en van de naam van degene met wie zij/hij zal gaan samenleven. 

Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan geldt art. 1:160 BW onverkort, ook in geval van 

samenleven. 

 

Of 

 

5.2 In afwijking van het in art. 1:160 BW bepaalde wordt de alimentatieverplichting van de 

man/vrouw opgeschort in geval de vrouw/man gaat samenleven met een ander als waren zij 

gehuwd, of als hadden zij hun partnerschap laten registreren. 

De alimentatieverplichting herleeft indien de samenleving van de vrouw/man binnen een periode 

van ***maanden / jaar eindigt door welke oorzaak ook. Voorwaarde voor dit herleven van de 

alimentatieverplichting is dat de vrouw/man vóór de aanvang van de samenleving de man/vrouw 

schriftelijk in kennis stelt van haar/zijn voornemen te gaan samenleven, onder mededeling van 

het tijdstip waarop de samenleving zal aanvangen en van de naam van degene met wie zij/hij zal 

gaan samenleven. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan geldt art. 1:160 BW onverkort, 

ook in geval van samenleven. 

Indien de samenleving na verloop van de termijn van ****maanden/jaar voortduurt, dan komt de 
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alimentatieverplichting definitief te vervallen. 

 

5.3 In het geval in de toekomst sprake zou zijn van meerdere perioden van samenleving, die telkens 

binnen de overeengekomen periode van *** worden verbroken, dan geldt deze regeling voor 

iedere periode van (onderbroken) samenleving met verschillende personen. Een tweede of 

meerdere perioden van samenleving met dezelfde partner wordt voor wat betreft de duur van de 

samenleving als één ononderbroken samenleving beschouwd. 

 

Artikel 6.  DE ECHTELIJKE WONING EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE RECHTEN  EN LASTEN 

 

6.1 Tot de huwelijkse gemeenschap van partijen behoort de onroerende zaak staande en gelegen aan 

de *** te ** kadastraal bekend gemeente **  sectie ** nummer** groot **.  

 

Of  (ingeval partijen huwelijksvoorwaarden zijn aangegaan en de echtelijke woning in 

gemeenschappelijk eigendom hebben verworven) 

  Partijen behoort in eenvoudige mede eigendom toe de onroerende zaak staande en gelegen aan 

de *** te ** kadastraal bekend gemeente **  sectie ** nummer** groot **. 

 

Partijen hebben deze woning in eigendom verkregen door inschrijving in de kadastrale registers 

van de notariële akte, die op *** is verleden voor notaris mr ** ter standplaats ** (of welke andere 

eigendomsverkrijging mag blijken uit de stukken) 

 

(Opm.: in geval er privé vermogen van een der partijen in de woning werd geïnvesteerd, zal 

moeten worden bepaald om welk bedrag het gaat en hoe deze privé investering wordt 

vergoed, nominaal of naar evenredigheid van het totaal van de investeringen.) 

 

6.2 De in artikel 6.1 omschreven onroerende zaak wordt voor de daaraan volgens het taxatierapport 

van makelaar *** toegekende waarde van € ** toegedeeld aan de man/vrouw onder de verplichting 

om de op deze woning rustende hypothecaire lening voor zijn/haar rekening te houden en deze te 

voldoen als zijn/haar eigen schuld met uitsluiting van de vrouw/man. 

 

Het betreft de schuld aan de *** bank, kantoor houdende aan de ** te ** , waarvoor de akte met 

hypotheekstelling is verleden op *** voor notaris mr ** te ***, thans pro resto groot ***. 

Deze toedeling vindt plaats onder de opschortende voorwaarde zoals bepaald in artikel 6.4 van dit 

convenant.  

 

(indien het een hypotheek betreft met hieraan gekoppeld een levensverzekeringspolis) 

6.3 De man/vrouw/partijen heeft/hebben een levensverzekering afgesloten bij de *** onder 

polisnummer*** waarvan de afkoopwaarde per *** bedraagt *** en die verpand is  aan de *** bank. 

Deze polis wordt voor deze afkoopwaarde eveneens toegedeeld aan de man/vrouw onder de 

opschortende voorwaarde zoals bepaald in artikel 6.4 van dit convenant onder de verplichting de 

daarvoor verschuldigde premies met ingang van ***  te voldoen onder vrijwaring  van de 

vrouw/man. 

De rechten voortvloeiend uit deze polis worden geleverd aan de man/vrouw door ondertekening 

van dit  convenant, gevolgd door mededeling daarvan door **(de verzekeringnemer) aan de 
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verzekeringsmaatschappij. 

Partijen verplichten zich alle door de verzekeringsmaatschappij in verband met deze levering 

verlangde stukken te ondertekenen. 

 

6.4 De toedeling van de onroerende zaak, zoals bepaald in artikel 6.2 en van de rechten 

voortvloeiend uit de polis levensverzekering zoals bepaald in artikel 6.3 vindt plaats onder de 

opschortende voorwaarde dat de hypotheeknemer, de *** bank, de vrouw/man ontslaat uit de 

hoofdelijkheid van de verplichtingen met betrekking tot de in artikel 6.2 genoemde hypothecaire 

schuld. 

 

6.5 Partijen geven hierbij opdracht aan notaris mr *** te *** of diens plaatsvervanger om, zo mogelijk 

binnen één maand na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking (indien huwelijksvoorwaarden 

zijn overeengekomen kan ook worden geleverd voor het huwelijk is ontbonden op een door 

partijen af te spreken datum;  alleen  de hypotheeknemer kan problemen maken), een notariële 

akte te verlijden waarbij de onroerende zaak *** aan de man / vrouw geleverd wordt. De kosten 

van deze akte en de verdere kosten verbonden aan de inschrijving zijn voor rekening van ***.  

