
Voorbeeld echtscheidingsconvenant bij een gemeenschap van goederen 

Robin en Marie hebben drie kinderen van acht, dertien en vijftien jaar. Robin en Marie zijn 

gehuwd in gemeenschap van goederen. Marie heeft een inkomen van 18.000 euro bruto per 

jaar (loondienst). Robin werkt ook in loondienst en heeft een inkomen van 52.000 euro bruto 

per jaar. Robin en Marie hebben alle twee pensioenrechten opgebouwd. 

Ze beschikken samen over een woning. Ze beslissen om de woning met een geschatte 

waarde van 380.000 euro te verkopen. De hypotheekschuld voor deze woning bedraagt 

200.000 euro. Verder beschikt Robin over een auto met een waarde van 25.000 euro en 

Marie over een auto met een waarde van 10.000 euro. Ze hebben samen 45.000 euro 

spaargeld. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

DISCLAIMER 

Geen enkele echtscheiding is identiek. Dit voorbeeld is dan ook louter een voorbeeld en geen juridisch advies, 

noch een sjabloon. Het dient louter ter informatie voor hoe een hypothetisch echtscheidingsconvenant er in een 

hypothetische situatie uit zou kunnen zien. Ieder gebruik van dit convenant en de bepalingen van dit convenant is 

geheel voor eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden, noch 

voor directe schade of voor indirecte schade die ontstaat door het gebruik van dit voorbeeld. 



Echtscheidingsconvenant 

De partijen 

Robin de Kok, wonende te Zwingelput 5 te Maastricht, hierna genoemd “Robin”; en 

Marie de Kok, wonende te Zwingelput 5 te Maastricht, hierna genoemd “Marie”; 

Samen genoemd “partijen” 

Nemen het volgende in aanmerking 

De partijen zijn op 1 december 2006 met elkaar gehuwd te Maastricht en dit in een 

gemeenschap van goederen. 

De partijen hebben de Nederlandse nationaliteit en het Nederlands recht is van toepassing 

op het huwelijksvermogensstelsel. 

Uit het huwelijk tussen de partijen zijn drie kinderen geboren: Evi de Kok, geboren op 5 juni 

2007; Ellen de Kok, geboren op 8 januari 2009; en Elina de Kok, geboren op 6 juli 2014. Al 

deze kinderen zijn minderjarig. 

Het huwelijk tussen de partijen is duurzaam ontwricht. De partijen wensen daarom het 

huwelijk door middel van een echtscheiding te ontbinden. 

De partijen hebben de advocaat-echtscheidingsmediator mr. A.L.D. Bussenhoven 

ingeschakeld met het doel om de partijen te begeleiden en te adviseren en om de rechtbank 

te verzoeken om de echtscheiding uit te spreken. 

Indien de echtscheiding tussen de partijen wordt uitgesproken en de beschikking vervolgens 

in de registers van de burgerlijke stand wordt ingeschreven, zijn de partijen 

overeengekomen dat de gevolgen van de echtscheiding worden geregeld volgens de 

bepalingen van dit echtscheidingsconvenant. 

De partijen verklaren dat ze het volgende overeen zijn gekomen 

Artikel 1. Kinderen van de partijen 

De partijen hebben de afspraken met betrekking tot de kinderen opgenomen in een 

ouderschapsplan. Dit ouderschapsplan is als bijlage I toegevoegd aan dit convenant. Het 

ouderschapsplan maakt onlosmakelijk deel uit van dit echtscheidingsconvenant. 

Artikel 2. Partneralimentatie 

2.1. Op het moment van de ondertekening van het convenant genereert Marie een bruto 

jaarinkomen van 18.000 euro. Robin genereert een bruto jaarinkomen van 52.000 euro. De 

partijen komen een partneralimentatie overeen van 850 euro bruto per maand, door Robin te 

betalen aan Marie. Robin heeft voldoende financiële draagkracht om in de aanvullende 

behoefte van Marie te voorzien. 



2.2. Robin zal dit bedrag van 850 euro bruto per maand steeds bij vooruitbetaling en 

maandelijks aan Marie voldoen. 

2.3. Het in artikel 2.1 genoemde bedrag zal jaarlijks volgens de wettelijke indexering, zoals 

bedoeld in artikel 1:402a BW, worden verhoogd. De eerste indexering zal plaatsvinden op 1 

januari 2023. 

