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Partijen hebben zich goed genoeg weten te informeren over het beëindigen van hun relatie. Daartoe hebben zij een vermogensopstelling
gemaakt en een budgettering gedaan om te komen tot een juiste vermogens- en inkomstenverdeling, indien nodig een kinder- en
partneralimentatieberekening gemaakt en inboedelverdeling opgesteld.
Bij kinderen jonger dan 18 jaar en waarvan de beide ouders ouderlijk gezag uitoefenen, is het verplicht sinds 1 maart 2009 een
ouderschapsplan op te stellen.
Brochures van de overheid over alimentatie, pensioenverevening, “u gaat scheiden” zijn door partijen op te vragen op
www.rijksoverheid.nl.Partijen hebben zich van de inhoud in kennis gesteld. Mede op deze kennis hebben zij hun beslissingen, vastgelegd in
deze overeenkomst, genomen. Al deze kennis en informatie hebben partijen er toe gebracht, dit vast willen gaan leggen in dit
convenant/vaststellingsovereenkomst.

De gemaakte afspraken zijn tot stand gekomen in mediation, onder begeleiding van dhr. drs. Ali al Hadaui,
MfN-Registermediator. Daarvoor is een MfN-mediationovereenkomst ondertekend op ……………..

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST/ ECHTSCHEIDINGSCONVENANT

ONDERGETEKENDEN,
-  [VOLLEDIGE NAAM EN VOORNAMEN MAN] geboren op  [GEBOORTEDATUM MAN] te  [GEBOORTEPLAATS MAN],
wonende aan  [ADRES POSTCODE MAN], te  [WOONPLAATS MAN], BSN ………………….verder te noemen: "de
man". Bereikbaar op telefoonnummer/ mail adres …………………….Tijdelijk wonende ………………..

-  [VOLLEDIGE NAAM-MEISJESNAAM EN VOORNAMEN VROUW] geboren op  [GEBOORTEDATUM VROUW] te
[GEBOORTEPLAATS VROUW], wonende aan  [ADRES POSTCODE VROUW], te  [WOONPLAATS VROUW], BSN
……………………verder te noemen: "de vrouw".  Bereikbaar op telefoonnummer/ mail adres
…………………….Tijdelijk wonende ………………

Gezamenlijk te noemen: “de partijen”.

VERKLAREN DAT
[OPTIE 1]
1. Partijen zijn op  [HUWELIJKSDATUM/GEREGISTREERD PARTNERSCAP/ SAMENWONENDE] te  [PLAATS VAN HUWELIJK]
in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd.

Partijen hebben wel/niet huwelijkse/geregistreerd partnerschap/samenleving voorwaarden
opgesteld, de datum ………………………. te ……………………………… en zijn opgesteld door
notaris Mr …………………………….. te ………………………………………., hoofdzakelijk inhoudende
…………………………………..

[OPTIE 2]
1. Partijen zijn op ………………. te ……………… op huwelijksvoorwaarden gehuwd,  waarvan de
huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld op ……………………. door notaris Mr …………………… te
………………….., hoofdzakelijk inhoudende,
(voorbeeld tekst) 1 a. Er zal tussen de echtgenoten  geen enkele huwelijksrechterlijk gemeenschap van

goederen bestaan,  welke huwelijksvoorwaarden nadien niet zijn gewijzigd.
b. welke huwelijksvoorwaarden nooit tot uitvoer zijn gebracht en geleefd hebben als in gemeenschap
van goederen
c. door de man is voorafgaande van het huwelijk een bedrag van ……………………. en de vrouw een
bedrag van ……………………….. wegens ………………………(financiering van hun echtelijke
woning.)
d. tevens is door de man/vrouw ingebracht (goederen)  …………………… ter waarde van
…………………….
e. Partijen wensen het opgebouwde vermogen in hun huwelijk gelijk en rechtvaardig te verdelen
f. welke huwelijksvoorwaarden nadien niet zijn gewijzigd en welke huwelijksvoorwaarden nooit tot
uitvoer zijn gebracht en geleefd hebben als in gemeenschap van goederen.

www.rijksoverheid.nl.Partijen
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2. Partijen hebben de Nederlandse nationaliteit.
Of

Partij 1 heeft de Nederlandse nationaliteit en partij 2 heeft de ……………….. nationaliteit
Of

Partij 2 heeft de Nederlandse nationaliteit en partij 1 heeft de ……………….. nationaliteit
Of

Partij 1 heeft de ………………..nationaliteit en partij 1 heeft de ……………….. nationaliteit

[OPTIE 1]
3. Uit het huwelijk zijn geen minderjarige kinderen geboren.

[OPTIE 2]
3. Uit het huwelijk zijn geboren

•  [VOLLEDIGE NAAM EN VOORNAMEN KIND 1], op  [GEBOORTEDATUM KIND 1] te
[GEBOORTEPLAATS KIND 1]  en

•  [VOLLEDIGE NAAM EN VOORNAMEN KIND 2], op  [GEBOORTEDATUM KIND 2] te
[GEBOORTEPLAATS KIND 2] en

•  [VOLLEDIGE NAAM EN VOORNAMEN KIND 3], op  [GEBOORTEDATUM KIND 3] te
[GEBOORTEPLAATS KIND 3].

De kinderen zijn minderjarig.

OF
Waarvan ……. kind(eren) minderjarig zijn:
De woon- en verblijfplaats van de kinderen is aan  [ADRES POSTCODE KINDEREN], te  [WOONPLAATS KINDEREN].

4 Partijen zijn van oordeel dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, op grond waarvan zij
echtscheiding verzoeken.

5. 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.

6 Partijen leven sinds  [DATUM VAN AANVANG DUURZAAM GESCHEIDEN LEVEN] duurzaam gescheiden.

7 Partijen de gevolgen van de echtscheiding door middel van dit convenant als volgt wensen te
regelen:

TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT

ARTIKEL 1: HET MINDERJARIGE KIND OF KINDEREN
Opmerking: Hier kan, indien van toepassing, een verwijzing naar het ouderschapsplan worden gemaakt. De artikelen m.b.t.
het kind/de kinderen, inclusief die over kinderalimentatie worden hier dan alleen in hoofdlijnen beschreven en uitvoeriger en
specifieker in het Ouderschapsplan. Het convenant is dan het juridisch document en het Ouderschapsplan kunnen de ouders
met voortschrijdend inzicht aanpassen. Wel omschrijven of kinderen wel of niet zijn betrokken, dan wel zijn geïnformeerd
door de ouders over het wonen, omgang en let op leeftijd van de kinderen.

Voorbeeld tekst: Partijen hebben een ouderschapsplan opgesteld en hebben aangegeven deze met voortschrijdend
inzicht aan te willen passen. Gezien de leeftijd van hun zoon/dochter/kinderen is het niet mogelijk hen/hem bij
het opstellen van dit ouderschapslan te betrekken. De ouders hebben te samen met de grootst mogelijke



Paraaf 3 29-3-2020
MAN en VROUW Mediator

zorgvuldigheid en rekening houdend met hun zoon/dochter/kinderen de opvoedingsnormen en omgangsregeling
opgesteld, aansluitend en passend bij de leeftijd van hun kind(eren) en vastgelegd in hun Ouderschapsplan.
Samen hebben zij vastgesteld dat hun kind(eren) het beste bij Moeder kan wonen en dat Vader zo veel als het
mogelijk is, betrokken zal zijn bij de opvoeding van hun kind(eren).

OF als de kinderen wel wat ouder zijn:
Partijen hebben een ouderschapsplan opgesteld en deze met de kinderen besproken. De kinderen weten dat zij bij
vader/moeder wonen  en dat zij bepaalde weekenden bij moeder/vader verblijven en daarnaast zoveel als de werkzaamheden
van vader dit toelaten.

Of bij co ouderschap
Partijen hebben een ouderschapsplan opgesteld en deze met de kinderen besproken. De kinderen weten dat zij evenveel tijd
bij vader/moeder verblijven, als zijnde een co-ouderschapregeling.

