Voorbeeld echtscheidingsconvenant bij gemeenschap van goederen

!
Casus:
!

Saskia en Jacob zijn gehuwd in gemeenschap van goederen.
Zij hebben twee kinderen van 8 en 12 jaar oud.
Saskia is in loondienst en heeft een inkomen van € 15.000,00 bruto per jaar. Jacob is in
loondienst en heeft een inkomen van € 80.000,00 bruto per jaar.
Ze hebben een eigen woning. Deze wordt verkocht. De waarde is € 400.000,00. De
hypotheekschuld bedraagt € 300.000,00.
Saskia en Jacob hebben spaargeld ad € 20.000,00 en ook twee kapitaalverzekeringen.
Saskia heeft een auto met een waarde van € 10.000,00.
Saskia en Jacob hebben allebei pensioenrechten opgebouwd.

!
!
!
ECHTSCHEIDINGSCONVENANT
!
!
!
DE ONDERGETEKENDEN:
!
Jacob de Wit, wonende te Zeist, aan Het Rond 7, hierna te noemen "Jacob";
!
en
!
Saskia de Wit, wonende te Zeist aan Het Rond 7, hierna te noemen "Saskia";
!
samen te noemen “partijen”;
!
NEMEN IN AANMERKING:
!
-

!
-

!
-

!

Partijen zijn op 1 juni 2005 te Zeist met elkaar gehuwd in gemeenschap van
goederen.
Partijen hebben de Nederlandse nationaliteit. Het Nederlands recht is op het
huwelijksvermogensregime van toepassing.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren:
- Matthijs de Wit, geboren op 1 juni 2003 te Zeist;
- Jette de Wit, geboren op 1 september 2007 te Zeist.
Die beiden nog minderjarig zijn.

-

!
-

!
-

!

Het huwelijk van partijen is duurzaam ontwricht. Partijen wensen daarom dat hun
huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden. Partijen hebben zich daartoe gewend
tot mr. G.J.M. Gussenhoven / mr. C. Waanders, advocaat scheidingsmediator te
Zeist, met het verzoek hen beiden te informeren, te begeleiden en voor hen aan de
rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, te verzoeken tussen hen de
echtscheiding 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 (art. 7:900 BW). Dit zal slechts dan het geval zijn wanneer zulks
uitdrukkelijk wordt vermeld.

PARTIJEN VERKLAREN HET VOLGENDE MET ELKAAR TE ZIJN
OVEREENGEKOMEN:

!
Artikel 1. KINDEREN
!
1.1

!

Partijen hebben als ouders van hun kinderen afspraken vastgelegd in een
ouderschapsplan, dat als bijlage 1 aan dit convenant wordt gehecht en daarvan
onlosmakelijk deel uit maakt.

Artikel 2 PARTNERALIMENTATIE
2.1

!

2.2

!

2.3

Partijen stellen de huwelijksgerelateerde behoefte van Saskia op een bedrag van
€ 1.700,00 netto per maand, uitgaande van een netto gezinsinkomen van
€ 4.000,00 per maand en kosten van de kinderen van € 1.000,00 per maand.
Saskia voorziet gedeeltelijk in haar eigen levensbehoefte. Haar gemiddelde netto
inkomen uit arbeid bedraagt ten tijde van ondertekening van dit convenant
€ 900,00 netto per maand. De resterende behoefte aan partneralimentatie
bedraagt derhalve € 800,00 netto per maand. Derhalve € 1.500,00 bruto per
maand.
Jacob heeft met zijn inkomen ad € 80.000,00 bruto per jaar voldoende
draagkracht om in deze aanvullende behoefte te voorzien.
Op basis hiervan komen partijen overeen, dat Jacob aan Saskia met ingang van de
datum van ondertekening van dit convenant zal bijdragen in het levensonderhoud
van Saskia met een bedrag van € 1.500,00 bruto per maand, welk bedrag bij

vooruitbetaling maandelijks aan haar zal worden voldaan.
2.4

2.5

!