 

Eventueel:  

 Ieder der partijen verklaart hierbij onherroepelijk volmacht te verlenen aan Mr *** en aan 

ieder van de medewerkers, ten tijde van de gebruikmaking van de volmacht werkzaam op 

het kantoor van *** te ***, zowel aan hen tezamen als aan ieder van hen afzonderlijk, om 

namens ieder der partijen de akte waarin de onroerende zaak wordt toegescheiden aan de 

man/vrouw te ondertekenen, de hiervoor benodigde stukken te doen opmaken en te tekenen, 

woonplaats te kiezen en verder al datgene te verrichten dat de gevolmachtigde raadzaam 

zal oordelen, een en ander met de macht van in-de-plaats-stelling om te bewerkstelligen dat 

voormelde onroerende zaak goederenrechtelijk wordt geleverd aan de man/vrouw, hetgeen 

eerst zal geschieden nadat de vrouw/man uit de hoofdelijkheid van de hypothecaire 

verplichtingen zal zijn ontslagen. 

 

6.6 Ten gevolge van de toedeling zoals bepaald in artikel 6.2 met betrekking tot de onroerende zaak 

wordt de man/vrouw overbedeeld voor een bedrag van € ***     

Of 

Ter beëindiging van de onzekerheid c.q. geschillen omtrent het bedrag van de overbedeling 

stellen de partijen deze vast op een bedrag van € *** 

 Dit artikel van het convenant houdt een vaststellingsovereenkomst in. 

 

Ter verwerving van de onverdeelde helft van de woning dient de man/vrouw dan ook € *** aan de 

vrouw /man te betalen. 

Eventueel: Ten gevolge van de toedeling zoals bepaald met betrekking tot de levensverzekering in 

artikel 6.3 wordt de man/vrouw overbedeeld voor een bedrag van € ***.  

Het totale bedrag van € *** zal vóór de datum van levering van de woning ten behoeve van de 

man/vrouw worden overgemaakt naar de derdengeldrekening van de in artikel 6.5 genoemde 

notaris. Beide partijen verlenen de genoemde notaris bij deze onherroepelijke opdracht om 

namens hen het bedrag uit overbedeling ad € *** uit te betalen op rekening van de man/vrouw, 

alsmede  (eventueel)het bedrag uit overbedeling voortvloeiende uit de verdeling van de overige 
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bestanddelen der gemeenschap/uit hoofde van verrekening zoals bepaald in artikel 7.5.  

 

6.7 De aanslagen in de onroerende zaakbelasting, de opstalverzekeringspremie en de hypotheekrente 

en –aflossing vervallende na *** komen voor rekening van de man/vrouw aan wie de onroerende 

zaak wordt toegedeeld, zulks zonder nadere verrekening/ onder verrekening van***.  

 

Artikel 7.  VERDELING OVERIGE VERMOGENSBESTANDDELEN IN DE HUWELIJKS GEMEENSCHAP 

 

7.1 Partijen nemen als peildatum voor de samenstelling en de waardering van de gemeenschap *** 

(b.v. datum ondertekening convenant/de datum van verbreking samenleving, datum inschrijving 

echtscheidingsbeschikking).  

De waardestijgingen en/of –dalingen komen vanaf de in dit artikel genoemde peildatum volledig 

ten goede aan / ten laste van degene aan wie de vermogensbestanddelen worden toegedeeld 

ingevolge het in dit convenant bepaalde. 

Al hetgeen door erfenis, legaat, schenking of anderszins vanaf deze peildatum verkregen mocht 

worden op persoonlijke titel, wordt zonder nadere verrekening toegedeeld aan die partij die 

begunstigde van het te ontvangen actief is. 

 

7.2 De huwelijksgemeenschap was op de peildatum samengesteld als vermeld op het aan dit 

convenant gehechte en gewaarmerkt overzicht. 

OF 

samengesteld als volgt: 

 

Activa  

- kleding en lijfgoederen van de man resp. vrouw  

- inboedelgoederen ten huize van de man resp. vrouw 

- de personenauto, merk ***, kenteken ***     € *** 

- levensverzekering afgesloten bij *** onder polisnr. **   € *** 

- lijfrentepolis afgesloten bij *** onder polisnr. **bruto/netto  € *** 

- aandelen in de besloten vennootschap met beperkte 

   aansprakelijkheid van de **** B.V.     € *** 

- de saldi van de bankrekeningen bij de*** Bank,  

   rek.nr. *** t.n.v. ***en nr *** t.n.v.     € *** 

- eventueel opgebouwde vakantierechten     € *** 

- Totaal activa          € *** 

 

Passiva  

- lening afgesloten bij de ** bank in doorlopend krediet op  

   naam van *** ten bedrage van (pro resto)    €  *** 

- etc.         € *** 

- Totaal passiva          € *** 

 

Het te verdelen saldo van de huwelijksgemeenschap bedraagt  € *** 

Ieder is gerechtigd tot de helft ofwel €  *** 
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Partijen verklaren dat geen van hen gerechtigd is tot een onverdeelde boedel en dat zij tijdens 

het bestaan van de huwelijksgemeenschap geen schenkingen en/of nalatenschappen hebben 

ontvangen, voorzien van een uitsluitingsclausule. 

