ECHTSCHEIDINGCONVENANT

Partijen:
…………..,
wonende aan de ……… te (…….) …..
verder te noemen de vrouw;
en
………..
wonende aan de ………… te (….. ) …….,
verder te noemen de man

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:
a. De partijen zijn gehuwd op …….. te ……. (……………..) zonder dat zij huwelijkse
voorwaarden hebben gemaakt. Partijen hebben beiden de Nederlandse nationaliteit,
zodat op grond van artikel 4 lid 2 en artikel 5 van het Haags
Huwelijksvermogensverdrag geconcludeerd kan worden dat het Nederlands
huwelijksvermogensrecht van toepassing is. Partijen zijn in gemeenschap van
goederen gehuwd.
b. Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren:
- ………., geboren op ………. te ……..
- ………., geboren op ………te …….
c. De partijen zijn van mening dat hun huwelijk duurzaam is ontwricht op grond
waarvan zij de Rechtbank te Arnhem zullen verzoeken tussen hen de echtscheiding
uit te spreken.
d. De partijen wensen de gevolgen van de echtscheiding door middel van dit convenant
te regelen.

e. De ouders hebben de kinderen/naam kind op een bij de leeftijd van de kinderen/naam
kind passende wijze betrokken tot de totstandkoming van dit plan. (eventueel
aanvullen met de invulling van die “passende wijze”)
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KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

I. GEZAG EN ZORGREGELING KINDEREN

Artikel 1. Gezag
1.1
Partijen achten het in het belang van hun kinderen dat de ouders gezamenlijk het gezag over
de kinderen blijven uitoefenen.
1.2
Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te
verzorgen en op te voeden (artikel 247 boek 1 Burgerlijk Wetboek).

Artikel 2. Hoofdverblijf
2.1 Hoofdverblijf
De kinderen blijven ingeschreven op het adres van de vrouw. Zij hebben een
omgangsregeling met de man (zie hierna artikel 7).
2.2. Kinderbijslag
De kinderbijslag wordt op de rekening van de vrouw gestort.
2.3. Wettelijke aansprakelijkheid
De moeder/vader zal de kinderen op haar polis tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd
houden en de vader/moeder een kopie van het geldende polisblad verstrekken.
2.4 Ziektekostenverzekering
De moeder/vader zal de kinderen op haar polis tegen ziektekosten verzekerd houden en de
vader/moeder een kopie van het geldende polisblad ter beschikking stellen.
2.5 Goederen
Partijen beheren gezamenlijk de goederen van de kinderen en zij treden gezamenlijk op als
hun vertegenwoordiger. Zij hebben gezamenlijk het genot van deze goederen.
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Artikel 3. De zorgregeling
3.1. Dagelijkse zorg
Gedurende de tijd dat de kinderen bij de moeder verblijven is zij verantwoordelijk voor de
dagelijkse zorg; gedurende de tijd dat de kinderen bij de vader verblijven is hij
verantwoordelijk.
Zaken als lichamelijke verzorging, het dagritme, thuiskomtijden, bedtijd, kleding zullen
partijen allereerst in overleg met elkaar en vervolgens zonodig met de kinderen afstemmen.
Indien partijen fundamenteel met elkaar van mening verschillen omtrent de invulling van een
of meerder van de zorgtaken, dan zullen zij deze aan een van hen ter beslissing opdragen,
waarbij de stem van de dagelijks verzorgende ouder beslissend zal zijn en de andere ouder
een respectvolle houding zal aannemen.

II. BESLISSINGEN OMTRENT BELANGRIJKE AANGELEGENHEDEN DIE
VOOR EEN KIND EEN NIEUWE PERIODE INLUIDEN OF ANDERSZINS VAN
INVLOED ZIJN OP KWALITEIT VAN HET LEVEN

