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Bijlage 1: Huwelijkse voorwaarden 
 
HUWELIJKSE VOORWAARDEN 
 
Heden, 17 september tweeduizend, verschenen voor mij, mr. Erik Lodewijk Maria Slop, — 
notaris gevestigd te Amsterdam:  
 

1. Mevrouw Brigitte Lodewijks, wonende te Aalsmeer, geboren te Amsterdam op  
29 juni negentienhonderd en vierenzestig , zich legitimerende met haar rijbewijs, 
nummer 4723900, ongehuwd en geen geregistreerd partner;  

2. De heer Franco Bonte, wonende te Aalsmeer, geboren te Amsterdam op  
25 april negentienhonderd en tweeënzestig, zich legitimerende met zijn rijbewijs, 
nummer 3987665, ongehuwd en geen geregistreerd partner.  

 
De comparanten verklaarden de vermogensrechtelijke gevolgen van hun voorgenomen  
huwelijk te regelen door de volgende huwelijkse voorwaarden: 
  
Artikel 1- Algehele uitsluiting  
De echtgenoten zijn met uitsluiting van elke gemeenschap van goederen gehuwd.  
 
Artikel 2- Aansprakelijkheid voor schulden  
Voor de schulden van ieder van de echtgenoten is aansprakelijk degene die de  
desbetreffende schuld heeft doen ontstaan. Voor schulden aangegaan ten behoeve van 
de gewone gang van de huishouding is ieder van de echtgenoten voor het geheel 
aansprakelijk,  
voor zover de wet dit bepaalt.  
 
Artikel 3- Bewijs- en vaststellingsregels inzake roerende zaken en rechten aan 
toonder   

1. Rechten aan toonder en zaken die geen registergoederen zijn en deel uitmaken 
van het bedrijfs- of beroepsvermogen van een echtgenoot behoren toe aan die 
echtgenoot, ongeacht van wiens zijde deze goederen zijn opgekomen, doch 
onverminderd het in artikel 4 bepaalde.  

2. Kleding en lijfsieraden zijn eigendom van die echtgenoot, bij wie deze in gebruik zijn 
of tot wiens gebruik zij bestemd zijn, ongeacht van wiens zijde deze zaken zijn 
opgekomen en wel zonder enige vergoeding aan de andere echtgenoot.  
Van deze bepaling zijn uitgezonderd lijfsieraden die door de andere echtgenoot zijn 
verkregen krachtens erfrecht of schenking.  

3. Indien over andere rechten aan toonder en zaken die geen registergoederen zijn 
dan de sub 1 en 2 bedoelde een geschil bestaat hetzij aan wie deze toebehoren 
hetzij over de grootte van ieders aandeel daarin, terwijl niet kan worden vastgesteld 
of bewezen aan wie van beiden deze toebehoren, dan worden deze goederen 
geacht toe te behoren aan -ieder van de echtgenoten voor een gelijk deel.  

4. De in lid 1 en 2 bedoelde goederen worden voor zover nodig nu voor alsdan door 
de ene echtgenoot aan de andere geleverd.  
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Artikel 4- Vergoedingen  
De echtgenoten zijn, voor zover zij niet anders overeenkomen, verplicht aan elkaar te  
vergoeden hetgeen aan het vermogen van de ene echtgenoot is onttrokken ten bate van 
de  
andere echtgenoot, naar de waarde op de dag van de onttrekking. Deze vergoeding is 
terstond opeisbaar, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten.  
 
Artikel 5- Bestuur   
Ieder van de echtgenoten voert het bestuur over de eigen goederen. Indien de ene  
echtgenoot het bestuur van zijn goederen aan de andere echtgenoot overlaat, zijn met 
inachtneming van de bijzondere verhoudingen tussen echtgenoten en de aard van de 
goederen, de bepalingen uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek over de opdracht van 
overeenkomstige toepassing.  
 
Artikel 6- Inkomen en belastingen  

1. Inkomen  
a. Onder inkomen in deze huwelijkse voorwaarden wordt verstaan het begrip  

belastbaar inkomen als bedoeld in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 
verminderd met de daarover verschuldigde belasting op inkomen en premieheffing 
volksverzekeringen, waarbij het inkomen dat fiscaal wordt toegerekend aan een 
echtgenoot wordt geacht te behoren tot het inkomen van degene tot wiens inkomen 
het zou zijn gerekend indien partijen niet waren gehuwd.  

b. Indien één van de echtgenoten met zijn werk- of opdrachtgever overeenkomt  
minder inkomsten te genieten dan gebruikelijk dan wel deze op een ongebruikelijk 
tijdstip te genieten, wordt voor de berekening van het inkomen het gebruikelijke 
inkomen dan wel het gebruikelijke tijdstip in aanmerking genomen.  

c. Niet als inkomen worden aangemerkt:  
- winst die is behaald met het geheel of gedeeltelijk staken van een onderneming, 

en  
- voordelen die worden behaald bij de vervreemding van tot een aanmerkelijk 

belang behorende aandelen. 
d. Voorts worden niet als inkomen aangemerkt de zuivere inkomsten uit vermogen.   

