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E C H T S C H E I D I N G S C O N V E N A N T 
 
 
De ondergetekenden 
 
[de heer/mevrouw], geboren op [datum], wonende aan [adres] te [(postcode)] [plaats], 
 
en, 
 
[de heer/mevrouw], geboren op [datum], wonende aan [adres] te [(postcode)] [plaats], 
 
die samen worden genoemd: partijen 
 

NEMEN  IN  AANMERKING: 
 

I. Partijen zijn op [datum huwelijk] in de gemeente [gemeente] met elkaar gehuwd in 
algehele gemeenschap van goederen. 

 
II. Het huwelijk van partijen is duurzaam ontwricht. Daarom wensen partijen hun 

huwelijk door echtscheiding te doen ontbinden. Zij hebben zich daartoe gewend tot 
[advocaat], advocaat te Stadskanaal, met het verzoek hen in deze procedure bij te 
staan. De gevolgen van de gewenste scheiding wensen zij te regelen in dit 
convenant. 

 
III. De algehele gemeenschap van goederen zal door partijen definitief worden 

afgewikkeld conform de in dit convenant gemaakte afspraken. 
 

PARTIJEN  VERKLAREN  HET  VOLGENDE  MET  ELKAAR  TE  ZIJN  
OVEREENGEKOMEN  EN  TUSSEN  HEN  BINDEND  VAST  TE  STELLEN: 
 
PARTNERALIMENTATIE 
 

1. Beide partijen genieten inkomsten uit of in verband met arbeid en kunnen zelfstandig 
in hun levensonderhoud voorzien. Partijen komen daarom overeen dat na de 
ontbinding van het huwelijk de één tegenover de ander niet gehouden zal zijn om 
partneralimentatie te betalen en zien over en weer af van betaling aan elkaar van 
bijdragen in hun kosten van levensonderhoud. 

 
2. Partijen zijn overeengekomen in het ouderschapsplan dat zij gezamenlijk blijven 

belast met het gezag over hun minderjarige kinderen [namen kinderen] en dat beide 
partijen een naar rato evenredig deel van hun inkomen zullen bijdragen in de kosten 
van opvoeding en verzorging van [namen kinderen]. Partijen komen overeen 
gedurende dit co-ouderschap van elkaar geen kinderalimentatie te vorderen. 

 
3. Het in artikel 1 en 2 bepaalde kan niet bij rechterlijke uitspraak worden gewijzigd op 

grond van wijziging van omstandigheden, behoudens in het geval van een zo 
ingrijpende wijziging van omstandigheden, dat de partij die wijziging verzoekt, naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan een niet-wijzigingsbeding 
mag worden gehouden, zoals in artikel 1:159 lid 3 BW is bepaald. 
 

4. Partijen spreken af om bij gewijzigde omstandigheden, inhoudende een ingrijpende 
wijzigingen van omstandigheden waardoor een bijdrage noodzakelijk is of zal 
worden, eerst de ander te vragen om diens inkomensgegevens te verstrekken, zodat 



 

Paraaf advocaat: paraaf partij:  paraaf partij: 

 2 

zoveel mogelijk in onderling overleg kan worden gekomen tot het vaststellen van de 
draagkracht dan wel het vaststellen van die bijdrage waarvan de een in staat kan 
worden geacht deze maandelijks aan de ander te voldoen. Beide partijen zullen de 
daarvoor noodzakelijke gegevens desgevraagd aan elkaar overleggen.  

 
5. Partijen zijn beiden gerechtigd kopieën te maken ter zake van de in dit verband aan 

elkaar te verstrekken bewijsstukken.  
 

6. Partijen zijn er van op de hoogte dat de alimentatieplicht jegens elkaar in zijn 
algemeenheid volgens de wettelijke bepalingen maximaal 12 jaar duurt, te rekenen 
vanaf de dag van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van 
de burgerlijke stand. Partijen hebben volgens de wet het recht tot uiterlijk 3 maanden 
na ommekomst van deze termijn aan de rechter verlenging van de 
alimentatieverplichting te vragen. Verlenging is alleen mogelijk als de beëindiging van 
de alimentatie voor de partijen zo ingrijpend is, dat ongewijzigde handhaving van de 
wettelijke alimentatietermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van 
de partijen kan worden gevergd.  

 
7. De alimentatieverplichting van één van beide partijen vervalt indien deze opnieuw 

met een andere persoon in het huwelijk treedt dan wel een geregistreerd 
partnerschap aangaat, dan wel vanaf het moment waarop één van beide partijen met 
een ander duurzaam zal gaan samenleven als waren zij gehuwd.   