Artikel 4. De school
4.1. Schoolkeuze
Een keuze voor een (type) school maken de ouders tezamen met het kind, waarbij de ouders
in gezamenlijk overleg met elkaar zullen beslissen.
4.2. Ouderavonden en openbare bijeenkomsten
De ouders zullen ouderavonden en openbare bijeenkomsten zo veel als mogelijk gezamenlijk
bezoeken. De moeder zal de vader tijdig op de hoogte stellen van een aangekondigde datum
en het tijdstip. Indien een gezamenlijk bezoek niet mogelijk is, zullen de ouders voorafgaand
aan elke ouderavond of openbare bijeenkomst overleggen.
4.3. Rapporten/schoolinformatie
De ouder die de rapporten of andere schoolinformatie ontvangt zal deze ter kennisname
doorleiden naar de andere ouder. Belonend of bestraffend gedrag naar aanleiding van deze
informatie zullen de ouders met elkaar afstemmen, waarbij de stem van de dagelijks
verzorgende ouder beslissend zal zijn.
4.4. Huiswerk
Controle op het huiswerk wordt zowel door de vader en de moeder gedaan. Zij zullen ook
onderling overleg hebben over het huiswerk en de begeleiding daarvan.
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Artikel 5. Medische aangelegenheden
5.1 Acute problemen
Ingeval zich een acuut medisch probleem voordoet zal de ouder onder wiens hoede het kind
op dat moment is de noodzakelijke maatregelen treffen en de andere ouder terstond, dat wil
zeggen zo spoedig als de omstandigheden dat mogelijk maken, informeren.
5.2 Beslissingen omtrent zaken die niet acuut zijn
Bijzondere beslissingen omtrent medische aangelegenheden nemen de ouders in overleg.
5.3. Toegang tot het kind dat ziek is/verpleegd wordt
De ouders zullen er over en weer voor zorgen dat zij afhankelijk van de omstandigheden,
tezamen of afzonderlijk rechtstreeks contact zullen kunnen onderhouden met het kind dat
ziek is of verpleegd wordt.

Artikel 6. Overige aangelegenheden
6.1 Overleg
Zaken die zich aandienen waarvan aangenomen mag worden dat deze van bijzondere aard
zijn (bijvoorbeeld een nieuwe partner, verhuizingen, veranderingen van het gezinsleven enz),
danwel een nieuwe periode in het leven van het kind inluiden, zullen steeds zo mogelijk
tijdig vooraf onderwerp van overleg tussen de ouders vormen.
6.2 Overige afspraken
Partijen spreken af dat zij minimaal een keer per een/twee/drie ???maanden om de tafel gaan
zitten en spreken over de onderwerpen die er toe doen, het welzijn van de kinderen en de
opvoeding en verzorging. Als er tijdens dit overleg iets substantieels aan de orde komt, zal
degene die dit het meest aangaat, een verslag maken van dit overleg en de andere ouder
vragen of dit verslag een goede weergave is.
6.3 Uitwisseling informatie
Op de wisseldagen doen partijen elkaar verslag van de dagen die de kinderen bij hen
doorbrachten, bespreken zij hoe het met hen gaat en dingen als tandartsafspraken, medicatie,
spelen bij vriendjes. Ook nemen zij de nodige beslissingen over de kinderen. Dit doen
partijen minimaal 1 keer per week of zoveel vaker als zij dit nodig achten. Acute dingen gaan
via de telefoon of mail.
6.4 Onderwerpen
Partijen bespreken in ieder geval het welzijn van de kinderen, alsmede zaken met betrekking
tot school, hobby’s, vriendjes, en familie (opa’s en oma’s, tantes en ooms, neven en nichten),