2.4. De partijen komen overeen dat de alimentatieplicht van Robin vijf jaar duurt. Deze 

termijn begint te lopen op het moment van de ontbinding van het huwelijk. Een verlenging 

van deze termijn, waarvoor een verzoekschrift in te dienen is bij de rechtbank, kan enkel als 

de beëindiging van de alimentatie voor Marie derhalve ingrijpende gevolgen heeft dat een 

beëindiging in strijd is met de redelijkheid en de billijkheid. 

2.5. Als Marie opnieuw huwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, eindigt de 

alimentatieverplichting definitief met ingang van de datum van het registreren van het 

partnerschap of de huwelijksdatum. De alimentatieplicht eindigt eveneens indien Marie 

samenleeft als was zij gehuwd of als had zij het partnerschap laten registreren. Hierbij ligt de 

bewijslast bij Robin. 

 Artikel 3. Verdeling van de echtelijke koopwoning 

3.1. Tot de huwelijksgemeenschap behoort een onroerende zaak die gelegen is te 

Zwingelput 5, Maastricht. Hierna wordt dit de “koopwoning” genoemd. 

3.2. Op de koopwoning rust een hypothecaire schuld van 200.000 euro, afgesloten bij ING. 

3.3. De partijen hebben bij ING een levensverzekering afgesloten onder polisnummer 

987654321. De afkoopwaarde hiervan bedraagt 18.000 euro. Deze is verpand aan ING. 

3.4. Geen van de partijen wenst in de koopwoning te blijven wonen. De partijen hebben het 

makelaarskantoor Het is Vast Goed de opdracht gegeven om de koopwoning te verkopen. 

De partijen zijn een vraagprijs overeengekomen van 400.000 euro en een bodemprijs van 

375.000 euro. Wanneer na enige tijd blijkt dat de verkoop aan de bodemprijs niet mogelijk is, 

zullen de partijen in onderling overleg een aangepaste bodemprijs bepalen. 

3.5. De verkoopopbrengst van de koopwoning zal in de eerste plaats worden aangewend 

om de hypotheekschuld, de makelaarskosten en de overige verkoopkosten te betalen. Het 

saldo zal vervolgens in gelijke delen tussen de partijen worden verdeeld. 

3.6. Op het moment dat de koopwoning is verkocht, wordt de levensverzekering beëindigd. 

De opgebouwde waarde hiervan wordt in gelijke delen tussen de partijen verdeeld. 

3.7. Marie mag met de kinderen in de koopwoning blijven wonen tot de woning verkocht is of 

zij een nieuwe huur- of koopwoning heeft gevonden. Hiervoor is Marie geen vergoeding 

verschuldigd aan Robin. 

3.8. Tot het moment waarop de koopwoning is verkocht, zullen de eigenaarslasten, de 

hypotheekrente, de aanslag WOZ, de opstalverzekering en de onderhoudslasten in gelijke 

delen worden verdeeld tussen de partijen. 



Artikel 4. Verdeling van de andere vermogensbestanddelen 

4.1. De partijen nemen als peildatum voor het gemeenschappelijk vermogen het moment 

van het ondertekenen van dit convenant. Alle waardestijgingen of waardedalingen na dit 

moment komen ten laste of ten voordele van de toegewezen eigenaar. Alles wat na deze 

peildatum door Marie of Robin wordt verkregen, wordt zonder enige verrekening toebedeeld 

aan de begunstigde van het actief. Dit geldt ook in het geval van een schenking, een legaat 

of een erfenis. 

4.2. De partijen verklaren dat ze geen van beide gerechtigd zijn op een privévermogen of 

een onverdeelde boedel op grond van enig verknochtheid of uitsluitingsclausule. Hierdoor 

behoren alle vermogensbestanddelen tot de gemeenschap en zijn alle 

vermogensbestanddelen te verdelen. Het te verdelen huwelijksvermogen is samengesteld 

als vermeld in de volgende artikelen. 