Na 6 maanden zullen de ouders in aanwezigheid van familiemediator de heer drs. Ali al Hadaui of een andere
familiemediator de gemaakte afspraken evalueren en zo nodig aanpassingen doen in het ouderschapslan. Wil één
van beide ouders eerder dan wel na de periode van 6 maanden een gezamenlijk mediationgesprek aangaan, dan
spreken zij nu te samen af, de intentie en bereidheid te hebben om samen tot een gewenste oplossing te komen
voor hun kind(eren) en aanpassingen te doen in het ouderschapsplan, ten einde juridische procedures met
betrekking tot hun kind(eren) te voorkomen.

Partijen hebben een ouderschapsplan opgesteld en hebben aangegeven deze met voortschrijdend inzicht aan te willen passen.
Gezien de leeftijd van hun zoon/dochter/kinderen is het niet mogelijk hem/haar/hen bij het opstellen van dit ouderschapsplan
te betrekken. Tezamen hebben de ouders met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de opvoedingsnormen en omgangsregeling
in het ouderschapsplan vastgelegd, passend bij de leeftijd van hun kind(eren).
De ouders zijn overeengekomen dat hun kind(eren) het beste bij moeder kan/kunnen wonen en dat vader zo veel mogelijk bij
de opvoeding van het/de kind(eren) betrokken zal zijn.
Na 6 maanden zullen de ouders in aanwezigheid van een mediator, de gemaakte afspraken evalueren en zo nodig aanpassen.
Teneinde een juridische procedure aangaande twistpunten met betrekking tot hun kind(eren) te voorkomen, spreken de
ouders hierbij af de intentie en de bereidheid te hebben om zowel in de periode voor de evaluatie als daarna met behulp van
mediation tot een oplossing te komen.

1.1 Ouderlijk gezag
Partijen blijven wel/niet gezamenlijk het ouderlijk gezag over [de kinderen] uitoefenen.

1.2 Woonplaats
[de kinderen] volgen de woonplaats van de man/vrouw. De man/vrouw is op grond hiervan
gerechtigd tot de kinderbijslag.

of
De kinderen wonen bij de man/vrouw . De man/vrouw is op grond hiervan gerechtigd tot de
kinderbijslag.

of
Kind(eren) (naam) ……………… wonen bij de man/vrouw. De man/vrouw is op grond hiervan
gerechtigd tot de kinderbijslag.
Kind(eren) (naam) ……………… wonen bij de man/vrouw. De man/vrouw is op grond hiervan
gerechtigd tot de kinderbijslag.

1.3 Omgang
De omgangsregeling met de kinderen is uitvoerig omschreven in het Ouderschapsplan (bijlage).
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ARTIKEL 2: LEVENSONDERHOUD

2.1 Kinderalimentatie
[OPTIE: PARTIJEN BEPALEN ALIMENTATIE IN ONDERLING OVERLEG]
Partijen komen overeen dat man/vrouw    aan de vrouw/man    een kinderalimentatie
verstrekt van €  [BEDRAG KINDERALIMENTATIE PER KIND] netto per maand per kind, te voldoen op de
eerste van de maand door bijschrijving op een door de vrouw/man    aan te wijzen rekening.
Opmerking: Bij co-ouderschap kan dit ook op een gezamenlijke rekening.

PARTIJEN HEBBEN EEN ALIMENTATIEBEREKENING LATEN UITVOEREN.
a. Het bruto jaar inkomen in de relatie van de man bedraagt € ,00 en het bruto jaarinkomen van de
vrouw bedraagt € ,00
b. Het netto maandinkomen van de man volgens berekening bedraagt € ,00 en het netto
maandinkomen van de vrouw bedraagt volgens berekening € ,00
Het  totaal netto gezinsinkomen per maand tijdens de relatie is door partijen vastgesteld op € ,00 ( en
is gemaximeerd tot het bepaalde bedrag van € 6.000,00 per maand).
Rekening houdend hiermee en met het aantal kinderen en hun leeftijd bedragen de eigen kosten van
kinderen volgens de tabel uit de Tremanorm € ,00.
Indien de kinderen bij Moeder wonen ontvangt zij een kindgebondenbudget van € ,00 per maand,
gebaseerd op haar huidig inkomen en alleen wonend.
Aan werkelijke behoefte resteert derhalve € ,00 (eigen aandeel van de ouders)
c. De draagkracht van de man is conform bijgaande berekening, welke is vastgesteld op basis van
door partijen beschikbaar gestelde gegevens, € ,00
d. De draagkracht van de vrouw is conform bijgaande berekening, welke is vastgesteld op basis van
door partijen beschikbaar gestelde gegevens, een bedrag van € ,00 netto per maand
e. Gerekend met een zorgkorting van 0/15/25/35% komen partijen overeen dat man aan de vrouw
een kinderalimentatie verstrekt van € ,00 netto per maand per kind, te voldoen vanaf 1 januari 2015,
op de eerste van de maand OF nadat één van beide ouders is verhuisd naar een andere woning en
ieder en geacht wordt zijn/haar eigen kosten te betalen, door bijschrijving op een door de man/vrouw
aan te wijzen rekening nummer ……………………

2.2 Kosten levensonderhoud en studie
[OPTIE: GEEN BEDRAG]
a. Zodra een kind meerderjarig wordt, zullen de kosten van levensonderhoud en studie door partijen
naar rato van het inkomen worden verdeeld. Bij studie e.e.a. zoals de DUO dit voorschrijft. Partijen
zullen het bedrag storten op een door het kind aan te wijzen rekening, tenzij het kind op dat moment
nog bij de vrouw/man woont. In dat geval wordt door de man, de vrouw, en het kind in onderling
overleg bepaald op welke wijze wordt betaald, zolang die situatie voortduurt.
b. Indien een kind 18 jaar  of ouder is, dan heeft deze het recht om de alimentatie zelfstandig te
vorderen.
c. Partijen zullen het bedrag storten op een door het kind aan te wijzen rekening, tenzij het kind op dat
moment nog bij de vrouw/man  woont. In dat geval wordt door de man, de vrouw, en het kind in
onderling overleg bepaald op welke wijze wordt betaald, zolang als die situatie voortduurt.

[OPTIE: BEDRAG VASTSTELLEN]
Zodra een kind meerderjarig wordt, verstrekt de man/vrouw    aan het kind een bijdrage in de
kosten van levensonderhoud en studie van €  [BEDRAG BIJDRAGE PER KIND] per maand, te voldoen
op de eerste van de maand door bijschrijving op een door het kind aan te wijzen rekening, tenzij het
kind op dat moment nog bij de vrouw/man    woont. In dat geval wordt door de man, de
vrouw, en het kind in onderling overleg bepaald op welke wijze wordt betaald, zolang als die situatie
voortduurt.
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2.3 Indexering
De kinderalimentatie en de bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie worden jaarlijks
verhoogd met het door de Minister van Justitie vastgestelde indexeringspercentage als bedoeld in
artikel 1:402a BW, voor het eerst per 1 januari .

2.4 Kinderbijslag en uitkeringen
De kinderbijslag en andere uitkeringen die ten behoeve van een kind worden verleend, worden
bijgeschreven op een door de vrouw/man aan te wijzen rekening. Onder andere uitkeringen wordt
mede begrepen een eventuele tegemoetkoming die de man/vrouw  van de belastingdienst of de
overheid kan ontvangen in de kosten voor de kinderen. (www.toeslagen.nl)

2.5 Einde
a. Partijen zijn er mee bekend dat een kinderalimentatie of een bijdrage in de kosten van
levensonderhoud en studie vervalt aan het einde van de maand waarin een kind zelf redelijkerwijze
in zijn levensonderhoud kan voorzien, niet langer een opleiding volgt of de leeftijd van 21 jaar bereikt.

OPTIE Het staat partijen vrij om  te kiezen de leeftijd van 21 jaar te verlengen naar een latere leeftijd, rekening houdend
meet en studieperiode van de kinderen en wel als volgt.
b. Partijen hebben in goed overleg besloten de leeftijd van 21 jaar te verlengen naar de leeftijd van
…… jaar. Bij dit alles is van belang dat indien een kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt er nadien
sprake moet zijn van voldoende studieresultaat. Onder voldoende studieresultaat wordt verstaan dat
het kind de studie volgt met een tempo dat minimaal gelijk is aan het gemiddelde studietempo dat
staat voor die betreffende opleiding. Indien dit niet het geval is, dan hebben partijen het recht om de
alimentatie geheel te stoppen.
c. Dit beding ten behoeve van ieder van de kinderen van de partijen is onherroepelijk, zodat kinderen
het recht hebben om zo nodig nakoming van dit beding te vorderen. De ondertekening van dit
convenant geldt tevens als aanvaarding van dit beding door de partijen als wettelijke
vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen.