de bedverhalen, de emotionele stellingen van de kinderen over de andere ouder, nieuwe
relaties, informatieavonden op school, verhuizen enz.
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III. CONTACT MET DE OUDERS
Artikel 7. Contact van de kinderen met de ouders (frequentie) en de zorgverdeling
7.1 Contact
De kinderen zijn gerechtigd tot contact en omgang met beide ouders.
7.2 Zorgverdeling
De ouders hebben de volgende zorgverdeling afgesproken:
………………………………
7.3 Vakanties en feestdagen
De vakanties worden in principe bij helfte gedeeld. Jaarlijks stellen partijen in onderling
overleg een verdeling vast.
Indien de ouder in de weken waarin hij/zij de kinderen heeft geen vakantie kan opnemen is
hij/zij zelf verantwoordelijk voor het organiseren van opvang/oppas voor de kinderen.
Met betrekking tot de Kerstdagen, Oud en Nieuw, sinterklaas, Hemelvaartsdag
Koninginnedag, Pinksteren en Pasen zullen partijen in onderling overleg regelingen treffen.
De voorkeur gaat uit naar om en om vieren en zoveel mogelijk aansluiten bij het
omgangsrooster.
7.4 Bijzondere dagen
Op de verjaardag van moeder en op moederdag zijn de kinderen bij de vrouw. Op de
verjaardag van vader en op vaderdag zijn de kinderen bij de man. Op dagen zoals
verjaardagen ooms en tantes en grootouders zullen de ouders zoveel mogelijk proberen dat de
kinderen deze bij kunnen wonen. Hierbij willen partijen wel het normale schema handhaven
en afspreken dat de kinderen enkel worden opgehaald voor de verjaardagen, maar gewoon
zullen overnachten bij degene waar zij volgens het schema verblijven.
7.5 Verjaardagen
Verjaardagen van de kinderen zullen worden gevierd bij de ouder waarbij de kinderen op dat
moment verblijven, danwel in het weekend na/voor de verjaardag en dan in overleg tussen
partijen en de jarige. De andere ouder heeft het recht hierbij aanwezig te zijn.
De kinderfeestjes worden door samen georganiseerd. De man is hierbij aanwezig.
7.6 Ziekte en werk
Ingeval van ziekte van de verzorgende ouder zal deze eerst de andere ouder vragen de zorg
over te nemen. In het geval de andere ouder verhinderd is, regelt de verzorgende ouder
andere opvang voor de kinderen.
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Een zelfde afspraak wordt gemaakt als het gaat om verhinderd zijn vanwege werk en andere
omstandigheden die niet verenigbaar zijn met de zorg voor de kinderen. Op dit punt dient de
verzorgende ouder indien mogelijk ruim van tevoren overleg te voeren met de andere ouder.
7.7 Eigen inzicht
Beide ouders zijn gerechtigd naar eigen inzicht invulling te geven aan de omgang met het
kind. Wel zal daarbij respectvol worden omgegaan met de zorgafspraken zoals in dit
convenant overeengekomen en met name de rol die de andere ouder is toebedeeld zorgvuldig
respecteren.
Wanneer een ouder vindt dat de zorgafspraken op een of meerdere punten niet voldoet, stelt
deze ouder dat terstond schriftelijk aan de orde bij de andere ouder onder opgave van
redenen. Zo mogelijk wordt een voorstel tot wijziging bijgevoegd. De andere ouder reageert
schriftelijk en met redenen omkleed binnen 14 dagen. Blijft er verschil van mening dat treedt
de procedure zoals omschreven in artikel 18 in werking.