2. Belastingen  
Indien voor de heffing van inkomstenbelasting dan wel vermogensbelasting de  
inkomens dan wel vermogens van echtgenoten worden toegerekend aan één  
echtgenoot, zullen de op de desbetreffende inkomensbestanddelen in mindering  
komende belastingen en premies volksverzekeringen alsmede de voordelen ten 
gevolge van fiscale aftrekbaarheid worden toegerekend aan de echtgenoot op wie de  
desbetreffende bestanddelen betrekking hebben, terwijl de door de ene echtgenoot  
terzake betaalde belasting dan wel het genoten voordeel dient te worden verrekend 
met de andere echtgenoot. Tenzij anders overeengekomen zal voor zover het de  
inkomstenbelasting betreft bij deze berekening worden uitgegaan van het gemiddelde 
tarief van de echtgenoot aan wie de inkomsten/aftrekbare kosten zijn toegerekend.  

3. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover bijzondere omstandigheden zich 
daartegen verzetten.  

 
  



 

 
© 2022 Examenbureau RFEA 4/20 

 

Artikel 7- Kosten huishouding  
1. De kosten van de gemeenschappelijke huishouding, daaronder begrepen de kosten 

van verzorging en opvoeding van de uit het huwelijk geboren kinderen, van de door 
de echtgenoten geadopteerde kinderen, en van de kinderen die met beider 
toestemming in het gezin zijn opgenomen, wat de laatste kinderen betreft voor zover 
deze kosten niet ten laste van derden komen, alsmede de kosten van ontwikkeling en 
ontspanning van de gezinsleden, worden voldaan uit de inkomens van de 
echtgenoten naar evenredigheid daarvan; voor zover deze inkomens ontoereikend 
zijn, worden deze kosten voldaan uit ieders vermogen naar evenredigheid daarvan.  
Onder deze kosten worden mede verstaan premies voor gebruikelijke verzekeringen, 
de huurprijs voor de echtelijke woning en renten van geldleningen aangegaan ten 
behoeve van de financiering van voor het gemeenschappelijke huishouden bestemde 
zaken zoals de echtelijke woning, de vakantiewoning, de inboedel en de 
gezinsauto('s).  
 

2. De echtgenoot die over enig kalenderjaar meer heeft bijgedragen in de kosten van de 
huishouding dan zijn aandeel ingevolge het hiervoor bepaalde, heeft het recht het te 
veel bijgedragen terug te vorderen van de andere echtgenoot.  

 
Artikel 8 - Premies van overlijdensrisicoverzekeringen 
Premies en koopsommen van een levensverzekering (daaronder een 
ongevallenverzekering begrepen) en al hetgeen overigens in dit verband wordt 
verschuldigd, vallen niet onder de kosten van de huishouding, maar worden gedragen 
door degene die deze is verschuldigd.  
 
Artikel 9 - Jaarlijkse verrekening van inkomsten  
De echtgenoten verplichten zich over elk kalenderjaar hetgeen van hun inkomen onder  
aftrek van hetgeen daarvan is besteed voor de gemeenschappelijke huishouding, maar 
met bijtelling van verschuldigde premies en koopsommen als bedoeld in artikel 8 voor 
zover deze premies en koopsommen het inkomen verminderen, overblijft, onderling te 
verrekenen in die zin, dat de ene echtgenoot een vordering verkrijgt op de andere 
echtgenoot ten bedrage van de helft van het aan diens zijde overblijvende als hiervoor 
bedoeld.  
 
Indien de echtgenoten over en weer een vordering op elkaar krijgen worden de 
vorderingen door een desbetreffende verklaring verrekend tot het bedrag van de kleinste 
vordering. Indien aan een echtgenoot langs andere weg iets ten goede komt of is 
gekomen van het inkomen of van het vermogen van de andere echtgenoot, wordt zijn 
vordering dienovereenkomstig verminderd.  
 