OF 

Partijen verklaren hierbij dat de man/vrouw uithoofde van *** een privé vermogen heeft thans 

groot **/omvattende **. Dit privé vermogen heeft de man/vrouw tot zich genomen en blijft buiten 

de verdeling van de gemeenschap zoals hiervoor omschreven. 

OF 

Partijen verklaren hierbij dat de man/vrouw uit hoofde van *** een privé vermogen heeft, 

waarvan zij ter beëindiging van onzekerheid daaromtrent vaststellen dat dit vermogen een 

omvang heeft van **/*** omvat. Dit privé vermogen heeft de man/vrouw tot zich genomen en 

blijft buiten de verdeling van de gemeenschap zoals hierna omschreven. 

EN/OF  

Partijen verklaren dat de man/vrouw is gerechtigd tot een onverdeelde boedel te weten*** 

 

7.3 Aan de vrouw worden toegedeeld de navolgende activa: 

 

- haar kleding en andere lijfgoederen    zonder verrekening 

- het gedeelte van de inboedel van de echtelijke woning  

zoals vastgelegd op de aan dit convenant gehechte lijst (bijlage)  

of (bijv.) het gedeelte van de inboedel van de echtelijke  

woning dat thans feitelijk in haar bezit is (al dan niet met verrekening) 

- de bij haar in gebruik zijnde auto, merk ***, kenteken ***  € *** 

- de polis van levensverzekering/lijfrentepolis, afgesloten bij  *** 

onder polisnr.  ***       € *** 

- (de saldi van) de op haar naam staande bankrekeningen met nummer 

en van de bankrekeningen met nummer ***, die op haar  

naam zullen worden gesteld ad in totaal     € *** 

- de door de vrouw opgebouwde vakantierechten    €  *** 

 

totaal activa € *** 

 

 en voorts, zonder verdere verrekening, de activa die sedert *** (peildatum) van de zijde van de 

vrouw in de gemeenschap zijn gevallen en nog zullen vallen, zulks onder de verplichting om de 

navolgende schulden voor haar rekening te nemen: 

 de schuld aan *** de  ***       € *** 

 etc.          € *** 

totaal passiva € *** 

 

en voorts de schulden die sedert ***(peildatum) op haar naam en/of door haar toedoen zijn 

ontstaan en nog zullen ontstaan. 

 

 Per saldo wordt aan de vrouw toegedeeld: € *** 

 

7.4 Aan de man worden toegedeeld de navolgende activa: 
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- zijn kleding en andere lijfgoederen    zonder verrekening 

- het gedeelte van de inboedel van de echtelijke woning  

zoals vastgelegd op de aan dit convenant gehechte lijst (bijlage)  

of (bijv.) het gedeelte van de inboedel van de echtelijke  

woning dat thans feitelijk in haar bezit is (al dan niet met verrekening) 

- de bij hem in gebruik zijnde auto, merk **, kenteken *** € *** 

- de polis van levensverzekering/lijfrentepolis, 

afgesloten bij *** onder polisnr. ***     € *** 

- de door de man opgebouwde vakantierechten    € *** 

- aandelen in de besloten vennootschap met beperkte  

aansprakelijkheid van de **** B.V.      € *** 

- de saldi) van de op zijn naam staande bankrekeningen met nummer  

en van de bankrekeningen met nummer  ***, 

die op zijn naam zullen worden gesteld ad in totaal     € *** 

- etc.  € ***

  

 

totaal activa  € *** 

 

en voorts, zonder verdere verrekening, de activa die sedert *** (peildatum) van de zijde van de 

man in de gemeenschap zijn gevallen en nog zullen vallen, zulks onder de verplichting om de 

navolgende schulden voor zijn rekening te nemen: 

- de schuld aan ***  € *** 

- etc. € *** 

totaal passiva € *** 

 

en voorts de schulden die sedert ***(peildatum) op zijn naam en/of door zijn toedoen zijn 

ontstaan en nog zullen ontstaan. 

  

Per saldo wordt aan de man toegedeeld: € *** 

 

7.5 Uit hoofde van de bovenstaande verdeling is de man / vrouw aan de vrouw / man een bedrag 

wegens overbedeling verschuldigd van € *** 

 

Of  (als er onzekerheid is over de waarde van een of meer vermogensbestanddelen:) 

 

7.5 Door de bovenstaande verdeling wordt de man / vrouw overbedeeld.  

Ter beëindiging van de onzekerheid c.q. geschillen omtrent het bedrag van de overbedeling 

stellen de partijen deze vast op een bedrag van € *** 

 Dit artikel van het convenant houdt een vaststellingsovereenkomst in. 

 (plus eventueel)  

Voor zover de vrouw/man bij de verdeling wordt overbedeeld vindt deze overbedeling plaats uit 

hoofde van een dringende verplichting van moraal en fatsoen aan de zijde van de man/vrouw, 
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inhoudende dat hij/zij ervoor dient zorg te dragen dat de vrouw/man en de kinderen behoorlijk 

gehuisvest kunnen blijven.  

 

7.6 De man / vrouw zal het in artikel 7.5 genoemde bedrag voldoen binnen *** na de ondertekening 

van dit convenant door storting van dit bedrag op rekeningnummer ***. Indien de storting niet 

tijdig plaatsvindt is de man / vrouw zonder (verdere) aanmaning in verzuim en is hij / zij aan de 

vrouw / man over het niet betaalde bedrag, zolang hij / zij in verzuim is, een rente verschuldigd, 

gelijk aan de wettelijke rente.  