2.6 Partneralimentatie
[OPTIE: PARTIJEN BEPALEN ALIMENTATIE IN ONDERLING OVERLEG]
a. Rekening houdend met de vastgestelde kinderalimentatie of de vastgestelde bijdrage in de kosten
van levensonderhoud en studie, komen partijen tot de volgende partneralimentatie. De
man/vrouw  verstrekt aan de vrouw/man   een partneralimentatie van €  [BRUTO

BEDRAG PARTNERALIMENTATIE] bruto per maand, te voldoen op de eerste van de maand door bijschrijving
op een door de vrouw/man    aan te wijzen rekening.
Partijen zijn ermee bekend dat de hiervoor genoemde partneralimentatie belast is bij de ontvanger en
bij de betaler als persoonsgebonden aftrek in aanmerking mag worden genomen.
b. Partijen zijn zich ervan bewust dat op het moment dat één van de partijen een beroep dient te doen
op een bijstandsuitkering, de betreffende gemeente een verhaalrecht heeft op de andere partner. De
gemeente zal hiertoe een alimentatieberekening uitvoeren. De daaruit voortkomende
alimentatieverplichting kan afwijken van hetgeen hier is vastgesteld.

[OPTIE: PARTIJEN HEBBEN EEN ALIMENTATIEBEREKENING LATEN UITVOEREN]
a. De draagkracht van de man en de vrouw is conform bijgaande berekening, welke is vastgesteld op
basis van door partijen beschikbaar gestelde gegevens, te weten een inkomen uit
loondienst/zelfstandig ondernemerschap bruto per jaar van de man €
en een inkomen uit loondienst/zelfstandig ondernemerschap bruto per jaar van de vrouw €
b. Rekening houdend met de draagkracht en de vastgestelde kinderalimentatie of de vastgestelde
bijdrage in de kosten van de gemeenschappelijke woning, komen partijen op basis van de gemaakte
berekeningen, tot de volgende partneralimentatie.

www.toeslagen.nl
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De man/vrouw    verstrekt aan de vrouw/man    een partneralimentatie van €
[BRUTO ALIMENTATIEBEDRAG] bruto per maand, te voldoen op de eerste van de maand door bijschrijving
op een door de vrouw/man  aan te wijzen rekening.
Indien de bijdrage in de kosten voor de kinderen komt te vervallen, zal opnieuw worden berekenend
wat de bijdrage aan partneralimentatie zal bedragen.
Partijen zijn ermee bekend dat de hiervoor genoemde partneralimentatie belast is bij de ontvanger en
bij de betaler als persoonsgebonden aftrek in aanmerking mag worden genomen.
c. Partijen zijn zich ervan bewust dat op het moment dat één van de partijen een beroep dient te doen
op een bijstandsuitkering, de betreffende gemeente een verhaalrecht heeft op de andere partner. De
gemeente zal hiertoe een alimentatieberekening uitvoeren. De daaruit voortkomende
alimentatieverplichting kan afwijken van hetgeen hier is vastgesteld.

[OPTIE: AFZIEN VAN ALIMENTATIE]
a. Partijen stellen vast dat hun behoefte dan wel draagkracht geen aanleiding geeft voor
partneralimentatie. Partijen doen daarom afstand van partneralimentatie.
b. Partijen zijn zich ervan bewust dat op het moment dat één van de partijen een beroep dient te doen
op een bijstandsuitkering, de betreffende gemeente een verhaalrecht heeft op de andere partner.
c. Dit nihilbeding is gebaseerd op het feit dat op het tijdstip van ondertekening van het convenant de
beide partijen in staat zijn om in het eigen levensonderhoud te voorzien, welke is vastgesteld op basis
van door partijen beschikbaar gestelde gegevens, te weten een inkomen uit loondienst/zelfstandig
ondernemerschap bruto per jaar van de man € ……………en een inkomen uit loondienst/zelfstandig
ondernemerschap bruto per jaar van de vrouw €

[OPTIE: VOORWAARDELIJK AFZIEN VAN ALIMENTATIE]
a. De partijen komen overeen dat na de ontbinding van hun huwelijk de één tegenover de ander niet
tot betaling van een alimentatie gehouden zal zijn, tenzij de omstandigheid zich wijzigt dat
[UITLEG VAN DE VOORWAARDE(N)]. In dat geval kan degene die een alimentatie van de ander behoeft zich
alsnog tot de rechter wenden met een verzoek tot vaststelling van de alimentatie, alles voor zover de
partijen niet in onderling overleg het door de ander ten titel van alimentatie te betalen bedrag kunnen
vaststellen.
b. Dit nihilbeding is gebaseerd op het feit dat op het tijdstip van ondertekening van het convenant de
beide partijen in staat zijn om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

[OPTIE: AFKOPEN ALIMENTATIE (ALTIJD IN COMBINATIE MET NIET-WIJZIGINGSBEDING)]
a. De man koopt de alimentatie die hij met ingang van de datum van ontbinding van het huwelijk van
de partijen aan de vrouw verschuldigd zal zijn af door storting van een afkoopsom ten bedrage van
€  [BRUTO BEDRAG AFKOOPSOM] bruto, (bij een door de vrouw te bepalen rekening van een
verzekeraar, teneinde hiervoor een alimentatielijfrente te ontvangen.). De storting vindt plaats uiterlijk
veertien dagen na de datum van inschrijving van de beschikking tot echtscheiding in de registers van
de burgerlijke stand of op een ander te bepalen tijdsstip, op een door de vrouw aan te wijzen
bankrekening. Indien de storting niet tijdig plaatsvindt is de man zonder verdere aanmaning in
verzuim en is hij aan de vrouw over het niet betaalde bedrag, zolang hij in verzuim is, een rente
verschuldigd van 1% per maand of gelijk aan de wettelijke rente.
b. De vermelde afkoopsom voor de alimentatie is als volgt berekend:  [BEREKENING VAN BEDRAG]
en is gebaseerd op de volgende gegevens/uitgangspunten:

 [GEGEVENS EN UITGANGSPUNTEN OMSCHRIJVEN]
Opmerking: deze regeling is fiscaal voor de ontvangende partij erg ongunstig, behalve als men kiest
voor afstorten bij een verzekeraar. Hiervoor zullen vaak maatregelen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld
storting van de afkoopsom in een direct uitkerende lijfrente voor de alimentatiegerechtigde.
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[OPTIE: NIET-WIJZIGINGSBEDING]
c. Voorts komen partijen overeen op grond van artikel 1:159 BW dat hetgeen is overeengekomen
omtrent de partneralimentatie niet zal worden gewijzigd, tenzij sprake is van een ingrijpende
wijziging van omstandigheden als bedoeld in artikel 1:159 lid 3 BW.

[OPTIE: NIET-WIJZIGINGSBEDING MET ONTSNAPPINGSCLAUSULE]
c. Voorts komen partijen overeen op grond van artikel 1:159 BW dat hetgeen is overeengekomen
omtrent de partneralimentatie niet zal worden gewijzigd, tenzij sprake is van een ingrijpende
wijziging van omstandigheden als bedoeld in artikel 1:159 lid 3 BW, waaronder begrepen het geval
dat de man/vrouw    kan aantonen dat zijn/haar  inkomsten in relevante mate (eventueel:
met ten minste  [PERCENTAGE] % ten opzichte van  [VERGELIJKINGSBEDRAG], bij voorbeeld het
huidige inkomen van de man/vrouw    van € [BEDRAG HUIDIG INKOMEN] of het inkomen van de
man/vrouw    vóór de betreffende vermindering) zijn verminderd door omstandigheden buiten
zijn /haar  toedoen.
d. Wanneer het niet-wijzigingsbeding haar kracht verliest, blijven de alimentatieverplichtingen van de
man/vrouw     jegens de man/vrouw zoals in dit convenant vastgesteld, ongewijzigd van
kracht, totdat die verplichtingen in onderling overleg of door een rechterlijke uitspraak worden
gewijzigd.