 
8. Zodra er een aanzienlijke wijziging ontstaat in het huidige inkomen van één van beide 

partijen, welke wijziging naar de mening van één van hen of beiden behoort te leiden 
tot een wijziging van de hierboven omschreven financiële afspraken zullen partijen in 
onderling overleg en op basis van de hierboven omschreven uitgangspunten de door 
ieder van hen te betalen bijdrage vaststellen. 

 

DE  WONING  EN  DE  DAARMEE  VERBAND  HOUDENDE  RECHTEN  EN  
LASTEN 
 

9. Partijen verklaren dat de echtelijke woning zal worden toebedeeld aan [partij die de 
echtelijke woning krijgt]. HIER IS RUIMTE VOOR OVERIGE BEPALINGEN IVM 
UITKOPEN VAN DE ANDERE PARTIJ. 

  
10. Partijen verklaren gezamenlijk de aan de echtelijke woning verbonden woonlasten te 

zullen voldoen, zolang deze niet in eigendom aan [partij die de echtelijke woning 
krijgt] is overgedragen, zodat 50% van de aan de woning verbonden kosten voor 
hypotheek, levensverzekering, gemeentelijke belastingen en opstalverzekering door 
beiden zal worden voldaan. 
Overige lasten verbonden aan de woning komen voor de achterblijvende gebruiker, 
zijnde [partij die de echtelijke woning krijgt].  

 
11. Na vertrek van [naam vertrekkende partij] uit de woning zullen de woonlasten worden 

voldaan door de achterblijvende gebruiker, zijnde [naam blijvende partij].  
 

VERDELING  VAN  ROERENDE  GOEDEREN  EN  RECHTEN 
 

12. [Afspraken over verdeling van de goederen, bijvoorbeeld door middel van lijstjes of 
volledig in onderling overleg] 
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KWIJTING  EN  VRIJWARING 
 

13. Partijen verklaren bij deze de tussen hen bestaande huwelijksgemeenschap met 
inachtneming van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te hebben verdeeld en 
zij verklaren tevens, behoudens met betrekking tot de rechten en verplichtingen 
genoemd in dit convenant, niets meer van elkaar te vorderen te hebben en elkaar 
algehele en finale kwijting en décharge te verlenen. 

 
14. Alle eventueel bestaande risico’s met betrekking tot de waardering van de aan de 

ene dan wel de andere partij toebedeelde goederen komen voor rekening van de 
partij aan wie de betreffende goederen zijn toebedeeld. Elk van beide partijen heeft 
de verdeling overeenkomstig dit convenant te zijnen bate of schade aanvaard. Elk 
van beide partijen vrijwaart de ander voor eventuele aanspraken, gebaseerd op de 
waardering van de aan ieder van hen toegescheiden roerende zaken en rechten. 

 

SCHULDEN 
 

15. Partijen verklaren dat de boedel geen schulden bevat. Mocht later blijken dat er wel 
schulden bestaan welke niet in dit convenant zijn opgenomen en verdeeld, dan 
worden deze schulden toegescheiden aan de partij die deze schuld is aangegaan.  

 
PENSIOENVEREVENING 
 

16. Partijen wensen de eventueel opgebouwde pensioenen conform de wettelijke regels 
te verevenen. Of:  
Partijen wensen, in afwijking van het wettelijke regime, de eventueel opgebouwde 
pensioenen niet te verevenen.  

 

GESCHILLEN 
 

17. Voor het geval partijen in de toekomst van mening mochten gaan verschillen omtrent 
de interpretatie of uitvoering van dit convenant, zullen zij trachten door middel van 
onderling overleg tot een regeling te komen.  

 
18. Pas als dat onderling overleg niet tot het gewenste resultaat zal hebben geleid zullen 

partijen zich tot een eigen advocaat, met de opdracht de betreffende geschilpunten 
aan de rechter voor te leggen. 

 

KOSTEN PROCEDURE 
 

19. De kosten van de echtscheidingsprocedure zullen door [partij/partijen] worden 
voldaan.  

  

SLOTBEPALING 
 

20. Partijen verbinden zich deze overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk te zullen 
(laten) ontbinden op grond van enigerlei tekortkoming in de nakoming daarvan. 
Nakoming zal steeds gevorderd kunnen worden al dan niet met schadevergoeding.  

 
 
Aldus overeengekomen en in vijfvoud ondertekend 
 
[ondertekening toevoegen] 