 

Of 

 

7.6 De man / vrouw zal het in artikel 7.5 genoemde bedrag voldoen op het moment van de notariële 

levering van het pand te *** aan de man / vrouw, door tijdige storting van dit bedrag op de 

rekening van de in artikel 6.5 genoemde notaris.  

 

7.7 De man / vrouw zal er op eerste verzoek aan meewerken dat het kenteken van de personenauto 

merk  *** kenteken ***, wordt gesteld op naam van de vrouw / man.  

 

7.8 Partijen werken er over en weer op eerste verzoek aan mee dat de tenaamstelling van alle 

bankrekeningen wordt gewijzigd aldus, dat de rekeningen uitsluitend op naam komen te staan van 

degene aan wie de betreffende rekening is toegedeeld, terwijl alle machtigingen worden 

ingetrokken.  

Eventueel: Het saldo op rekeningnummer *** ten bedrage van  *** wordt tussen partijen bij helften 

verdeeld waarna partijen de rekening zullen opheffen. 

 

7.9 De inboedelgoederen worden door de feitelijke inbezitstelling geleverd aan degene aan wie de 

goederen volgens het in artikel 7.3 en 7.4 bepaalde  zijn toegedeeld.  

 

7.10 De rechten voortvloeiend uit de polis van levensverzekering/lijfrentepolis afgesloten bij *** onder 

polisnummer *** worden geleverd aan degene aan wie de polis is toegedeeld door de 

ondertekening van dit convenant, gevolgd door de mededeling daarvan door ***(de 

verzekeringsnemer) aan de verzekeringsmaatschappij. De partijen verplichten zich alle door de 

verzekeringsmaatschappij in verband met deze levering verlangde stukken te ondertekenen.  

Diegene die de rechten aldus geleverd krijgt is gehouden alle aan de polis(sen) verbonden kosten 

en verplichtingen voor zijn/haar rekening te nemen en te voldoen. 

 

7.11 Partijen geven hierbij opdracht aan notaris mr. *** te  *** of diens plaatsvervanger om nadat de 

echtscheiding tot stand gekomen is een notariële akte te verlijden waarbij de aandelen in de 

besloten vennootschap *** B.V. aan de man geleverd worden en daarbij te constateren dat de 

partijen ter zake van de verdeling niets meer van elkaar te vorderen hebben, over en weer 

kwijting hebben verleend en afstand hebben gedaan ontbinding van de overeenkomst te 

vorderen. De kosten van deze akte zijn voor rekening van ***. 

 

 Eventueel:  
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Ieder der partijen verklaart hierbij onherroepelijk volmacht te verlenen aan mr *** en aan 

ieder van de medewerkers, ten tijde van de gebruikmaking van de volmacht werkzaam op 

het kantoor van ** te **, zowel aan hen tezamen als aan ieder van hen afzonderlijk, om 

namens ieder der partijen de akte waarin de aandelen van de besloten vennootschap 

wonden geleverd aan de man/vrouw te ondertekenen, de hiervoor benodigde stukken te 

doen opmaken en te tekenen, woonplaats te kiezen en verder al datgene te verrichten dat 

de gevolmachtigde raadzaam zal oordelen, een en ander met de macht van in-de-plaats-

stelling om te bewerkstelligen dat voormelde aandelen goederenrechtelijk wordt geleverd 

aan de man/vrouw, hetgeen eerst zal geschieden nadat ***(mogelijke voorwaarden voor de 

levering van de aandelen kunnen hier worden omschreven) 

 

7.12 Partijen verklaren dat behoudens de in dit artikel vermelde vermogensbestanddelen  aan hen 

geen overige tot de gemeenschap behorende vermogensbestanddelen bekend zijn.   

Onbekende baten zullen terstond na het bekend worden aan de andere partij worden gemeld ter 

nadere verdeling, zulks op straffe van de sanctie die de wet stelt in art. 3:194 lid 2 BW op 

verzwijging, zoekmaken of verborgen houden van gemeenschapsgoederen, zijnde dat zijn/haar 

aandeel in dat goed aan de ander wordt verbeurd. 

 

Partijen verklaren voorts uitdrukkelijk tijdens het huwelijk geen schulden te zijn aangegaan of 

veroorzaakt te hebben die niet aan de andere partij zijn bekend gemaakt en in dit convenant aan 

de orde gesteld. 

Voor geval desondanks een schuld bekend zal worden zal deze voor rekening blijven van die partij 

op wiens/wier naam de schuld staat respectievelijk zal deze komen voor rekening van beide 

partijen ieder voor de helft voor zover kan worden aangetoond dat met het bestaan van deze 

schuld geen rekening kon worden gehouden. 

 

Artikel 7:  AFWIKKELING VAN DE HUWELIJKSVOORWAARDEN 

 

NB Alle huwelijksvoorwaarden zijn anders. De akte dient derhalve zorgvuldig te worden 

doorgenomen voordat van één of meer bepalingen in dit model gebruik wordt gemaakt.  

 Het model gaat uit van huwelijksvoorwaarden houdende een gemeenschap van inboedel, 

verder van uitsluiting van elke gemeenschap en een periodiek verrekenbeding dat door 

partijen tijdens het huwelijk niet werd nageleefd. Bovendien is het uitgangspunt van het 

model dat partijen tezamen de echtelijke woning hebben gekocht en mitsdien ieder voor de 

onverdeelde helft eigenaar is. De verdeling en regeling hiervan is reeds opgenomen in artikel 

6 van dit model convenant. 