[OPTIE: WIJZIGEN KAN, MAAR NIET BIJ BEPAALDE VOORWAARDEN]
De alimentatie 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:
[OPSOMMING VAN SITUATIES]

[OPTIE: NIET-WIJZIGINGSBEDING MET BEPERKTE TIJDSDUUR]
De alimentatie kan, de eerste drie jaar of totdat het jongste kind van de partijen de meerderjarige
leeftijd heeft bereikt, 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 artikel 1:159 lid 3 BW bepaald.

2.7 Inkomen van de alimentatiegerechtigde
[OPTIE: GEEN KORTING OP ALIMENTATIE]
Ten aanzien van de eventuele eigen inkomsten van de  [man/vrouw] geldt dat noch
[zijn/haar] arbeidsinkomsten, noch  [zijn/haar] inkomsten uit vermogen in mindering komen
op de alimentatie.

[OPTIE: VASTE HOOGTE VAN BESTEEDBAAR INKOMEN]
a. Bij de vaststelling van de alimentatie voor de  [man/vrouw] is rekening gehouden met haar
huidige inkomsten uit arbeid die € [BRUTO JAARINKOMEN] bruto per jaar bedragen. Het totaal van
de in artikel 2 bepaalde alimentatie en de huidige inkomsten uit arbeid van de  [man/vrouw]
bedraagt dus €  [TOTAALBEDRAG] per jaar.
b. De partijen stellen vast dat dit laatste bedrag het bedrag is dat de  [man/vrouw] minimaal
voor  [zijn/haar] eigen levensonderhoud behoeft. Dit bedrag van €  [TOTAALBEDRAG] wordt
jaarlijks per 1 januari, voor het eerst op 1 januari [KEUZE JAARTAL] verhoogd met hetzelfde
percentage als waarmee de alimentatie ingevolge de vastgestelde indexeringsregeling wordt
verhoogd.
c. Indien de  [man/vrouw] door - door  [hem/haar] te bewijzen/aannemelijk te maken -
omstandigheden buiten  [zijn/haar] macht minder zal verdienen dan de huidige inkomsten uit
arbeid zal de alimentatie verhoogd worden tot een zodanig bedrag dat de  [man/vrouw] een
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totaal inkomen ter beschikking houdt van het hierboven genoemde (geïndexeerde) bedrag van €
[TOTAALBEDRAG].
d. Indien de eigen arbeidsinkomsten van de  [man/vrouw] in de toekomst stijgen, zal de
alimentatie verlaagd worden met een zodanig bedrag dat de  [man/vrouw] een totaal inkomen
ter beschikking zal houden van het hierboven genoemde (geïndexeerde) bedrag van
€ [TOTAALBEDRAG] bruto per jaar.

[OPTIE: ALIMENTATIEGERECHTIGDE MOET/GAAT WERK ZOEKEN]
a. Bij de vaststelling van de alimentatie voor de  [man/vrouw] is er vanuit gegaan dat de
[man/vrouw] ten tijde van het ondertekenen van het convenant geen inkomsten uit arbeid heeft. De

 [man/vrouw] zal zich inspannen om in de komende jaren een betaalde baan te vinden, teneinde
tenminste ten dele in haar eigen levensonderhoud te voorzien.
b. Indien de  [man/vrouw] inkomsten uit arbeid gaat genieten, zullen deze inkomsten zolang zij
een bedrag van €  [ BRUTO JAARINKOMEN] 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 €  [BRUTO

JAARINKOMEN] te boven gaan, zal de alimentatie verminderd worden met 50% van het meerdere.
Bereiken haar inkomsten uit arbeid het bedrag van €  [MAXIMAAL BRUTO JAARINKOMEN] bruto per
jaar, dan wordt het meerdere voor 100% op de alimentatie gekort.
c. De in dit artikel genoemde bedragen van €  [ BRUTO JAARINKOMEN] en €  [MAXIMAAL BRUTO

JAARINKOMEN] worden jaarlijks per 1 januari, voor het eerst op 1 januari [KEUZE JAARTAL] verhoogd
met hetzelfde percentage als waarmee de alimentatie ingevolge de in artikel 1.4 vastgestelde
indexeringsregeling zal stijgen.

[OPTIE: ALIMENTATIEGERECHTIGDE GAAT MEER WERKEN]
a. Bij de vaststelling van de alimentatie voor de  [man/vrouw]  is er vanuit gegaan dat de
[man/vrouw] ten tijde van het ondertekenen van het convenant een inkomen uit arbeid heeft van
€  [ BRUTO JAARINKOMEN].
b. Indien de  [man/vrouw]  meer inkomsten uit arbeid gaat genieten boven €  [ BRUTO

JAARINKOMEN], zullen deze inkomsten zolang zij een bedrag van €  [ BRUTO EXTRA INKOMEN] bruto
per jaar niet te boven gaan geen invloed hebben op de hoogte van de alimentatie. Indien de extra
eigen inkomsten uit arbeid dit bedrag van €  [BRUTO EXTRA INKOMEN] te boven gaan, zal de
alimentatie verminderd worden met 50% van het meerdere. Bereiken  [zijn/haar] inkomsten uit
arbeid het bedrag van €  [MAXIMAAL EXTRA INKOMEN] bruto per jaar, dan wordt het meerdere voor
100% op de alimentatie gekort.
c. De in dit artikel genoemde bedragen van €  [ BRUTO EXTRA INKOMEN] en €  [MAXIMAAL EXTRA

INKOMEN]worden jaarlijks per 1 januari, voor het eerst op 1 januari [KEUZE JAARTAL] verhoogd met
hetzelfde percentage als waarmee de alimentatie ingevolge de in artikel 1.4 vastgestelde
indexeringsregeling zal stijgen.

[OPTIE: ALIMENTATIEGERECHTIGDE HEEFT VERMOGEN]
d. Ingeval de  [man/vrouw] vermogen heeft van €  [BEDRAG VERMOGEN]/Ingeval de
[man/vrouw]  een groter vermogen heeft dan €  [BEDRAG DREMPEL VERMOGEN] (drempel) wordt het
in artikel 2 vermelde alimentatiebedrag verminderd met  [PERCENTAGE] (bijvoorbeeld 4%) per jaar
van dit vermogen/het vermogen, voor zover hoger dan het bedrag van de drempel.
e. 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.

f. Desgevraagd is de  gehouden om binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar aan de
 een jaaropgave of een aanslag inkomstenbelasting te overleggen om te bezien of de

partneralimentatie aanpassing behoeft. Een aanpassing werkt niet verder terug dan de eerste dag van
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het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de jaaropgave of de aanslag inkomstenbelasting
betrekking heeft.

2.8 Indexering en Duur
a. De partneralimentatie en de maximale inkomsten uit een arbeidsverhouding worden jaarlijks
verhoogd met het door de Minister van Justitie vastgestelde percentage, voor het eerst per 1 januari
2015.
b. Partijen zijn ervan op de hoogte dat de alimentatieplicht volgens de wettelijke bepalingen
(maximaal) 12 jaar duurt, te rekenen vanaf de datum van ontbinding van het huwelijk.
c. Zulks met dien verstande dat de [man/vrouw] tot uiterlijk 3 maanden na verstrijken van de termijn
verlenging van deze termijn kan vragen. Verlenging is alleen mogelijk als de beëindiging van de
alimentatie voor de [man/vrouw] dermate ingrijpende gevolgen heeft dat de beëindiging in strijd
moet worden geacht met de redelijkheid en billijkheid.

[OPTIE: AANGEPASTE INDEXERING]
a. De partijen sluiten voor de toekomst de wettelijke jaarlijkse indexering als bedoeld in artikel 1:402a
BW voor elk jaar uit. In plaats daarvan wordt de in artikel 2 bepaalde alimentatie jaarlijks per 1 januari
verhoogd met een percentage, gelijk aan dat, waarmee het bruto inkomen van de alimentatieplichtige
in het voorafgaande jaar is gestegen ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar, voor het eerst
per 1 januari 200[...] [JAARTAL INVULLEN].
b. Teneinde de  [man/vrouw] over deze verhoging te informeren zal de  [man/vrouw] na
afloop van ieder kalenderjaar aan de  [vrouw/man] een kopie van de jaaropgave van de
werkgever(s) doen toekomen. 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.