IV. INHOUD OUDERSCHAP

Artikel 8. Respectvol ouderschap
8.1 De ouders blijven ouders van het kind
Termen als vader/moeder/papa/mama blijven gereserveerd voor de ouders en zullen niet aan
een ander worden vergeven, behoudens met uitdrukkelijke instemming van de andere ouder.
8.2 Boodschappen
Boodschappen omtrent het kind/de gezinssituatie of wijzigingen die (gaan) optreden zullen
de ouders steeds eerst aan elkaar overbrengen zonder tussenkomst van de kinderen.
8.3 Signalen van de kinderen
Signalen van de kinderen omtrent de andere ouder worden door en tussen de ouders
afgestemd zonder de kinderen daar verder mee te belasten.
8.4 Ondersteuning
De ouders zullen elkaar naar de kinderen toe zo veel als mogelijk ondersteunen in ieders rol
ten aanzien van de kinderen, juist ook wanneer er ogenschijnlijk fouten gemaakt worden of
zich problemen aandienen.
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V. FINANCIELE PARAGRAAF
Artikel 9. Alimentatie kinderen
9.1 Bijdragen
Met ingang van de eerste van de maand na overdracht van de echtelijke woning en zolang de
kinderen minderjarig zijn voldoet de man aan de vrouw maandelijks bij vooruitbetaling een
bijdrage voor de twee kinderen van ……………,-- per maand.
De vrouw heeft op het moment van ondertekening van dit convenant geen draagkracht voor
het doen van een bijdrage aan de kosten van de kinderen.
De behoefte van de kinderen is berekend aan de hand van het gezinsinkomen volgens de
loonstroken ad ……….. ca. € ………… voor de man en ….. netto per maand voor de vrouw.
De behoefte bedraagt dan ………………. voor ……………. kinderen per maand.
9.2 Indexering
De kinderalimentatie zoals genoemd in art. 9.1 zal jaarlijks onderworpen zijn aan de wettelijk
indexering conform art. 1: 402a BW voor de eerste keer per 1 januari 2012.
9.3 Herijken
Minimaal 1 keer per jaar of op het moment dat er een ingrijpende wijziging is in de situatie
van partijen dan wel de kinderen verplichten partijen zich de behoefte van de kinderen en de
bijdrage daarin van de ouders, alsmede de rato-verdeling te herijken en eventueel bij te
stellen.
Partijen hechten eraan op te nemen dat zij bij wijzigingen in het persoonlijke leven
(werk/partner enz) steeds het welzijn van de kinderen, de financiële verantwoordelijkheid
voor hen en de huidige financiële afspraken, voor laten gaan.
9.4 Eigen kosten
Elk der ouders betaalt zelf de kosten voor voeding, huisvesting, telefoonkosten, uitstapjes,
openbaar vervoer en vakanties in de periodes dat de kinderen bij hen zijn.
9.5 Sparen
partijen zal per maand per kind € ……………spaarrekening/ premie levensverzekering ten
name van de kinderen storten.
De ouders houden het gezamenlijk beheer over de spaarrekeningen en levensverzekeringen
van de kinderen. Opnames en uitkeringen kunnen slecht gedaan worden met beider
toestemming.
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9.6 Studiekosten
De partijen verplichten zich aan een meerderjarig kind van 18 jaar of ouder een (studie)
bijdrage te betalen zolang het kind met redelijke resultaten en in overleg met deze ouder met
een beroepsopleiding bezig is of studeert, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop het kind de 21jarige leeftijd bereikt.
Dit beding ten behoeve van ieder der kinderen van de partijen is onherroepelijk, zodat de
kinderen het recht hebben om zonodig nakoming van dit beding te vorderen. De
ondertekening van dit convenant geldt tevens als aanvaarding van dit beding door de partijen
als wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen.
Artikel 10. Alimentatie vrouw
10.1 Alimentatie
De man zal met ingang van de eerste van de maand na de overdracht van de echtelijke
woning maandelijks bij vooruitbetaling aan de vrouw een bruto alimentatie voldoen van
…………………
10.2 Achtergronden
De in art. 10.1 vastgestelde alimentatie is gebaseerd op een bruto inkomen van de man uit
arbeid ten tijde van de ondertekening van het convenant van € ………….. per maand, netto
…………. per maand
De vrouw heeft ttv de ondertekening van het convenant een inkomen van ca.
€ ,,,,,,,,,,,,, bruto per maand verdiend, netto ca. € ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
De behoefte van de vrouw op grond van het gezinsinkomen is gesteld op € ,,,,,,,,,,,,,,,,, netto
per maand, volgens de formule:
(gezinsinkomen -/- kosten kinderen) x 60% = (,,,,,,,,,,,,, –,,,,,,,,,,,,,,,) x 60% = ……………
Met de gemiddelde eigen inkomsten van ……………… netto per maand resteert een
behoefte aan partneralimentatie van …………… netto per maand.
10.3 Indexering
De in artikel 10.1 genoemde alimentatie zal jaarlijks onderworpen zijn aan de wettelijk
indexering conform art. 1: 402a BW voor de eerste keer per 1 januari 2012.
10.4 Duur alimentatie
Partijen zijn ervan op de hoogte dat de alimentatieplicht van de man volgens de wettelijke
bepalingen (maximaal) 12 jaren duurt, te rekenen vanaf de datum van ontbinding van het
huwelijk, zulks met in achtneming van hetgeen in artikel 11 van dit convenant is bepaald ten
aanzien de eigen inkomsten van de vrouw en hetgeen in artikel 13 is bepaald ten aanzien van
de alimentatieverplichtingen van de man in het geval de vrouw gaat samenleven als ware zij
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gehuwd/als had zij een partnerschap laten registreren.