 

7.1 Overeenkomstig de huwelijksvoorwaarden bestaat er tussen partijen een gemeenschap van 

inboedel.  

Daarnaast is er tijdens het huwelijk vermogen opgebouwd met inkomen dat valt onder het in de 

huwelijksvoorwaarden overeengekomen periodiek verrekenbeding.  

Gedurende het huwelijk is het verrekenbeding nimmer uitgevoerd. 

Met betrekking tot de verdeling van één en ander, respectievelijk de verrekening  van één en 

ander komen de partijen het volgende overeen.  
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7.2 De gemeenschap van inboedel wordt verdeeld aldus, dat aan ieder wordt toegedeeld hetgeen de 

betreffende partij op het moment van ondertekening onder zich heeft; de partijen verlangen 

hiervan geen specificatie.  

De verdeling vindt plaats zonder verrekening. 

Of 

Door deze verdeling wordt de man/vrouw overbedeeld voor een bedrag van ***. 

Of 

 

7.2 De gemeenschap van inboedel wordt verdeeld overeenkomstig de aan dit convenant gehechte lijst 

(bijlage).  

Deze verdeling vindt plaats zonder verrekening.  

Of  

Door deze verdeling wordt de man/vrouw overbedeeld voor een bedrag van ***. 

 

7.3 De inboedelgoederen worden door feitelijke inbezitstelling geleverd aan degene aan wie de 

inboedelgoederen blijkens het in artikel 7.2 bepaalde worden toegedeeld.  

 

7.4 Tijdens het huwelijk is door besparing van onverteerde inkomsten, die niet zijn verrekend, een 

vermogen ontstaan.  

Ingevolge de huwelijksvoorwaarden / de wettelijke bepalingen is de werking van het 

verrekenbeding geëindigd per ***.  Per deze datum valt de waarde van de volgende 

vermogensbestanddelen onder de werking van het verrekenbeding: 

 

t.n.v. de man 

1. ***, ter waarde van        € *** 

2. ***, ter waarde van        € *** 

3. ***, ter waarde van        € *** 

4. ***, ter waarde van        € *** 

 Totaal man         €  

 

 

t.n.v. de vrouw 

1. ***, ter waarde van        € *** 

2. ***, ter waarde van        € *** 

3. ***, ter waarde van        € *** 

4. ***, ter waarde van        € ***  

Totaal vrouw         € *** 

 

7.5 Het totale saldo van het vermogen dat onder de werking van het verrekenbeding valt bedraagt 

€  ***. Ieder is gerechtigd tot de helft hiervan, zodat de vrouw / man een vordering op de man / 

vrouw heeft van € ***. Dit bedrag (eventueel: alsmede het bedrag uit overbedeling op grond van 

artikel 7.2) wordt door de man / vrouw aan de vrouw / man voldaan binnen *** dagen na de 

ondertekening van dit convenant door storting van dit bedrag op rekeningnr. *** bij ***. Indien de 

storting niet tijdig plaatsvindt is de man / vrouw zonder verdere aanmaning in verzuim en is hij / 
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zij aan de vrouw / man over het niet betaalde bedrag, zolang hij / zij in verzuim is, een rente 

verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente. 

 

NB Eventuele privé vermogensbestanddelen vermelden die verwerkt zijn in het eindvermogen 

en vaststellen welk deel van het vermogensbestanddeel, waarin met privé vermogen werd 

geïnvesteerd, conform de evenredigheidsmethode (art. 1:136 BW) aan de investeerder moet 

worden toegekend als vergoeding voor de privé investering. 

 

Of 

7.5 Het totale saldo van het vermogen dat onder de werking van het verrekenbeding valt bedraagt 

€  ***. Ieder is gerechtigd tot de helft hiervan, zodat de vrouw / man een vordering op de man / 

vrouw heeft van € ***.  

De man / vrouw zal dit bedrag (eventueel : alsmede het bedrag uit overbedeling op grond van 

artikel 7.2) voldoen op het moment van de notariële levering van het pand te *** aan de 

vrouw/man, door tijdige storting ten behoeve van de vrouw/man van dit bedrag op de rekening 

van de in artikel 6.5 genoemde notaris.  

 

Of 

 

7.5 Partijen wensen aan de onzekerheid omtrent de hoogte van het bedrag dat zij conform het in de 

huwelijks voorwaarden opgenomen verrekenbeding met elkaar dienen te verrekenen een einde te 

maken. Zij stellen het te verrekenen bedrag vast op *** op grond waarvan de vrouw/man aan de 

man/vrouw verschuldigd is een bedrag van ***. 

Dit artikel geldt in deze dan ook als vaststellingsovereenkomst tussen partijen. 

Dit bedrag wordt voldaan ****(zie de vorige optionele artikelen 7.5) 

 

7.6 Partijen verklaren dat buiten hetgeen in artikel 7.4 is vermeld, aan hen geen te verrekenen 

vermogensbestanddelen bekend zijn dan in dit convenant genoemd. 

Partijen verklaren dat ieder tot zich heeft genomen hetgeen van hem/haar is en dat behoudens 

de in de voorgaande artikelen geregelde aanspraken, er voorzover hen bekend geen te verrekenen 

vermogensbestanddelen of vergoedingsverplichtingen meer bestaan. 

 

Nagekomen baten zullen alsnog in de verrekening worden betrokken; onbekende te verrekenen 

baten zullen onverwijld aan de andere partij worden gemeld zulks op straffe van de sanctie die 

de wet aan het verzwijgen, zoek maken of verborgen houden daaraan verbindt, zijnde dat de 

waarde daarvan niet zal worden verrekend maar geheel aan de andere echtgenoot dient te 

worden vergoed. 