2.6

!

2.7

!

!

Het in artikel 2.4 vastgestelde bedrag zal worden verhoogd met de wettelijke
indexering als bedoeld in art.1:402a BW, voor het eerst per 1 januari 2016.

!

Partijen zijn ervan op de hoogte dat de alimentatieplicht van Jacob volgens de
wettelijke bepalingen (maximaal) 12 jaar duurt, te rekenen vanaf de datum van
ontbinding van het huwelijk. Saskia heeft volgens de wet de mogelijkheid tot
uiterlijk 3 maanden na het verstrijken van de (alimentatie)termijn een
verzoekschrift tot verlenging bij de rechtbank in te dienen. Indien na het verstrijken
van de (alimentatie)termijn de alimentatiebetaling voortduurt, gaat genoemde
vervaltermijn van drie maanden pas in op de datum waarop de laatste
alimentatiebetaling heeft plaatsgevonden. Verlenging is alleen mogelijk als de
beëindiging van de alimentatie voor Saskia dermate ingrijpende gevolgen heeft
dat de beëindiging in strijd moet worden geacht met de redelijkheid en billijkheid.
Indien Saskia hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, is het in
art. 1:160 BW bepaalde zonder meer van toepassing. Dit betekent dat de
alimentatieverplichting definitief eindigt met ingang van de datum van hertrouwen,
respectievelijk het laten registreren van het partnerschap. De alimentatieverplichting
eindigt voorts wanneer Saskia met een ander samenleeft als waren zij gehuwd of als
hadden zij hun partnerschap laten registreren.
In afwijking van het in art.1:160 BW bepaalde eindigt de alimentatieverplichting van
Jacob niet onmiddellijk bij samenleven van Saskia met een ander als waren zij
gehuwd, of als hadden zij hun partnerschap laten registreren, maar zal deze
doorlopen tot 6 maanden na de aanvang van het samenleven en zal de alimentatie
onverkort 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 Saskia is dat Saskia vóór de aanvang van de samenleving Jacob
schriftelijk in kennis stelt van haar 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.

Artikel 3. DE ECHTELIJKE WONING EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE RECHTEN
EN LASTEN

!

1.1

!

1.2

Tot de huwelijkse gemeenschap van partijen behoort de onroerende zaak staande
en gelegen aan Het Rond 7 te Zeist (hierna: ‘de Woning’).
Op de in Woning rust een schuld uit hoofde van hypothecaire geldlening, afgesloten
bij de Rabobank ad € 300.000,00.

1.3

!

1.4

!

1.5

!

1.6

!

1.7

!

1.8

!

Partijen hebben een levensverzekering afgesloten bij Rabobank onder polisnummer
123456789 waarvan de afkoopwaarde per datum ondertekening van dit convenant
bedraagt € 20.000,00 en die verpand is aan de Rabobank.
Partijen hebben makelaarskantoor ABC Makelaars opdracht gegeven de verkoop
van de Woning ter hand te nemen. Partijen hebben de vraagprijs vastgesteld op €
400.000,00, de bodemprijs op € 375.000,00 en de oplevertermijn op 6 maanden na
ondertekening van de verkoopovereenkomst. Partijen zullen de bodemprijs in
onderling overleg verminderen wanneer na enige tijd mocht blijken dat verkoop voor
die prijs niet mogelijk is.
De verkoopopbrengst van de Woning zal door partijen worden aangewend tot
aflossing van de hypotheekschuld en betaling van de makelaarskosten en overige
verkoopkosten. Het daarna resterende bedrag zal tussen partijen bij helfte worden
verdeeld.
Op het moment van verkoop van de Woning zal de levensverzekering worden
beëindigd. De alsdan opgebouwde waarde zal tussen partijen bij helfte verdeeld
worden.
Saskia zal de Woning met de kinderen blijven bewonen totdat deze is geleverd aan
de koper. Saskia is geen vergoeding verschuldigd aan Jacob voor het gebruik van
haar onverdeelde helft van de Woning.
Met betrekking tot de eigenaarlasten van de echtelijke woning zijn partijen
overeengekomen dat:
•
de hypotheekrente tot datum levering voor rekening van ieder der partijen
komt, ieder voor de helft;
•
de aanslag WOZ, opstalverzekering en onderhoudslasten voor rekening
komen van partijen, ieder voor de helft;