Artikel 11. Eigen inkomsten vrouw
11.1 Inkomsten
Bij de vaststelling van de partneralimentatie en het vastleggen van een termijn is rekening
gehouden met het feit dat de vrouw gemiddeld netto ca. € ……….. per maand verdiend.
Partijen stellen vast dat het bedrag ad € ………………. (netto behoefte op jaarbasis) het
bedrag is dat de vrouw minimaal voor haar eigen levensonderhoud behoeft. Deze behoefte
wordt thans naar alle waarschijnlijkheid ingevuld met eigen inkomsten en partneralimentatie.
11.2 Eigen verantwoordelijkheid
De vrouw is tot de kinderen naar de middelbare school gaan, niet gehouden zich in te
spannen om een hoger inkomen uit arbeid te verwerven. Na deze periode mag wel van haar
verwacht worden voor een groter deel in haar eigen onderhoud te gaan voorzien.
11.3 Verrekenen
Indien de eigen inkomsten uit arbeid van de vrouw in de toekomst stijgen boven een bedrag
van netto € …………… per maand (minimum alleenstaande is 840), zal de alimentatie
verminderd worden met 50 % van het meerdere.
Indien de eigen inkomsten uit arbeid van de vrouw in de toekomst stijgen boven een bedrag
van netto € ………….. per maand, zal de alimentatie verminderd worden met 75 % van het
meerdere.
Indien de eigen inkomsten uit arbeid van de vrouw in de toekomst stijgen boven een bedrag
van netto € …………….. (behoefte is bereikt met eigen inkomsten) per maand, zal de
partneralimentatie op nihil worden gesteld.
11.4 Indexering
De in artikelen 11.1 en 11.3 genoemde bedragen worden telkens verhoogd met hetzelfde
percentage als waarmee de alimentatie ingevolge de in art. 10.3 overeengekomen regeling
wordt verhoogd.
11.5 Vermindering inkomsten
Indien de vrouw door - door haar te bewijzen/aannemelijk te maken - omstandigheden buiten
haar macht minder zal verdienen dan haar huidige inkomsten uit arbeid zal, voor zover de
draagkracht van de man dit toelaat, de alimentatie verhoogd worden tot een zodanig bedrag
dat de vrouw een totaalinkomen ter beschikking houdt/krijgt van het hierboven genoemde
(geïndexeerde) bedrag van € …………… netto per jaar.
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11.6 Jaarlijks verrekenen
De vrouw zal de man laten weten wanneer een salarisverhoging in zal gaan, zodat partijen de
partneralimentatie met ingang van de maand waarin de salariswijziging in gaat ook direct
kunnen aanpassen. Partijen verplichten zich daarnaast eenmaal per jaar, omstreeks 1 maart,
na te gaan of de betalingen conform de eigen inkomstenregeling zoals neergelegd in artikelen
11.1 en 11.3 zijn geschied. De vrouw zal kopieën verstrekken van loonstrookjes. Zij zal deze
stukken aan de man doen toekomen uiterlijk twee weken voorafgaande aan het jaarlijks
overleg. Het eventuele verschil met de praktijk wordt zo spoedig mogelijk verrekend.

Artikel 12. Niet-wijzigingsbeding
12.1 Niet wijzigen
Het in de artikelen 10 en 11 bepaalde kan niet bij rechtelijke 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.
12.2 Verplichting ongewijzigd
Wanneer het niet-wijzigingsbeding zijn kracht verliest, blijven de alimentatieverplichtingen
van de man jegens de vrouw zoals in dit convenant vastgelegd, ongewijzigd van kracht,
totdat die verplichtingen in onderling overleg of door een rechterlijke uitspraak worden
gewijzigd.

Artikel 13. Afwijking van artikel 1:160 BW
13.1 Hertrouwen en geregistreerd partnerschap
Indien de 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 de
datum van het registreren van het partnerschap.
13.2 Samenwonen
In afwijking van het in artikel 1:160 BW bepaalde wordt de alimentatieverplichting van de
man opgeschort in geval de vrouw gaat samenleven met een ander als waren zij gehuwd,
doch de alimentatieverplichting herleeft indien de samenleving van de vrouw binnen een
periode van 1 jaar eindigt door welke oorzaak ook.
Voorwaarde voor het herleven van de alimentatieverplichting is dat de vrouw voor de
aanvang van de samenleving de man schriftelijk in kennis stelt van haar voornemen te gaan
samenleven, zulks met mededeling van het tijdstip waarop de samenleving zal aanvangen.
Tevens dient zij de beeindiging van de samenwoning schriftelijk te melden.
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Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan dan geldt artikel 1:160 BW onverkort ook in het
geval van samenleven. Mocht de samenwoning van de vrouw na een jaar niet zijn verbroken
dan vervalt de alimentatieverplichting van de man definitief.
13.3 Alimentatieduur
De wettelijke termijn van de alimentatieduur wordt niet verlengd met de periode dat de
alimentatie ingevolge het in art. 13.2. bepaalde niet is betaald.
13.4 Een maal
De vrouw kan van het in art. 13.2 bepaalde slechts 1 maal en voor 1 partner gebruik maken.