4.3. De partijen verklaren dat de in de koopwoning aanwezige roerende goederen aldaar 

aanwezig blijven tot het moment dat Marie de koopwoning verlaat. Marie is geen vergoeding 

verschuldigd voor het gebruik van deze roerende goederen. De roerende goederen ten 

behoeve van de kinderen gaan onverminderd over op Marie, zonder dat Marie hiervoor een 

vergoeding is verschuldigd. Marie verbindt zich ertoe om alle aanwezige roerende goederen 

in goede staat te houden. Robin erkent dat dit een inspanningsverbintenis is en geen 

resultaatsverbintenis. 

Nadat Marie de koopwoning heeft verlaten en de haar toegewezen roerende goederen uit de 

woning heeft verwijderd, zullen alle resterende roerende goederen worden verkocht en 

zullen de opbrengsten hiervan in gelijke helften worden verdeeld tussen de partijen. De 

partijen komen overeen dat ze de goederen zullen verkopen aan Ontruiming de Wit. 

In bijlage II is een fotoreportage opgenomen van alle in de koopwoning aanwezige roerende 

goederen, alsook van de staat van deze goederen. In bijlage II is eveneens aangegeven 

welke goederen ten behoeve van de kinderen zijn en zonder enige vergoeding aan Marie 

toebehoren. Het eigendomsrecht op deze goederen, alsook de risico’s die eraan verbonden 

zijn, gaan op het moment van de ondertekening van dit convenant op Marie over. 

4.4. De partijen hebben de volgende bankrekeningen 

a. Betaalrekening ING, nummer 456123789, saldo van 1.100 euro, op naam van 

beide partijen 

De partijen komen overeen dat rekening a. en het saldo op deze rekening vanaf de 

ondertekening van dit convenant aan Marie wordt toebedeeld. Robin zal een nieuwe 

rekening openen. Marie dient hiervoor een mededeling te doen aan de bancaire instelling. 

Robin verklaart mee te zullen werken aan de wijziging van de tenaamstelling. 

b. Spaarrekening ING, nummer 789456123, saldo van 45.000 euro, op naam van 

beide partijen. 

De partijen komen overeen dat rekening b. vanaf de ondertekening van dit convenant aan 

Marie wordt toebedeeld. Marie dient hiervoor een mededeling te doen aan de bancaire 



instelling. Marie dient de helft van deze rekening te voldoen aan Robin. Robin verklaart mee 

te zullen werken aan de wijziging van de tenaamstelling. 

4.5. Verdeling van de auto’s 

Aan Robin wordt de door hem in gebruik zijnde personenauto van het merk Jeep met 

kenteken AA-BB-01 toebedeeld. De partijen hebben de waarde van deze auto vastgesteld 

op 25.000 euro. De levering vindt plaats door de bezitsverschaffing die geacht wordt plaats 

te vinden op de datum van de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. Robin is Marie 

hiervoor een vergoeding verschuldigd van 7.500 euro. Deze vergoeding kan door Marie 

worden verrekend bij de vrijgave van de spaarrekening, zoals vermeld onder 4.4, b. 

Aan Marie wordt de door haar in gebruik zijnde personenauto van het merk Mini Cooper met 

kenteken AA-BB-02 toebedeeld. Partijen hebben de waarde hiervan vastgesteld op 10.000 

euro. De levering vindt plaats door de bezitsverschaffing die geacht wordt plaats te vinden 

op de datum van de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. Marie is Robin hiervoor 

geen vergoeding verschuldigd. 

4.6. De partijen verklaren te weten en akkoord te zijn met het feit dat Marie door de 

toewijzing van sommige roerende goederen en het saldo op de bankrekening onder 4.4, a 

wordt overbedeeld en dat Robin wordt onderbedeeld. 

4.7. De partijen verklaren dat er behoudens de vermelde vermogensbestanddelen geen 

overige vermogensbestanddelen bekend zijn die tot de gemeenschap behoren. Indien er 

achteraf toch blijken overige vermogensbestanddelen te zijn die tot de gemeenschap 

behoren, zullen zij dit direct aan de andere partij melden en het een en ander in gelijke 

helften verdelen. Dit op straffe van het verbeuren van zijn of haar aandeel in het ontdekte, 

niet-gemelde goed. 

4.8. De partijen verklaren dat behoudens de vermelde schulden geen overige schulden 

bekend zijn. Voor het geval toch nog een gemeenschappelijke schuld bekend zou worden, is 

deze schuld voor de partij op wiens of wier naam de schuld staat. Dit met uitzondering van 

de situatie waarbij men niet op de hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte kon zijn van het 

bestaan van deze schuld. Dan zal de schuld in gelijke helften door beide partijen worden 

gedragen. 