Artikel 4. VERDELING OVERIGE VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE HUWELIJKS
GEMEENSCHAP

!

4.1

Peildatum
Partijen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Zij nemen als peildatum voor
de samenstelling en de waardering van de gemeenschap de datum van
ondertekening van dit convenant.
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.

!
4.2

4.3

!
4.3.1

!

Omvang gemeenschap
Partijen verklaren dat zij geen van beiden gerechtigd zijn tot een onverdeelde boedel
noch anderszins privévermogen hebben op grond van een uitsluitingclausule en/of
verknochtheid, zodat alle vermogensbestanddelen behoren tot de te verdelen
gemeenschap.
Verdeling, toedeling en levering
De huwelijksgemeenschap was op de peildatum samengesteld als hierna vermeld in
onderstaande artikelen.
Banktegoeden/effecten/opties
Partijen hebben de volgende bankrekeningen:
a.
Rabobank nummer 123456789, betaalrekening, saldo € 2.000,00 ten name
van beide partijen;
b.
Rabobank nummer 123456789, spaarrekening, saldo € 5.000,00 ten name
van Jacob;
c.
Rabobank nummer 123456789, spaarrekening, saldo € 5.000,00 ten name
van Saskia;
d.
ABN AMRO bank nummer 123456789, spaarrekening, saldo € 8.000,00 ten
name van beide partijen;
Partijen komen overeen dat de saldi van de rekeningen genoemd sub a t/m d per
datum ondertekening van dit convenant tussen partijen bij helfte zullen worden
verdeeld.
Partijen komen overeen dat de rekeningen genoemd sub a, b en d per datum
ondertekening van dit convenant aan Jacob en de rekeningen genoemd sub c per
datum ondertekening van dit convenant aan Saskia worden toegedeeld.
Levering van genoemde saldi aan Jacob respectievelijk Saskia geschiedt door
ondertekening van dit convenant en de mededeling daarvan aan de bancaire
instellingen. De mededeling wordt gedaan door degene aan wie de saldi zijn
toegedeeld.
Partijen zullen meewerken aan de wijziging van de tenaamstelling dan wel de
opheffing van de rekeningen.

!

Uit hoofde van de hiervoor genoemde toedeling dient Jacob aan Saskia te voldoen €
5.000,00.

!

4.3.2

Polis(sen) van levensverzekering
Partijen hebben de volgende polis(sen) van levensverzekering afgesloten:
a.
bij Zwitersleven, nummer 123456789, verzekeringnemer: beide partijen,
afkoopwaarde per datum ondertekening convenant € 10.000,00.
b.
bij Rabobank, nummer 123456789, verzekeringnemer: beide partijen, afkoop
waarde per datum ondertekening convenant € 15.000,00.

!
!
4.3.3

!

Partijen zullen de verzekering vermeld sub a en b beëindigen en de waarde daarvan
bij helfte verdelen.
Inboedelgoederen/sieraden
Conform de aan dit convenant gehechte als bijlage 2 gehechte overzicht hebben
partijen de inboedelgoederen die zich in de Woning bevinden tussen hen bij helfte
verdeeld met gesloten beurzen. Aan ieder van partijen worden toegedeeld de in zijn
c.q. haar bezit zijnde sieraden.
Levering vindt plaats door feitelijke bezitsverschaffing die wordt geacht plaats te
hebben gevonden per datum inschrijving echtscheidingsbeschikking.

!