 

7.7 Partijen verklaren dat hen geen andere schulden bekend zijn dan in dit convenant vermeld. 

Indien latere schulden blijken zullen deze blijven voor rekening op wiens/wier naam deze staan 

tenzij aangetoond wordt dat de partij op wiens/wier naam deze schuld staat van het bestaan niet 

heeft kunnen weten. In dat geval zal de schuld alsnog voor rekening van beide partijen komen. 

 

7.8 Ter beëindiging van de onzekerheid c.q. geschillen  stellen partijen vast dat zij ter zake van de 

kosten van de huishouding wel/niet hebben  afgerekend conform de huwelijksvoorwaarden. Zij 
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wensen daarvan geen nadere verrekening. 

Dit artikel van het convenant houdt op dit onderdeel een vaststellingsovereenkomst in. 

 

Artikel 8.  FISCALE REGELING 

 

8.1 De aanslagen Inkomstenbelasting betrekking hebbend op de huwelijkse jaren tot **** komen  voor 

rekening  van beide partijen ieder voor de helft. 

Eventuele teruggaven over deze periode zullen door partijen bij helften worden gedeeld. 

Partijen zullen ervoor zorgen de aangifte over het jaar *** in overleg met elkaar wordt gedaan of 

zij zullen deze laten opstellen door ****. 

Vanaf *** zal ieder der partijen de eigen aangifte doen dan wel laten doen en de aanslag die 

daarop volgt voor zijn/haar rekening nemen. Een eventuele teruggave zal ieder der partijen 

kunnen behouden. 

 

8.2 Partijen stellen vast dat zij vanaf *** duurzaam gescheiden leven. Hetgeen voor die datum over 

en weer is betaald ten titel van verstrekking van huishoudgeld, is naar bedoeling van partijen 

noch voor de man/vrouw aftrekbaar, noch voor de vrouw/man belast. Indien de fiscus 

desondanks de vrouw/man daarover aanslaat voor de inkomstenbelasting, zal de man/vrouw 

haar/hem de belasting aanslag vergoeden en is hij/zij gerechtigd tot het in fiscale aftrek  

brengen van de betaalde bedragen. 

 

Artikel 9.  DE PENSIOENEN EN DE VEREVENING DAARVAN 

 

9.1 De man heeft vóór althans tijdens het huwelijk van partijen aanspraken opgebouwd op 

ouderdoms- en nabestaandenpensioen opgebouwd  

 

- uit hoofde van zijn dienstverband met ***(werkgever) bij *** pensioenverzekeraar naam, adres 

en registratie nummer vermelden. 

- uit hoofde van zijn dienstverband met *** (werkgever) bij *** pensioenverzekeraar naam, adres 

en registratie nummer vermelden. 

 

9.2 De vrouw heeft vóór althans tijdens het huwelijk van partijen aanspraken op ouderdoms- en 

nabestaandenpensioen opgebouwd  

 

- uit hoofde van haar dienstverband met **(werkgever) bij *** pensioenverzekeraar naam, adres 

en registratie nummer vermelden. 

- uit hoofde van zijn dienstverband met *** (werkgever) bij *** pensioenverzekeraar naam, adres 

en registratie nummer vermelden. 

 

9.3 Standaardverevening. 

 De door partijen tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken zullen worden 

verevend conform de in artikel 1:155 BW jo 2 lid 1 van de Wet Vervening Pensioenrechten na 

scheiding (de WVP)  opgenomen standaardregeling. 
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9.4 Partijen dragen er zelf zorg voor om na totstandkoming van de echtscheiding tijdig (uiterlijk 

binnen twee jaren na inschrijving van de echtscheiding) aan de voormelde pensioenuitvoerder(s) 

mededeling te doen van de echtscheiding en van het tijdstip daarvan door middel van het daartoe 

voorgeschreven formulier, zulks teneinde te bewerkstelligen dat: 

 

 

– de vrouw een recht op uitbetaling zal verkrijgen jegens de in artikel 6.1 vermelde 

pensioenuitvoerder(s) ter grootte van de helft van het ouderdomspensioen van de man, voor 

zover dit in de huwelijkse periode is opgebouwd, 

en  

– de man een recht op uitbetaling zal verkrijgen jegens de in artikel 6.2 vermelde 

pensioenuitvoerder(s) ter grootte van de helft van het ouderdomspensioen van de vrouw, voor 

zover dit in de huwelijkse periode is opgebouwd. 

 

Het in dit artikel genoemde formulier zal worden ondertekend door beide partijen. 

 

-  Partijen geven hierbij opdracht aan mr *** om na de totstandkoming van de echtscheiding aan 

de voormelde pensioenuitvoerder(s) mededeling te doen van de echtscheiding en van het 

tijdstip daarvan door middel van het daartoe voorgeschreven formulier, zulks teneinde te 

bewerkstelligen dat: 

– de vrouw een recht op uitbetaling zal verkrijgen jegens de in artikel 9.1 vermelde 

pensioenuitvoerder(s) ter grootte van de helft van het ouderdomspensioen van de man, voor 

zover dit in de huwelijkse periode is opgebouwd, 

en / of 

– de man een recht op uitbetaling zal verkrijgen jegens de in artikel 9.2 vermelde 

pensioenuitvoerder(s) ter grootte van de helft van het ouderdomspensioen van de vrouw, voor 

zover dit in de huwelijkse periode is opgebouwd. 