Artikel 5. Fiscaal partnerschap 

De partijen verklaren dat zij tot en met kalenderjaar 2022 fiscaal partners zijn en in overleg 

met elkaar de aangiftes inkomstenbelasting zullen doen of laten doen. Zodra de aanslag 

onherroepelijk vast komt te staan, komt deze in gelijke delen voor rekening van beide 

partijen. Eventuele teruggaven zullen ook in gelijke helften worden verdeeld. Vanaf het 

volgende jaar zullen de partijen elk een eigen aangifte doen en zullen teruggaven en 

aanslagen voor de persoonlijke rekening van de partijen zijn. 

Artikel 6. Pensioenrechten en de verevening van de pensioenrechten 

6.1. Robin heeft ouderdoms- en partnerpensioen opgebouwd uit hoofde van zijn huidig 

dienstverband met Alfabet bij pensioenuitvoerder ABC. 



6.2. Marie heeft ouderdoms- en partnerpensioen opgebouwd uit hoofde van: 

a. Haar huidig dienstverband met Tebafla bij pensioenuitvoerder EBD 

b. Haar gewezen dienstverband met Baflate bij pensioenuitvoerder DEB. 

6.3. De opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken worden verdeeld volgens de 

standaardregeling die is opgenomen in artikel 1:155 BW. De partijen zullen er zelf voor 

zorgen dat zij binnen twee jaar na de echtscheiding de nodige mededelingen doen bij de 

pensioenuitvoerders. Voor de tot de datum van ontbinding van het huwelijk opgebouwde 

aanspraken komen de partijen overeen om de standaardregeling die is opgenomen in artikel 

57, lid 1, 2 en 3 Pensioenwet toe te passen. 

Artikel 7. Kwijting en vrijwaring 

7.1. De partijen verklaren dat de bovenstaande verdeling en afspraken met inachtneming 

van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid tot stand zijn gekomen. 

7.2. De partijen verklaren dat zij alle vermelde waarden naar hun beste weten hebben 

vastgesteld en/of doen vaststellen. Eventuele waardestijgingen en/of waardedalingen komen 

ten goede aan of ten laste van degene aan wie het vermogensbestanddeel is toegekend. 

7.3. De partijen verklaren dat ze, met uitzondering van de rechten en verplichtingen die 

volgen uit dit convenant, niets meer van elkaar te vorderen hebben. Daarom verlenen ze 

elkaar een algehele en finale kwijting, doch rekening houdende met de bepalingen van 

artikel 4.7 en artikel 4.8. 

Artikel 8. Geschillen 

8.1. Indien er later geschillen ontstaan met betrekking tot de interpretatie van de bepalingen 

van dit convenant zullen de partijen zich inspannen om samen tot een regeling te komen die 

de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo goed mogelijk benadert. Als de partijen hier 

niet in slagen, zullen ze zich wenden tot een mediator met het verzoek om samen naar een 

oplossing te zoeken. Indien ook dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunnen de partijen 

elk een eigen advocaat inschakelen en zich tot de rechter wenden. 

8.2. Indien een partij niet voldoet aan een in dit convenant overeengekomen 

betalingsverplichting kan de andere partij een sommatie uit (laten) brengen en zo nodig tot 

de invordering overgaan. 

Artikel 9. Slotbepalingen 

9.1. De partijen zullen de kosten van de advocaat-echtscheidingsmediator mr. A.L.D. 

Bussenhoven in gelijke delen dragen. 

9.2. De bepalingen van dit convenant primeren op de bepalingen van de beschikking van de 

rechtbank, zo die laatste mocht afwijken van wat in dit convenant is overeengekomen en 

voor zover het geen dwingend recht betreft. 



9.3. De nakoming van dit convenant kan steeds worden gevorderd, eventueel in combinatie 

met een schadevergoeding. De partijen verbinden zich ertoe om niet de ontbinding van dit 

convenant na te streven bij een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen die 

voortvloeien uit het convenant. 

  

Aldus tussen de partijen overeengekomen en in viervoud ondertekend te Maastricht, 

Op 12 augustus 2022                                                         Op 12 augustus 2022                                  

                                 

Robin de Kok                                                                     Marie de Kok 