[OPTIE: HUWELIJK ZONDER KINDEREN EN KORTER DAN 5 JAAR]
a. Partijen zijn ervan op de hoogte dat de alimentatieplicht, bij een kinderloos huwelijk dat korter dan
5 jaar heeft geduurd, volgens de wettelijke bepalingen (maximaal) geldt voor een termijn die even
lang is als de duur van het huwelijk, te rekenen vanaf de datum van ontbinding van het huwelijk.
b. Zulks met dien verstande dat de  [man/vrouw] tot uiterlijk 3 maanden na verstrijken van de
termijn verlenging van deze termijn kan vragen. Verlenging is alleen mogelijk als de beëindiging van
de alimentatie voor de  [man/vrouw] dermate ingrijpende gevolgen heeft dat de beëindiging in
strijd moet worden geacht met de redelijkheid en billijkheid.

2.9 Einde partneralimentatie
a. Indien de  [man/vrouw] hertrouwt, of een geregistreerd partnerschap aangaat, is het in artikel
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.
b. In afwijking van het in artikel 1:160 BW bepaalde wordt de alimentatieverplichting van de
alimentatieplichtige opgeschort in geval de  [man/vrouw] gaat samenleven met een ander als
waren zij gehuwd, of als hadden zij hun partnerschap laten registreren, doch de
alimentatieverplichting herleeft indien de samenleving van de  [man/vrouw]  binnen een
periode van  [AANTAL MAANDEN/JAREN] maanden / jaar eindigt door welke oorzaak ook.
Voorwaarde voor dit herleven van de alimentatieverplichting is dat de  [man/vrouw]  vóór de
aanvang van de samenleving de alimentatieplichtige schriftelijk in kennis stelt van het voornemen te
gaan samenleven, zulks met mededeling van het tijdstip waarop de samenleving zal aanvangen en
van de naam van degene met wie  [hij/zij]  zal gaan samenleven. Wordt aan deze voorwaarde
niet voldaan dan geldt artikel 1:160 BW onverkort ook in geval van samenleven. Ingeval de
[man/vrouw] nadien andermaal gaat samenleven met een derde, dan vervalt de partneralimentatie
definitief na het einde van de maand waarin laatstgenoemde samenleving is begonnen.
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2.10 Herziening kinder- en/of partneralimentatie
Zodra één van de partijen aangeeft en een verzoek doet voor het aanpassen van de kinder- en of
partneralimentatie, dan zal ieder voor zich zijn/haar financiële gegevens verstrekken aan een
onafhankelijke derde, teneinde een alimentatieberekening te kunnen maken. Partijen verplichten zich
de uitkomst van de berekening op te volgen, tenzij zij tezamen anders overeenkomen. Eventueel
kunnen partijen de uitkomst als een gezamenlijk verzoek voorleggen aan de Rechtbank en in een
Vonnis door de rechtbank laten vastleggen Mochten partijen geen overeenstemming kunnen bereiken,
dan hebben zij de mogelijkheid het verzoek voor het bepalen van de alimentatie voor te leggen aan de
rechter.

ARTIKEL 3: VERDELING HUWELIJKSGEMEENSCHAP
Dit artikel geldt in deze als vaststellingsovereenkomst tussen partijen.

3.1 Voorwaarde
a. De partijen gaan hierbij over tot verdeling van hun huwelijksgemeenschap, [OPTIE: ÉÉN PARTIJ
BLIJFT WONEN] met uitzondering van de verdeling van de echtelijke woning. De verdeling en de
daaruit voortvloeiende leveringen vinden plaats onder de opschortende voorwaarde van de
ontbinding van het huwelijk door de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking.
b. De waardestijgingen en/of -dalingen komen vanaf de in artikel 3.2 genoemde peildatum volledig
ten goede aan/ten laste van degene aan wie de vermogensbestanddelen worden toegedeeld ingevolge
het in dit convenant bepaalde.

3.2 Peildatum
De partijen nemen als peildatum voor de samenstelling en de waardering van de gemeenschap
[PEILDATUM]

3.3 Samenstelling huwelijksgemeenschap
De huwelijksgemeenschap was op de peildatum samengesteld als volgt:

a. activa
kleding en lijfgoederen van de man respectievelijk de vrouw
inboedelgoederen ten huize van de man respectievelijk de vrouw
de gemeenschappelijke woning
de polis van levensverzekering bij de hypotheek  polisnr
de bankspaarrekeneing bij de hypotheek  polisnr
saldo bij bank  op bankrekeningnr. , ten name van
de personenauto, merk , kenteken
de personenauto, merk , kenteken
de motor, merk , kenteken
de caravan, merk , kenteken
de boot, merk , registratienummer
de lijfrentepolis van , polisnummer
de kapitaalverzekering van  , polisnummer
de onderneming ……………… ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
vordering van de man/de vrouw wegens teveel betaalde belastingen

b. passiva
te verwachten aanslag IB ten name van de man/de vrouw
de hypothecairelening van [NAAM GELDVERSTREKKER]
de lening/krediet bij
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c. Het te verdelen saldo van de huwelijksgemeenschap bedraagt €
d. Ieder is gerechtigd tot de helft, is €

3.4 Inboedel
a. Partijen zullen de inboedel in onderling overleg verdelen.
[OPTIE: VERDELING MET INBOEDELLIJST]
a. Partijen zullen de inboedel verdelen conform (de aan deze overeenkomst als bijlage toegevoegde)
inboedellijst.
b. De inboedelgoederen worden door de feitelijke inbezitstelling geleverd aan degene aan wie de
goederen blijkens de aan dit convenant gehechte lijst zijn toegedeeld.

[OPTIE: HUURWONING]
3.5 Huurrecht echtelijke woning
a. Het huurrecht van de echtelijke woning aan  [ADRES] te  [(POSTCODE) WOONPLAATS], wordt
per  [DATUM]toebedeeld aan de man/ vrouw   .
b. De lasten die verbonden zijn aan de echtelijke woning worden tot  [DATUM] naar rato van
inkomen verdeeld en komen per  [DATUM] voor rekening van de man/ vrouw   .
Opmerking: de lasten kunnen ook anders verdeeld worden of zelfs voor rekening komen van één van
de partijen.

KOOPWONING
3.5 Gebruiksrecht echtelijke woning
a. Het gebruiksrecht van de echtelijke woning aan ………………………… te ………………………,
wordt nadat één van beiden is verhuisd naar een iegen woonadres, toebedeeld aan de man, voor een
maximale periode van 2 jaar. De man zal zich niet beroepen op enig “huurrecht” en voor elke dag dat
de man de woning niet heeft verlaten na de periode van 2 jaar, is hij een boete verschuldigd van
(bijvoorbeeld) € 50,00 per dag, tenzij partijen te samen anders zijn overeengekomen.
Partijen zullen 3 maanden voorafgaande aan de termijn van 2 jaar opnieuw in overleg gaan over het
gebruik van de gemeenschappelijke woning, om vast te stellen wie en voor welke periode men
gebruik mag maken van de gemeenschappelijke woning..
b. De gebruikerslasten komen vanaf  het moment dat één van beiden is verhuisd naar een eigen
woning, voor rekening van de gebruiker. Met gebruikerslasten wordt bedoelt de lasten die voor
rekening komen van een huurder, zoals energielasten, telefoon, gemeentelijke lasten welke betrekking
hebben op het gebruik etc etc
c. De eigenaarslasten die verbonden zijn aan de gemeenschappelijke echtelijke woning komen voor
rekening van bieden ieder voor de helft, voor een maximale periode van 2 jaar nadat één van beiden
zich heeft laten uitschrijven van het gemeenschappelijke woonadres en is verhuisd naar een eigen
woonadres of vanaf DATUM. Als eigenaarslasten beschouwen partijen, de te betalen, rente, aflossing,
spaarrekening eigen woning, overlijdensrisico verzekering welke is verpand aan de
hypotheekverstrekker, opstalverzekering en gemeentelijke heffingen die betrekking hebben op het
eigenaarsdeel.

OF
d. De man zal de helft van het rente deel van de hypotheek, welke de vrouw zal betalen, vergoeden
aan de vrouw als een maandelijkse partneralimentatie, welke eindigt nadat de woning is verkocht aan
een derde, dan wel de man de woning en hypotheek heeft over genomen van de vrouw en daarmee
de gezamenlijke lasten welke betrekking hebben op de woning zijn geëindigd.