VI. VERDELING VAN DE HUWELIJKSGOEDERENGEMEENSCHAP

Artikel 14. Huwelijksgoederengemeenschap
14.1 Opschortende voorwaarde
De partijen gaan hierbij over tot verdeling van hun huwelijksgoederengemeenschap. 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. De waardestijgingen en/of dalingen komen vanaf de in artikel
14.2 genoemde peildatum volledig ten goede van degene aan wie de vermogensbestanddelen
worden toebedeeld ingevolge het in dit convenant bepaalde.
14.2 Peildatum
De partijen nemen als peildatum voor de samenstelling en de waardering van de
gemeenschap ………………, behoudens in geval hierna een andere peildatum wordt
genoemd.
14.3 Verdeling
De volgende activa en passiva zijn voor verdeling vatbaar:
a. De echtelijke woning
De echtelijke woning aan de ……………… is een koopwoning. De woning zal worden
verkocht. Partijen verkrijgen ieder de helft van de overwaarde.
b. De hypothecaire geldleningen
Op de woning rusten een hypothecaire geldleningen bij de …………. onder nummers
………….. en ………. met een totale waarde van € ………….. Deze hypothecaire
geldleningen worden geheel afgelost uit de verkoopprijs. Zowel de aansprakelijkheid van de
man als van de vrouw vervalt dan geheel.
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c. de spaarverzekering
De verzekering (gekoppeld aan de hypothecaire geldleningen) bij de …….polisnummer
……………met een waarde per ………………….. wordt stopgezet en bij helfte verdeeld
tussen partijen.
d. De inboedel
De inboedelgoederen zijn genoegzaam bekend en in goed onderling overleg en naar ieders
tevredenheid verdeeld.
e. De auto
De auto, merk ………… met een waarde van ca. ……………. zal worden toegescheiden aan
de vrouw /man onder verrekening van de waarde met de rest van de boedelverdeling.
f. Belastingrestitutie c.q. aanslag
De belastingrestitutie c.q aanslag over 2005 en 2006 zal bij helfte over partijen worden
verdeeld. Vanaf de datum van de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking
in de registers van de burgerlijke stand zullen zij gescheiden belastingaangiften doen.
g. Spaarfondsen voor de kinderen
Partijen hebben de volgende spaarfondsen voor de kinderen:
????
h. Spaarfondsen en levensverzekeringen
?????
i. Aandelen
??????
j. Arbeidongeschiktheidsverzekering
??????

VII. DE PENSIOENEN EN DE VEREVENING DAARVAN

Artikel 17. Pensioenen
17.1 Opgebouwde rechten
De partijen constateren dat de pensioenaanspraken vallende onder de Wet Verevening
Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VP) tijdens het huwelijk zijn opgebouwd:
door de man bij:
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door de vrouw bij:
17.2 Verevening
De door partijen opgebouwde pensioenaanspraken worden verevend volgens de
standaardbepaling van art 3 WVP, in die zin dat ieder de helft verkrijgt van de tijdens het
huwelijk gespaarde pensioenrechten.

VIII. WAT TE DOEN BIJ GESCHILLEN

Artikel 18. Geschillenregeling
18.1 Bemiddeling
Indien zich een geschil aandient waar partijen samen niet uitkomen, geniet het de voorkeur
dat de ouder, die het geschil behandeld wenst te zien in eerste instantie met goedvinden van
de andere partij de bemiddeling inroept van mr. L. van Sommeren scheidingsbemiddelaar
aangesloten bij de VFAS of een andere bij de VFAS aangesloten bemiddelaar.
18.2 Procedure bij de Rechtbank
Ingeval er geen bemiddeling plaatsvindt of bemiddeling geen uitkomst biedt zal de partij die
het aangaat het geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechter.

IX. SLOTBEPALINGEN

Artikel 19. Kwijting en vrijwaring
19.1 Finale Kwijting
De partijen verklaren hierbij de verdeling van de gemeenschap van goederen met
inachtneming van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te 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.
19.2 Vrijwaring
De man vrijwaart de vrouw en de vrouw vrijwaart de man voor aanspraken ter zake van
schulden die hij respectievelijk zij krachtens dit convenant voor zijn respectievelijk haar
rekening neemt.
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Artikel 20. Kosten
20.1 Kosten mediator
De kosten van de mediator mr. L. van Sommeren zullen door partijen bij helfte worden
voldaan.

Artikel 21. Slotbepaling
21.1 Geen ontbinding maar 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. Op deze
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Arnhem is in eerste aanleg
bevoegd om over dit convenant te beslissen.

Aldus overeengekomen en in viervoud opgemaakt en getekend:

Nijmegen,

Nijmegen,

…………

……………….

De ondergetekende mr. L. van Sommeren advocaat-mediator, verklaart dat dit convenant
enkele afspraken behelst die door de bovenstaande partijen met het oog op de voorgenomen
echtscheiding zijn gemaakt.

Nijmegen,

Mr. L. van Sommeren
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