4.3.4

Auto’s
Aan Saskia wordt de bij haar in gebruik zijnde personenauto van het merk Mini
Cooper kenteken AA-BB-01 toegedeeld. Partijen hebben de waarde hiervan in
onderling overleg vastgesteld op € 10.000,00.

!

!

Levering vindt plaats door feitelijke bezitsverschaffing die wordt geacht plaats te
hebben gevonden per datum inschrijving echtscheidingsbeschikking, alsmede voor
zover nodig wijziging tenaamstelling.
Uit hoofde van de hiervoor genoemde toedeling dient Saskia aan Jacob te voldoen
€ 5.000,00.

!

4.3.5

!
4.4

4.5

Totale overbedelingsvordering
Door de bovenstaande verdeling wordt geen der partijen over- dan wel
onderbedeeld.
Nagekomen baten en/of lasten
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.

!

Aan Saskia worden toegedeeld de baten die sedert de peildatum van haar zijde in de
gemeenschap zijn gevallen en nog zullen vallen, zulks onder de verplichting om voor
haar rekening te nemen de schulden die sedert de peildatum op haar naam en/of
door haar toedoen zijn ontstaan en nog zullen ontstaan. Aan Jacob worden
toegedeeld de baten die sedert de peildatum van zijn zijde in de gemeenschap zijn
gevallen en nog zullen vallen, zulks onder de verplichting om voor zijn rekening te
nemen de schulden die sedert de peildatum op zijn naam en/of door zijn toedoen zijn

ontstaan en nog zullen ontstaan.
4.6

!

Partijen verklaren voorts uitdrukkelijk dat er aan hen geen schulden bekend zijn die
zijn opgekomen vóór de peildatum, anders dan de in dit convenant genoemde.
Voor het geval desondanks een schuld bekend zal worden die niet in het convenant
is genoemd, zal deze voor rekening blijven van die partij op wiens/wier naam de
schuld staat, tenzij aangetoond wordt dat de partij op wiens/wier naam de schuld
staat van het bestaan niet heeft kunnen weten. In dat geval zal de schuld alsnog
voor rekening van beide partijen komen.

Artikel 5. FISCALE REGELING

!

5.1

Partijen stellen vast dat zij t/m het kalenderjaar 2015 fiscaal partners zijn. Tot en met
dat jaar zullen zij in overleg met elkaar de aangiftes inkomstenbelasting (laten) doen.
De aanslagen inkomstenbelasting die betrekking hebben op de jaren waarin men
fiscaal partner was komen voor rekening van beide partijen ieder voor de helft, zodra
de aanslag onherroepelijk vast staat.
Eventuele teruggaven over deze periode zullen door partijen bij helfte worden
gedeeld.
Vanaf 1 januari 2016 zal ieder der partijen de eigen aangifte doen dan wel laten doen
en de aanslagen die op die aangifte betrekking hebben voor zijn/haar rekening
nemen. Een eventuele teruggave zal ieder der partijen kunnen behouden

!
Artikel 6. DE PENSIOENEN EN DE VEREVENING DAARVAN
!
6.1

6.2

6.3

!

6.4

Jacob heeft vóór althans tijdens het huwelijk van partijen aanspraken opgebouwd op
ouderdoms- en partnerpensioen opgebouwd
•
uit hoofde van zijn huidige dienstverband met ABC BV bij pensioenuitvoerder
ABP;
•
uit hoofde van zijn gewezen dienstverband met DEF BV bij pensioenuitvoerder
PGGM.

!

Saskia heeft vóór althans tijdens het huwelijk van partijen aanspraken op
ouderdoms- en partnerpensioen opgebouwd
•
uit hoofde van haar huidige dienstverband met 123 BV bij pensioenuitvoerder
Zorg&Welzijn.

!