3.6 Verkoop echtelijke woning
a. De man/vrouw heeft te kennen gegeven de woning te willen gaan overnemen voor een bedrag van
€ ……………………. Mocht de man/vrouw de woning niet kunnen overnemen, binnen een periode
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van 3 maanden nadat de echtscheiding is ingeschreven bij de burgerlijke stand of DATUM en de
man/vrouw niet kunnen vrijwaren van de hoofdelijke aansprakelijkheid van hun hypotheek, dan zal
als nog de woning worden verkocht aan een derde.
b. Mocht de woning binnen de gestelde termijn niet zijn overgenomen door man/vrouw dan zal de
echtelijke woning wordt verkocht en overgedragen aan de eerste belangstellende die naar het oordeel
van partijen een acceptabel bod uitbrengt, tenzij partijen te samen anders zijn overeengekomen.
Als acceptabel bod beschouwen partijen € ……..  , dan wel het gene wat hun makelaar als acceptabel
bod beschouwd. Partijen hebben de intentie ten alle tijden hun medewerking te verlenen de woning te
verkopen en hun makelaar daarvoor opdracht te geven. De kosten van de verkoop komen voor
rekening van beiden.
c. De opbrengst wordt aangewend om alle kosten van verkoop en overdracht te voldoen en alle
gedurende het huwelijk aangegane geldleningen af te lossen. Een resterende opbrengst of geldlening
wordt gelijk verdeeld.
d. Partijen zijn zich ervan bewust dat de gelden welke vrijkomen uit de verkoop van de echtelijk
woning vallen onder de zogenaamde bijleenregeling. Dit houdt in dat indien partijen binnen een
tijdsbestek van drie jaar een andere woning aankopen, het vrijgekomen geld dienen te gebruiken voor
de aankoop van deze woning. Indien dit niet het geval is, dan zal over dit gedeelte van de
hypothecaire lening geen recht ontstaan op de aftrek van de hypotheekrente in het kader van de
inkomstenbelasting.

3.7 Motorvoertuigen
a. Het motorvoertuig, merk  type  en kenteken - -   , wordt toebedeeld aan de man/
vrouw en het motorvoertuig, merk  type  en kenteken - -   , wordt toebedeeld aan de
man/ vrouw.
b. De man/ vrouw zal er op eerste verzoek aan meewerken dat het kenteken van de personenauto
wordt gesteld op naam van degene aan wie het motorvoertuig is toebedeeld.
c. Partijen stellen de waarde van het motorvoertuig, merk  type  vast op  [BEDRAG]
en de waarde van het motorvoertuig, merk  type  vast op  [BEDRAG].

3.8 Levensverzekeringen of spaarrekeningen bij de hypotheek
De rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de polis van levensverzekering of spaarrekening
afgesloten bij  onder polisnummer  worden toebedeeld aan de .
De partijen verplichten zich alle door de verzekeringsmaatschappij in verband met deze toedeling
verlangde stukken te ondertekenen.
De rechten en verplichtingen uit effecten worden gelijk verdeeld.

3.9 Betaal- en spaarrekeningen
De saldi op betaal- en spaarrekeningen worden door partijen op bovengenoemde peildatum gelijk
verdeeld.
Betaal- en spaarrekeningen worden toebedeeld aan de partij ten name van wie de rekening is gesteld.
Het betreffen hier de volgende rekeningnummers en saldi:

Partijen verlenen elkaar een onherroepelijke volmacht tot het opheffen van gemeenschappelijke
rekeningen.
De 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.
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3.10 Fiscale vorderingen en schulden
Fiscale vorderingen en schulden worden tot 1 januari 20.. gelijk verdeeld, of indien dit tot een
onredelijke verdeling zou leiden, naar rato van inkomen verdeeld alsmede de fiscale afrekening met
betrekking de echtelijke woning.
Partijen zijn bekend met eventuele fiscale gevolgen en zijn bereid de  eventuele fiscale naheffingen
voor nu en in de verdere toekomst die nog betrekking hebben op de huwelijkse periode, gelijk te
verdelen.
Vorderingen, schulden en aangegane verplichtingen over tijdvakken nadien worden toebedeeld aan de partij ten
name van wie de vordering of schuld is gesteld.

3.11 Lijfrentepolissen of Lijfrenterekeningen
De rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de polis van lijfrentepolissen of lijfrenterekening
afgesloten bij  onder nummer  worden toebedeeld aan de .
De partijen verplichten zich alle door de verzekeringsmaatschappij in verband met deze toedeling
verlangde stukken te ondertekenen.

3.12 Kapitaalverzekeringen
De rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de polis van kapitaalverzekering afgesloten bij
onder polisnummer  worden toebedeeld aan de .
De partijen verplichten zich alle door de verzekeringsmaatschappij in verband met deze toedeling
verlangde stukken te ondertekenen.

3.13 Spaarloonregelingen
De spaarloonregeling bij  onder rekeningnr.  met een saldo van €  wordt toebedeeld
aan de .

3.14 Levensloopregeling
De levensloopregeling bij  onder rekeningnr.  met een saldo van €  wordt toebedeeld
aan de .

3.15 Effecten/Aandelen
De effecten/aandelen bij  onder rekeningnr.  met een saldo van €  wordt toebedeeld
aan de .
De rechten en verplichtingen uit effecten worden gelijk verdeeld.
Partijen verlenen elkaar een onherroepelijke volmacht tot het opmaken en ondertekenen van de
daartoe benodigde akten.

3.15 Sociale vorderingen en schulden
Partijen stellen vast dat tot de huwelijksgemeenschap geen sociale vorderingen of schulden behoren.

3.16 Schuld aan hypothekverstrekker [NAAM GELDVERSTREKKER]
a. De schuld aan  wordt toebedeeld aan de . Met de schuld is circa €  gemoeid.
Partijen spannen zich in om de  uit de hoofdelijke verbondenheid voor de schuld te ontslaan,
zodat de  de  aanmerkt als enig schuldenaar.
b. Overige schulden bij …………….
De schuld aan  wordt toebedeeld aan de man/vrouw. Met de schuld is circa €  gemoeid.
Partijen spannen zich in om de  uit de hoofdelijke verbondenheid voor de schuld te ontslaan,
zodat de  de  aanmerkt als enig schuldenaar.
OF
b.De schuld aan  wordt toebedeeld aan de beide ieder voor de helft. Met de schuld is circa €

 gemoeid.
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Partijen verzoeken de kredietverstrekker het saldo van de schuld te verdelen, zodat ieder een eigen
deel op naam krijgt en voor de andere helft uit de hoofdelijke verbondenheid van de schuld te
ontslaan, waarbij de ieder de helft van de maandelijkse verplichting voor zijn/haar rekening zal
nemen.

3.17 Aan de vrouw toegedeeld
Aan de vrouw worden toegedeeld de navolgende activa:
a. activa
haar kleding en andere lijfgoederen
[OPTIE: INBOEDELLIJST]
haar gedeelte van de inboedel van de echtelijke woning (zie bijlage)
[OPTIE: GEEN LIJST]
het gedeelte van de inboedel dat thans feitelijk in haar bezit is
helft van de opbrengst van verkoop echtelijke woning
de bij haar in gebruik zijnde auto, merk , kenteken
de polis van levensverzekering bij  polisnr
de saldi van de op haar naam staande bankrekeningen
vordering van de vrouw wegens teveel betaalde belastingen
de lijfrentepolis van , polisnummer
de kapitaalverzekering van  , polisnummer

en voorts, zonder verdere verrekening, de activa die sedert 1 november 2013 van de zijde van de
vrouw in de gemeenschap zijn gevallen en nog zullen vallen.

b. passiva
te verwachten aanslag IB ten name van de vrouw
hypothecaire lening van [NAAM GELDVERSTREKKER] ten bedrage van
lening/krediet ………………

Totaal passiva

en voorts de schulden die sedert 1 november 2013 op haar naam en/of door haar toedoen zijn
ontstaan en nog zullen ontstaan.