 

Het in dit artikel genoemde formulier zal worden ondertekend door beide partijen. 

 

Of 

 

9.4 Afwijkend vereveningsdeel 

 

- De door partijen opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken zullen niet worden verevend 

conform de in artikel 1:155 BW jo artikel 2 lid 1 Wet VP opgenomen standaardregeling. In de 

plaats daarvan komen partijen overeen dat: 

– de vrouw een recht op uitbetaling zal verkrijgen jegens de in artikel 9.1 vermelde 

pensioenuitvoerder(s) ter grootte van *** % van het ouderdomspensioen van de man, voor zover 

dit in de huwelijkse periode (of: in de periode van *** tot ***) is opgebouwd; 

en / of 

– de man een recht op uitbetaling zal verkrijgen jegens de in artikel 9.2 vermelde 

pensioenuitvoerder(s) ter grootte van  *** % van het ouderdomspensioen van de vrouw, voor 

zover dit in de huwelijkse periode (of: in de periode van ***tot ***) is opgebouwd; 
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9.5 Partijen geven hierbij opdracht aan «naamadvoc» om na de totstandkoming van de echtscheiding 

aan de voormelde pensioenuitvoerder(s) door middel van het daartoe voorgeschreven formulier 

mededeling te doen van de echtscheiding en van het tijdstip daarvan, alsmede van de in artikel 

9.2 bedoelde overeenkomst, zulks teneinde te bewerkstelligen dat de vrouw / man / partijen 

jegens de voormelde pensioenuitvoerder(s) een recht op uitbetaling van het overeengekomen 

deel van de uit te betalen pensioentermijnen zal (zullen) verkrijgen. «naamadvoc»  zal daarbij 

een door hem / haar gewaarmerkt uittreksel van dit convenant en van de overige bij het 

formulier mee te sturen bescheiden aan de pensioenuitvoerder(s) doen toekomen. 

 

Het in dit artikel bedoelde formulier zal door beide partijen worden ondertekend. 

 

Of 

 

9.4 Conversie 

 

De door partijen opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken zullen niet worden verevend 

conform de in artikel 1:155 BW jo art. 3 lid 1 Wet VP opgenomen standaardregeling. In de plaats 

daarvan komen de partijen overeen dat: 

 

a. het recht van de vrouw / man op uitbetaling van een deel van de aanspraken op 

ouderdomspensioen zoals deze door de man / vrouw zijn opgebouwd bij de in artikel 9.1/9.2 

vermelde pensioenuitvoerders 

en 

b. het recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen 

 

zullen worden omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen voor de vrouw / man, ingaande op ***. 

 

9.5 Partijen komen overeen dat: 

 

– het aan de vrouw toekomende deel als bedoeld in artikel 9.4 onder a, 50% bedraagt (of: wordt 

gesteld op  *** %) van de in de huwelijkse periode (of: in de periode van *** tot ***)  

opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen, 

 

en / of 

 

– het aan de man toekomende deel als bedoeld in artikel 9.4 onder a, 50% bedraagt (of: wordt 

gesteld op *** %) van de in de huwelijkse periode opgebouwde aanspraken op 

ouderdomspensioen 

 

9.6 Een verklaring van de betrokken pensioenuitvoerder(s), inhoudende instemming met de bedoelde 

conversie is aan dit convenant gehecht (bijlage). 

 

9.7 Partijen geven hierbij opdracht aan «naamadvoc» om na de totstandkoming van de echtscheiding 

aan de voormelde pensioenuitvoerder(s) door middel van het daartoe voorgeschreven formulier 

mededeling te doen van de echtscheiding en van het tijdstip daarvan, alsmede van de in de 
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artikelen 9.4 en 9.5 omschreven overeenkomst, zulks teneinde te bewerkstelligen dat de vrouw / 

man / partijen jegens de in artikel 9.1/9.2 vermelde pensioenuitvoerder(s) een eigen aanspraak 

op ouderdomspensioen zal (zullen) verkrijgen. 

 

9.8 Het in artikel 9.7 bedoelde formulier zal door de beide partijen worden ondertekend. 

 

Of 

 

9.4 Uitsluiting verevening 

 

Partijen sluiten bij deze de werking van de Wet Verevening Pensioenrechten na echtscheiding  

met betrekking tot de door ieder van hen/de man/de vrouw opgebouwde rechten  op 

ouderdomspensioen uit. Er zal derhalve geen pensioenverevening plaatsvinden.  

Evenmin zal pensioenverrekening plaats vinden conform het arrest van de Hoge Raad van 27 

november 1981. 

Gelet op het bepaalde in artikel 1:94 lid4 BW, vallen de door hen opgebouwde pensioenrechten 

niet in de gemeenschap van goederen, waarin partijen zijn gehuwd. Voor het geval daar anders 

over zou kunnen worden gedacht, verklaren partijen dat de door de man opgebouwde 

ouderdomspensioenrechten aan hem en de door de vrouw opgebouwde 

ouderdomspensioenrechten aan haar worden toegedeeld, zonder nadere verrekening. 

 

9.5 Partijen geven hierbij opdracht aan «naamadvoc» om na de totstandkoming van de echtscheiding 

aan de voormelde pensioenuitvoerder(s) mededeling te doen van de echtscheiding en van het 

tijdstip daarvan, alsmede van de overeenkomst van  partijen inhoudende dat zij de 

toepasselijkheid van de Wet VP hebben uitgesloten, zulks onder toezending van een door hem / 

haar gewaarmerkt afschrift (desgewenst: uittreksel) van dit convenant. 

