
De ondergetekenden:
(volledige voornamen en achternaam), geboren op (datum) te (plaats), wonende te (adres 
van inschrijving), hierna te noemen "de man"; 
en 
(volledige voornamen en meisjesnaam), geboren op (datum) te (plaats), wonende te(adres 
van inschrijving) , hierna te noemen "de vrouw"; 
  
Nemen in aanmerking dat:

A.      zij op (datum) te (plaats) in algehele gemeenschap van goederen/op 
huwelijksvoorwaarden met elkander zijn gehuwd; 

B.      beide partijen de Nederlandse nationaliteit bezitten. 
C.      uit dit huwelijk de navolgende, thans nog minderjarige, kinderen zijn geboren: 

- (volledige voornamen), geboren op (datum) te (plaats); 
- (volledige voornamen), geboren op (datum) te (plaats); 

of

C.      uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren; 
D.      het huwelijk van partijen duurzaam is ontwricht op grond waarvan partijen voornemens 

zijn een verzoek tot echtscheiding in te dienen; 
E.      partijen de gevolgen van de echtscheiding door middel van dit convenant wensen te 

regelen, onder de opschortende voorwaarde dat de echtscheiding tot stand komt. 

Verklaren te zijn overeengekomen inzake de verdeling der 
huwelijksgoederengemeenschap als volgt: 

1.      Alimentatie
1.1    Partijen komen overeen dat na de ontbinding van hun huwelijk de één tegenover de 

ander niet tot betaling van alimentatie gehouden zal zijn. 
1.2    Het in artikel 1.1 opgenomen nihilbeding is gebaseerd op het feit dat op het moment van 

tijdstip van ondertekening van het convenant beide partijen in staat zijn om in het eigen 
levensonderhoud te voorzien.  

of
1.1    Partijen zijn van mening dat de man momenteel geen draagkracht heeft om alimentatie 

ten behoeve van de vrouw te voldoen. 
of
1.1    De man zal maandelijks bij vooruitbetaling aan de vrouw een bedrag ad €. ,- als 

bijdrage in haar levensonderhoud voldoen. 
1.2    De in artikel 1.1 bepaalde alimentatie zal zijn onderworpen aan de wettelijke indexering 

als bedoeld in artikel 1:402a BW, voor het eerst per 1 januari 2009. 
  
2.      De kinderen
2.1    Partijen achten het in het belang van hun minderjarige kinderen ...... dat zij gezamenlijk 

na de echtscheiding het ouderlijk gezag over hen zullen blijven uitoefenen, waarvan 
ook de wetgever uitgaat. De kinderen blijven echter bij de vrouw wonen. 

2.2    Partijen zullen de omgangsregeling in onderling overleg vaststellen, waarbij 
uitgangspunt is dat  en  om de veertien dagen een weekeinde bij de man zullen 
verblijven.  
........... zullen de helft van de schoolvakanties bij/met de man doorbrengen, een en 
ander in onderling overleg vast te stellen. 

 2.3   Partijen komen overeen dat de man een bedrag ad €. ,- per maand voor  en          €. ,- 
         per maand voor    zal voldoen betreffende de kosten van hun          verzorging en   
         opvoeding, telkens bij vooruitbetaling       te voldoen, met          ingang van .  
         Deze bijdrage zal zijn onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in artikel 
         1:402a BW, voor het eerst per 1 januari 2009. 

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT



  
3.      De echtelijke woning
3.1    De waarde van de echtelijke woning, gelegen aan de   te     is door partijen vastgesteld 

op €  ,-. 
De echtelijke woning, alsmede de op deze woning rustende hypotheek ad €.  (polisnr. ) 
wordt toegescheiden aan de man, onder voorwaarde dat de hypotheeknemer de vrouw 
ontslaat uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de hypotheek. 

3.2    De akte van toescheiding en overdracht zal uiterlijk binnen twee maanden, nadat de 
echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand, 
worden gepasseerd.  

3.3    De kosten verband houdende met de wijziging tenaamstelling en levering van de 
echtelijke woning worden door de man voldaan. 

3.4    De man zal een nieuwe hypotheekschuld aangaan ter financiering van de uitkoop van 
de vrouw uit de echtelijke woning. Indien het aangaan van de nieuwe hypotheeklening 
geschiedt voordat partijen definitief gescheiden zijn, zal de vrouw meewerken aan de 
hypotheekverlening alsmede het aangaan van de hypothecaire lening, zonder dat voor 
haar hieraan enige kosten zijn verbonden en op voorwaarde dat de man zorgdraagt dat 
binnen 1 maand na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers 
van de burgerlijke stand deze hypothecaire lening alleen op naam van de man komen 
te staan, eveneens zonder dat hieraan voor de vrouw kosten zijn verbonden.  
De nieuwe hypotheekschuld zal buiten de boedelscheiding blijven. 

of

3.1    De echtelijke woning, gelegen aan de .... te ......, zal worden verkocht. De netto 
overwaarde wordt bij helfte gedeeld. 