c. Per saldo wordt aan de vrouw toegedeeld: €

3.18 Aan de man toegedeeld
Aan de man worden toegedeeld de navolgende activa:
a. activa
zijn kleding en andere lijfgoederen
[OPTIE: INBOEDELLIJST]
zijn gedeelte van de inboedel van de echtelijke woning (zie bijlage)
[OPTIE: GEEN LIJST]
het gedeelte van de inboedel dat thans feitelijk in zijn bezit is
helft van de opbrengst van verkoop echtelijke woning
de bij hem in gebruik zijnde auto, merk , kenteken
de polis van levensverzekering bij  polisnr
de saldi van de op zijn naam staande bankrekeningen
vordering van de man wegens teveel betaalde belastingen
de lijfrentepolis van , polisnummer
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de kapitaalverzekering van  , polisnummer

en voorts, zonder verdere verrekening, de activa die sedert 1 november 2013 van de zijde van de man
in de gemeenschap zijn gevallen en nog zullen vallen.

b. passiva
te verwachten aanslag IB ten name van de man
de hypothecaire lening van [NAAM GELDVERSTREKKER] ten bedrage van
lening/krediet etc.

en voorts de schulden die sedert 1 november 2013 op zijn naam en/of door zijn toedoen zijn ontstaan
en nog zullen ontstaan.

c. Per saldo wordt aan de man toegedeeld: €

[OPTIE 3.19 Overbedeling]
a. Voorzover de vrouw/man bij deze verdeling wordt overbedeeld vindt deze overbedeling plaats uit
hoofde van een dringende verplichting van moraal en fatsoen van de zijde van de man/vrouw,
inhoudende dat hij/zij ervoor dient zorg te dragen dat de man/ vrouw en de kinderen behoorlijk
gehuisvest kunnen blijven.

[OPTIE: WAARDE COMPONENTEN IS BEKEND]
b. Uit hoofde van de bovenstaande verdeling is de man / vrouw aan de vrouw / man een bedrag
wegens overbedeling verschuldigd van €  [BEDRAG OVERBEDELING]

[OPTIE: ONZEKERHEID OVER DE WAARDE VAN ÉÉN VAN DE COMPONENTEN]
b. 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 €  [BEDRAG OVERBEDELING].

Opmerking: Let bij de verdeling goed op of er sprake is van een bruto of een netto component. Bij
verrekening van bruto componenten zal in de meeste gevallen belasting moeten worden betaald door
de verkrijger van de vergoeding.

[OPTIE] 3.20  Betalen
a. De man / vrouw zal het genoemde bedrag € ……………,voldoen binnen één maand na de
ondertekening van dit convenant door storting van dit bedrag op rekeningnummer van de
man/vrouw. 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
a. De man/vrouw zal het 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 genoemde notaris.
b. De partijen geven hierbij opdracht aan notariskantoor …………….. te ……………………, binnen 3
maanden nadat de echtscheiding tot stand gekomen is, een notariële akte te verlijden waarbij de
onroerende zaak …………………………….. te  aan de man/vrouw geleverd wordt en daarbij te
constateren dat de partijen ter zake van de verdeling niets meer van elkaar te vorderen hebben, elkaar
over enweer kwijting hebben verleend en afstand hebben gedaan ontbinding van de overeenkomst te
vorderen.
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De kosten van deze akte en de verdere kosten verbonden aan de inschrijving zijn voor
rekening van beide.
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.
c. Voorwaarde voor de medewerking van de man/vrouw aan de levering van zijn aandeel in de
onroerende zaak aan de man/vrouw is het ontslag door de hypotheekverstrekker zijn verplichtingen
uit hoofde van de lening waarvoor een hypotheek is gevestigd op de bovengenoemde onroerende
zaak
d. Met betrekking tot de lasten van de onroerende zaak wordt overeengekomen dat de aanslagen in
de onroerende zaakbelasting (zowel voor wat betreft het eigenaarsdeel als het gebruikersdeel) en
andere zakelijke lasten welke gedateerd zijn na de peildatum, de verzekeringspremies waarvan de
vervaldatum ligt na heden en de hypotheekrente en -aflossing vervallende na de peildatum
voor rekening zijn van degene aan wie de onroerende zaak wordt toegedeeld, zulks zonder nadere
verrekening.

3.21 Onverdeelde boedel en uitsluitingsclausule
De partijen verklaren dat geen van hen is gerechtigd tot een onverdeelde boedel en dat zij tijdens het
bestaan van de huwelijksgemeenschap geen schenkingen en/of nalatenschappen hebben ontvangen,
voorzien van een uitsluitingsclausule.

ARTIKEL 4: DE PENSIOENEN EN DE VEREVENING DAARVAN

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat en u geen specifieke afspraken maakt over uw inkomsten en vermogen
binnen de huwelijkse voorwaarden, dan geldt binnen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap een algehele gemeenschap van
goederen. Ook het pensioen valt hier sinds 1995 onder. In dat jaar is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding in werking
getreden. De wet regelt de verdeling van het pensioen bij echtscheiding en scheiding van tafel en bed, beter bekend als
pensioenverevening.

Pensioenverevening betekent dat allebei de partners in basis recht hebben op de helft van het opgebouwde pensioen tijdens de
periode van huwelijk of geregistreerd partnerschap. De verdeling is van toepassing op zowel het ouderdomspensioen en het
partnerpensioen volgens de Pensioenwet. Bij het nabestaandenpensioen heeft de partner recht op een zodanige opgebouwde
aanspraak als zou de deelneming in de pensioenregeling op het moment van scheiding zijn beëindigd.

4.1 Ouderdomspensioenaanspraken
Partijen constateren dat ouderdomspensioenaanspraken, vallende onder de Wet Verevening
Pensioenrechten bij Scheiding ("Wet VP"), zijn opgebouwd:
a. door de man:
uit hoofde van zijn dienstverband met (werkgever) bij  (pensioenfonds/verzekeraar)
enz.
b. door de vrouw:
uit hoofde van haar dienstverband met (werkgever) bij  (pensioenfonds/verzekeraar)
enz.
Opmerking:4.2 t/m 4.5 zijn alternatieven en dienen dus niet tezamen in één convenant te worden
opgenomen.

[OPTIE: STANDAARD VEREVENING]
4.2 Standaardverevening
a. De door de partijen opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken zullen worden verevend conform
de in artikel 3 lid 1 van de Wet VP opgenomen standaardregeling.
b. De partijen zullen te samen opdracht geven aan de pensioenuitvoerders om na de totstandkoming
van de echtscheiding aan de voormelde pensioenuitvoerder(s) mededeling te doen van de
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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 4.1 onder a vermelde
pensioenuitvoerder(s) ter grootte van de helft van het ouderdomspensioen van de man, voorzover dit
in de huwelijkse periode is opgebouwd,
en/of
de man een recht op uitbetaling zal verkrijgen jegens de in artikel 4.1 onder b vermelde
pensioenuitvoerder(s) ter grootte van de helft van het ouderdomspensioen van de vrouw, voorzover
dit in de huwelijkse periode is opgebouwd.
c. Het in artikel 4.2 lid b genoemde formulier zal worden ondertekend door de vrouw / man.

[OPTIE: AFWIJKENDE VERDELING]
4.2 Afwijkend vereveningsdeel
a. De door de partijen opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken zullen niet worden verevend
conform de in artikel 3 lid 1 Wet VP opgenomen standaardregeling. In de plaats daarvan komen de
partijen overeen dat:
de vrouw een recht op uitbetaling zal verkrijgen jegens de in artikel 4.1 onder a 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 4.1 onder b 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.
b. De partijen zullen te samen opdracht geven aan de pensioenuitvoerders 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, 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.  zal daarbij een door hem / haar gewaarmerkt
afschrift (desgewenst: uittreksel) van dit convenant en van de overige bij het formulier mee te sturen
bescheiden aan de pensioenuitvoerders doen toekomen.
c. Het in artikel 4.2 lid b bedoelde formulier zal door de beide partijen worden ondertekend.