 

(Bijzonder) nabestaandenpensioen 

 

9.6 Het (bijzonder) nabestaandenpensioen dat tot de datum van ontbinding van het huwelijk door de 

vrouw / man is opgebouwd wordt overeenkomstig de wettelijke regeling premievrij voor de vrouw 

/ man gereserveerd. 

 

Of 

 

9.6 Ter zake het tot de datum van ontbinding van het huwelijk voor de vrouw / man opgebouwde 

(bijzonder) nabestaandenpensioen geldt dat de partijen afwijken van de wettelijke regeling in die 

zin, dat *** 

 

Aan dit convenant is een verklaring van de pensioenuitvoerder(s) gehecht, waaruit blijkt dat deze 

bereid is het afwijkende pensioenrisico te dekken (bijlage). 

 

Of  
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9.6 Partijen/de vrouw/de man doen/doet afstand van het voor hen/hem/haar opgebouwde 

(bijzonder) nabestaandenpensioen. Partijen zullen de pensioenuitvoerder(s) hiervan op de hoogte 

stellen. 

 

Artikel 10.  KWIJTING EN VRIJWARING 

 

10.1 Partijen verklaren hierbij de tussen hen bestaande huwelijksgemeenschap met inachtneming van 

de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te hebben verdeeld en zij verklaren tevens, 

behoudens met betrekking tot de rechten en verplichtingen genoemd in dit convenant, niets meer 

van elkaar te vorderen te hebben en elkaar algehele en finale kwijting te verlenen. 

 

Of 

 

10.1 Partijen verklaren hierbij dat door uitvoering van de in dit convenant omschreven verdeling van 

de aan hen in eenvoudige mede eigendom toebehorende goederen en door de in dit convenant 

geregelde verrekening, waartoe zij conform de notariële akte van huwelijksvoorwaarden verplicht 

zijn, met inachtneming van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid aan de op hen rustende 

verplichtingen hebben voldaan. 

Zij verklaren dan ook dat zij, behoudens met betrekking tot de rechten en verplichtingen 

genoemd in dit convenant, niets meer van elkaar te vorderen te hebben en elkaar algehele en 

finale kwijting te verlenen. 

 

10.2  Partijen verklaren dat zij de in dit convenant vermelde waarde van de te verdelen, 

respectievelijk te verrekenen vermogensbestanddelen naar beste weten hebben vastgesteld / 

doen vaststellen. Waardestijgingen en –dalingen komen ten goede aan, respectievelijk ten laste 

van degene die aan wie een vermogensbestanddeel is toegedeeld, respectievelijk ( in geval van 

een verrekenbeding) hier eigenaar van is. 

(Eventueel kan hierover een vaststellingsovereenkomst worden gesloten ) 

 

10.3 De man vrijwaart de vrouw en de vrouw vrijwaart de man voor aanspraken ter zake van schulden 

die hij, respectievelijk zij krachtens dit convenant voor zijn, respectievelijk haar rekening neemt. 

 

Artikel 11.  KOSTEN 

 

De kosten van de advocaat-mediator,  «naamadvoc»*, (eventueel inclusief de door deze ingeschakelde 

fiscaal adviseur, accountant, actuaris en ***), worden door de partijen bij helften gedragen. 

 

Artikel 12.  GESCHILLEN 

 

12.1 In geval partijen in de toekomst van mening verschillen omtrent de interpretatie van dit 

convenant zullen zij trachten door middel van onderling overleg tot een regeling te komen.  

In geval een partij evenwel niet voldoet aan een in dit convenant omschreven 

betalingsverplichting is de ander zonder meer gerechtigd een sommatie uit te (laten) brengen en 

vervolgens, zonodig, tot  invordering over te gaan. 
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12.2 In het geval zij hier niet in slagen zullen zij zich wenden tot «naamadvoc», of een andere 

advocaat-mediator, met het verzoek hen te begeleiden bij het zoeken naar een oplossing voor de 

gerezen geschilpunten. 

 

12.3 Pas indien en nadat deze bemiddeling niet tot het gewenste resultaat zal hebben geleid zullen 

partijen zich elk tot een eigen advocaat wenden, die dan het geschilpunt eventueel aan de 

rechter kan voorleggen.  

 

  

Artikel 13.  SLOTBEPALING 

 

13.1 Voor zover de beschikking van de rechtbank mocht afwijken van het geen in dit convenant is 

overeengekomen, zullen de bepalingen van het convenant gelden boven hetgeen in de 

beschikking is bepaald, voor zover het niet om dwingend recht gaat. 

 

13.2 De partijen verbinden zich deze overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk te zullen (laten) 

ontbinden op grond van enigerlei tekortkoming in de nakoming daarvan. Nakoming zal steeds 

gevorderd kunnen worden, al dan niet met schadevergoeding. 
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Aldus overeengekomen en ondertekend in vijfvoud, 

 

te: ______________________ te: ______________________ 

 

op: ______________________ op: ______________________ 

 

 

 

 

 

 ______________________  ______________________ 

Naam:    Naam:  

 

De ondergetekende, «naamadvoc» advocaat-mediator, verklaart dat dit convenant de afspraken behelst 

die door de bovenstaande partijen met het oog op de voorgenomen echtscheiding zijn gemaakt. 

 

te ______________________ 

op ______________________ 

 

 

 

 ______________________ 