3.2    De kosten voortvloeiende uit en verband houdende met de verkoop van de echtelijke 
woning worden door partijen bij helfte gedeeld. 

of

3.1    Het huurrecht van de echtelijke woning, gelegen aan de ……….. te ………… zal worden 
toegescheiden aan de man/de vrouw. 

4.      Verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap                   

4.1    Partijen hebben de inboedelgoederen reeds in onderling overleg verdeeld. 

4.2    De auto, een  met het kenteken  wordt toegescheiden aan de man/vrouw. 

4.3    De bankrekening (nr. ) bij de ........bank op naam van de man/vrouw, met een saldo ad 
€  wordt toegescheiden aan de man/vrouw. 

4.4    De lijfrentepolis (contractnr. ) bij de    bank op naam van de man/vrouw, met een 
contante waarde ad €. ,- wordt toegescheiden aan de man/vrouw. 

4.5    Indien en voorzover noodzakelijk zal de betreffende partij zijn/haar medewerking 
verlenen aan de wijziging tenaamstelling van een rekening c.q. polis. 

4.6    De aanslagen en restituties inkomstenbelasting en premieheffing volksverzekeringen 
zijn en blijven ten laste van c.q. komen ten goede aan diegene ten name van wie de 
aanslagen c.q. restituties zijn gesteld. 

4.7    Alle baten en lasten opgekomen na het uiteengaan van partijen d.d. ....... worden 
toegescheiden aan c.q. komen voor rekening van diegene die ze betreffen. 

4.8    De kosten van de advocaat / procureur, griffierechten alsmede eventuele overige 
verschotten worden door de vrouw/de man/ partijen bij helfte voldaan. 

4.9    Uit hoofde van bovenstaande verdeling wordt de man/vrouw overbedeeld. Ter 
beëindiging van de onzekerheid c.q. geschillen omtrent het bedrag van de 
overbedeling stellen partijen de overbedeling vast op een bedrag ad €. ,-. 



4.10  De man zal het sub 4.9 genoemde bedrag aan de vrouw/man voldoen tegelijkertijd met 
het transport van de echtelijke woning aan  te . 

De vrouw/man zal aan de man/vrouw een behoorlijk schriftelijk bewijs van ontvangst en 
kwijting verstrekken. 

of
4.9    Bovenstaande verdeling vindt plaats zonder enige verdere verrekening. 

5.      De pensioenen en de verevening daarvan

5.1    Tussen partijen zal wel pensioenverevening conform de Wet VP plaats vinden.  

5.2    Indien en voorzover partijen daadwerkelijk pensioenrechten hebben opgebouwd, dienen 
partijen binnen 2 jaar na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking aan de 
betreffende pensioenuitvoerders mededeling te doen van de echtscheiding en van het 
tijdstip daarvan door middel van het daartoe voorgeschreven formulier, zulks teneinde 
te bewerkstelligen dat de pensioenuitvoerders zullen overgaan tot uitbetaling volgens 
de Wet VP. 

of
5.1    Tussen partijen zal geen pensioenverevening conform de Wet VP plaats vinden, ook 

worden de pensioenrechten niet verrekend volgens het Boon / van Loon-arrest. 
Partijen zien af van hun recht op verrekening. 

5.2    Indien en voorzover partijen daadwerkelijk pensioenrechten hebben opgebouwd, dienen 
partijen binnen 2 jaar na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking aan de 
betreffende pensioenuitvoerders mededeling te doen van de echtscheiding en van het 
tijdstip daarvan en van hetgeen zij onder 5.1. van dit convenant zijn overeengekomen, 
zulks teneinde te bewerkstelligen dat de pensioenuitvoerders niet zullen overgaan tot 
uitbetaling volgens de Wet VP. Partijen dienen deze mededeling aan de 
pensioenuitvoerders schriftelijk te doen onder overlegging van een kopie van dit 
convenant. 

6.      Ontbinding en vernietiging 

6.1    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. 

  
7.      Vrijwaring en finale kwijting

7.1    De partijen verklaren hierbij de tussen hen bestaande huwelijksgemeenschap met in 
achtneming 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. 

7.2    Partijen verklaren over en weer elkaar te zullen vrijwaren, indien de ene partij wordt 
aangesproken tot voldoening van een schuld, welke ingevolge deze overeenkomst ten 
laste van de andere partij komt. 

Aldus overeengekomen en in vijfvoud opgemaakt en ondertekend  

te ...

  d.d. ...........................                   
  
...................................                

(handtekening man)                                 

  d.d. ...........................                   
  
...................................                

                 (handtekening vrouw) 