[OPTIE: CONVERSIE]
4.2 Conversie
a. De door de partijen opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken zullen niet worden verevend
conform de in artikel 3 lid 1 Wet VP opgenomen standaardregeling. In de plaats daarvan komen de
partijen overeen dat:
1. 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 4.1 onder a /
onder b / onder a en b vermelde pensioenuitvoerders
en
2. het recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen
zullen worden omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen voor de vrouw / man, ingaande op

b. De partijen komen overeen dat:
het aan de vrouw toekomende deel als bedoeld in artikel 4.1 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
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het aan de man toekomende deel bedoeld in artikel 4.1, onder a, 50% bedraagt (of: wordt gesteld op
%) van de in de huwelijkse periode (of: in de periode van  tot ) opgebouwde

aanspraken op ouderdomspensioen.
c. Een verklaring van de betrokken pensioenuitvoerder(s) inhoudende instemming met de bedoelde
conversie is aan dit convenant gehecht (bijlage).
d. De partijen zullen te samen opdracht geven aan de pensioenuitvoerders 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, zulks
teneinde te bewerkstelligen dat de vrouw / man / partijen jegens de in artikel 4.1 vermelde
pensioenuitvoerder(s) een eigen aanspraak op ouderdomspensioen zal (zullen) verkrijgen.
e. Het in artikel 4.2. lid d bedoelde formulier zal door de beide partijen worden ondertekend.

[OPTIE: UITSLUITEN VEREVENING]
4.2 Uitsluiting verevening
a. Tussen de partijen zal geen pensioenverevening conform de Wet VP plaatsvinden en evenmin
pensioenverrekening conform het arrest van de Hoge Raad van 27 november 1981.

Of
a. Tussen de partijen zal geen pensioenverevening conform de Wet VP plaatsvinden, doch wel
pensioenverrekening conform het arrest van de Hoge Raad van 27 november 1981, in hun geval
inhoudende dat
b. De partijen zullen te samen opdracht geven aan de pensioenuitvoerders 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 de 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.

4.3 (Bijzonder) nabestaandenpensioen
a. Het (bijzonder) nabestaandenpensioen dat tot de datum van ontbinding van het huwelijk voor de
vrouw / man is opgebouwd wordt overeenkomstig de wettelijke regeling premievrij voor de vrouw /
man gereserveerd.
b. Indien het nabestaandenpensioen door werkgever van de man / de vrouw op risicobasis is
verzekerd, is de kans groot dat na echtscheiding derhalve geen (bijzonder) nabestaandenpensioen
beschikbaar zal zijn. Partijen zullen hun pensioenuitvoerders als nog verzoeken het beschikbare
nabestaandenpensioen om te zetten en te reserveren voor een bijzonder nabestaanden pensioen.
Opmerking: Partijen zijn er mee bekend dat de mogelijkheid om pensioenrechten via de pensioenuitvoerders te
verdelen binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand komt te
vervallen.

5. Kosten
Kosten die worden gemaakt voor het proces van scheiding zullen door partijen gelijk worden gedeeld,
te weten kosten mediator, advocaat, rechtbank, notariskosten, financieel fiscaal adviseur,
pensioenadviseur, dan wel niet benoemde maar wel vooraf overeengekomen gezamenlijke kosten.
Kosten door ieder van de partijen ingeschakelde eigen adviseurs wordt door ieder zelf betaald.

6. Overig
Partijen verplichten zich over en weer medewerking te verlenen voor het tot stand komen van een
overlijdensrisicoverzekering (bijvoorbeeld ten behoeve van een kinder- partneralimentatie) en alle
medewerking te verstrekken wat verzekeraars eisen om de verzekering tot stand te laten komen en de
benodigde informatie te verschaffen en documenten te onderteken.
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7. Overig
Voor het overige wordt de huwelijksgemeenschap zoveel mogelijk gelijk verdeeld.

OVERGANGSBEPALINGEN

8. Voorlopige regeling
HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE
Partijen komen overeen dat de financiën tot waarop de vrouw met hun zoon is verhuisd naar een
eigen woonadres of DATUM, op dezelfde wijze zullen worden geregeld als nu het geval is.
[OPTIE: BEDRAG VASTGESTELD]
Vanaf de datum van duurzaam gescheiden leven tot de datum waarop de alimentatieregeling van
artikel 2 in werking treedt is/wordt er door de man/vrouw een bedrag van € [VOORLOPIG BRUTO
ALIMENTATIEBEDRAG] bruto per maand aan alimentatie aan de alimentatiegerechtigde betaald.

9. Verkrijging en verlies goederen
Na ondertekening van deze akte is de verkrijging of het verlies van een goed voor rekening van de
partij aan wie de verkrijging of het verlies kan worden toegerekend. Indien de verkrijging of het
verlies aan geen van partijen kan worden toegerekend, dan is de verkrijging of het verlies voor
rekening van de partij aan wie het goed is geleverd.

10. Ontstaan en tenietgaan verbintenissen
Na ondertekening van deze akte is het ontstaan of het tenietgaan van een verbintenis voor rekening
van de partij aan wie het ontstaan of het tenietgaan kan worden toegerekend. Indien het ontstaan of
het tenietgaan aan geen van partijen kan worden toegerekend, dan is het ontstaan of het tenietgaan
voor gemeenschappelijke rekening.

SLOTBEPALINGEN

11. Kwijting
Partijen verklaren hierbij dat zij hun huwelijkse gemeenschap/voorwaarden met inachtneming van de
maatstaven van redelijkheid en billijkheid hebben afgewikkeld 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.

12. Vrijwaring
Partijen vrijwaren elkaar tegen rechtsvorderingen die verband houden met aan hen toebedeelde
goederen en verbintenissen.

13. Fiscale consequenties
Partijen verklaren zich verantwoordelijk en aansprakelijk voor de fiscale gevolgen van de in deze
overeenkomst vastgelegde afspraken. Daar waar nodig zullen partijen aangifte doen bij de
belastingdienst.
Opmerking: De mediator is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de fiscale gevolgen van de
in deze overeenkomst vastgelegde afspraken.

14. Geschillen
In geval partijen in de toekomst van mening verschillen omtrent de interpretatie of uitvoering van dit
convenant of hieraan verwante conflicten zullen zij trachten door middel van onderling overleg tot
een regeling te komen. Mocht dit niet lukken dan spreken zij de intentie uit dat zij zich zullen wenden
tot familiemediator Ali al Hadaui of een andere familiemediator teneinde te trachten de gerezen
geschilpunten door bemiddeling tot een oplossing te brengen. Eerst indien deze bemiddeling niet tot
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resultaat leidt zullen de partijen zich elk tot een eigen advocaat wenden die dan het geschilpunt
eventueel aan de rechter kan voorleggen.

15. Nakoming
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.

16. Bewijs
Deze akte is bestemd om tot bewijs te dienen. Partijen en advocaten zijn vrij om de akte aan een
rechter te overleggen.

17. Ondertekening
Deze akte is opgemaakt en ondertekend op  te   in vijf gelijke exemplaren, waarvan er één
bestemd is voor de Mediator van partijen, twee exemplaren voor de advocaat voor indiening
rechtbank en één voor ieder van partijen.

Naam: ……………………. Naam: ………………………

----------------------------- -------------------------------

Partijen verklaren door ondertekening van dit convenant dat zij zich voldoende hebben laten informeren, over de juridische, financiële en
fiscale consequenties van de afspraken die Partijen zich hebben voorgenomen en hebben gemaakt. Zij zullen noch de mediator, noch de
procesadvocaat die voor Partijen het convenant tevens vaststellingsovereenkomst en ouderschapsplan indient bij de Rechtbank, aansprakelijk
stellen voor enig  nadeel, van welke aard of omvang ook, dat zij ten gevolge deze afspraken mochten lijden.
Partijen verklaren door ondertekening van dit convenant dat de mediator hun gedurende de mediation en de voortgang daarvan genoegzaam
heeft gevraagd om alle relevante gegevens en inhoudelijke informatie, dat de door hen verstrekte gegevens en informatie compleet en correct
in dit convenant zijn vervat en dat zij daaraan niets hebben toe te voegen
Partijen hebben zich voldoende laten informeren en zijn zich voldoende bewust van de uitkomst van de  gemaakte afspraken in dit convenant.
Na ondertekening van dit convenant is de mediation beëindigd.
Zover partijen nadien enige wijziging of aanpassingen willen doen en de gemaakte afspraken te willen gaan aanpassen, willen zij dit eerst in
gezamenlijk overleg doen, dan wel in Mediation.