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
Verevening Pensioenrechten na scheiding (de Wet VPS) opgenomen
standaardregeling.
Partijen zullen er zelf voor zorgen dat zij binnen twee jaar na de totstandkoming van
de echtscheiding aan voormelde pensioenuitvoerder(s) mededeling doen van de

!

6.5

echtscheiding en van het tijdstip daarvan door middel van het daartoe
voorgeschreven formulier, zulks teneinde te bewerkstelligen dat:
•
Saskia een direct vorderingsrecht zal verkrijgen jegens de in artikel 6.1
vermelde pensioenuitvoerder(s) ter grootte van de helft van het
ouderdomspensioen van Jacob en daarmee ook een rechtstreekse uitbetaling
van de pensioenuitvoerders, voor zover dit in de huwelijkse periode is
opgebouwd,
en
•
Jacob een direct vorderingsrecht zal verkrijgen jegens de in artikel 6.2
vermelde pensioenuitvoerder(s) ter grootte van de helft van het
ouderdomspensioen van Saskia en daarmee ook een rechtstreekse uitbetaling
van de pensioenuitvoerders, voor zover dit in de huwelijkse periode is
opgebouwd.
Ten aanzien van alle tot de datum van ontbinding van het huwelijk door Saskia
respectievelijk door Jacob opgebouwde aanspraken op partnerpensioen komen
partijen overeen, dat overeenkomstig de wettelijke standaardregeling van
artikel 57 lid 1, lid 2 respectievelijk lid 3 Pensioenwet wordt gehandeld inhoudende
dat de aanspraken daarop premievrij voor man respectievelijk Saskia worden
gereserveerd.

!
Artikel 7. KWIJTING EN VRIJWARING
!
7.1

!

7.2

!

7.3

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.
Partijen verklaren dat zij de in dit convenant vermelde waarde van de te verdelen,
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.
Jacob vrijwaart Saskia en Saskia vrijwaart Jacob voor aanspraken ter zake van
schulden die hij, respectievelijk zij krachtens dit convenant voor zijn, respectievelijk
haar rekening neemt.

!
Artikel 8. KOSTEN
!
8.1

De kosten van de advocaat scheidingsmediator, mr. G.J.M. Gussenhoven / mr. C.
Waanders, worden door partijen bij helfte gedragen.

!
Artikel 9. GESCHILLEN
!

9.1

!
!

9.2

!

9.3

Indien partijen in de toekomst van mening verschillen omtrent de interpretatie van dit
convenant en/of wijziging van de inhoud daarvan, zullen zij trachten door middel van
onderling overleg tot een regeling te komen.
Indien 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, zo nodig, tot invordering over te gaan.
Indien zij hier niet in slagen zullen zij zich wenden tot mr. G.J.M. Gussenhoven / mr.
C. Waanders, of een andere vFAS advocaat scheidingsmediator, met het verzoek
hen te begeleiden bij het zoeken naar een oplossing voor de gerezen geschilpunten.
Pas indien en nadat deze mediation 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 10. SLOTBEPALING

!

10.1

!

10.2

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.
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.

!
Aldus overeengekomen en ondertekend in viervoud,
!
te Zeist
te Zeist
!
op 1 juni 2015
op 1 juni 2015
!
………………………………
Jacob de Wit

!
!
DISCLAIMER
!

………………………………………..
Saskia de Wit

Iedere echtscheiding is anders. Dit echtscheidingsconvenant is dan ook uitsluitend een
voorbeeld en slechts bedoeld als algemene informatievoorziening en mag niet gezien
worden als een juridisch advies. Het echtscheidingsconvenant omvat afspraken met
betrekking tot een willekeurige casus en is dus niet in zijn algemeenheid te gebruiken. Het
is van groot belang om u door een deskundige te laten informeren over de gevolgen van

de door u gewenste echtscheiding en de te maken afspraken. Ieder gebruik van deze
informatie is volledig voor uw eigen risico. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid voor
de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van deze informatie of het gebruik daarvan
aanvaarden, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt
door het gebruik hiervan.

!