Geen verrekening heeft plaats:  

a. over de tijd, dat de echtgenoten anders dan in onderling overleg niet samenwonen 
of  dat tussen hen scheiding van tafel en bed bestaat;  

b. over het kalenderjaar dat het inkomen van een echtgenoot, onder aftrek van de 
kosten van de huishouding, ten gevolge van verlies in een zelfstandig uitgeoefend 
beroep of  bedrijf van die echtgenoot negatief is;  
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c. indien een echtgenoot surséance van betaling heeft verkregen, in staat van 
faillissement verkeert ofwel verkeerd heeft; danwel voor een echtgenoot een 
schuldsaneringsregeling geldt. Verrekening zal na het einde van het faillissement of 
schuldsanering (wederom) wel plaatshebben indien en zodra het vermogen van de 
desbetreffende ex-gefailleerde echtgenoot positief is; 

d. voor zover bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten.  
 
Artikel 10 - Verval van rechten  

1. Het recht tot het vorderen van het te veel is bijgedragen in de kosten van de 
huishouding als bedoeld in artikel 7 vervalt een halfjaar na de ontbinding van het 
huwelijk of in geval van scheiding van tafel en bed een halfjaar nadat de uitspraak 
in kracht van gewijsde is gegaan. 

2. Het recht tot het vorderen van de verrekening als bedoeld in artikel 9 vervalt een 
halfjaar na ontbinding van het huwelijk of in geval van scheiding van tafel en béd 
een halfjaar nadat de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan.  

 
Artikel 11- Uitkering  

1. De uitkering van het verschuldigde is onmiddellijk opeisbaar aan het einde van het 
kalenderjaar.  

2. Ingeval gewichtige redenen zich verzetten tegen prompte voldoening zullen de  
echtgenoten een redelijke betalingsregeling - al of niet met zekerheidstelling – treffen 
waarbij de belangen van beiden in acht genomen worden.  

 
Artikel 12 - Administratie 
De echtgenoten zijn verplicht van hun inkomen en vermogen een behoorlijke administratie 
bij te houden en aan de andere echtgenoot op eerste vordering inzage hierin te geven.  
 
Artikel 13 - Pensioen 
Indien het huwelijk van de echtgenoten door echtscheiding wordt ontbonden dan wel  
indien tussen de echtgenoten de scheiding van tafel en bed wordt uitgesproken, zullen de  
door de echtgenoten opgebouwde pensioenaanspraken worden verevend conform het in 
de artikelen 2 en 3 bepaalde van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.  
Indien het huwelijk door echtscheiding is ontbonden, heeft de vereveningsgerechtigde het  
recht zijn aanspraken als hiervoor bedoeld alsmede de aanspraak op 
nabestaandenpensioen om te zetten in een eigen pensioenaanspraak als bedoeld in 
artikel 5 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, mits de 
vereveningsgerechtigde binnen zes maanden na de ontbinding van het huwelijk per 
aangetekende brief heeft meegedeeld aan de vereveningsplichtige van dit recht tot 
omzetting gebruik te maken.  
 

De omzetting is slechts geldig, indien de betrokken pensioenuitvoerder(s) schriftelijk 
heeft/hebben verklaard hiermee in te stemmen.  
De echtgenoten geven elkaar over en weer een onherroepelijke volmacht om na de  
totstandkoming van de echtscheiding alle handelingen te verrichten teneinde te  
bewerkstelligen, dat de vereveningsgerechtigde een eigen aanspraak zal verkrijgen.  
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Artikel 14 - Verrekening overige oudedagsvoorzieningen  
Indien het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding of in geval van scheiding van tafel  
en bed zal de waarde van aanspraken op periodieke uitkeringen, bestemd voor de  
oudedagsvoorziening, niet zijnde pensioenrechten in de zin van de Wet verevening  
pensioenrechten bij scheiding, bij helfte worden verrekend, indien en voor zover de tijdens  
het huwelijk van de echtgenoten betaalde premies en/of koopsommen het inkomen 
hebben verminderd.  
 
Slotverklaringen  
De comparanten verklaarden voorts geen staat van aanbrengsten als bedoeld in artikel 
1:130 van het Burgerlijk Wetboek te willen aanhechten aan deze akte.  
Het huwelijk van comparanten zal worden voltrokken te Aalsmeer op 19 september 2000. 
 
De comparanten, wier identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van de in deze 
akte vermelde documenten, zijn mij, notaris, bekend.  
 

WAARVAN AKTE  
 
Deze akte is verleden te Aalsmeer op de datum in het hoofd van deze akte.  
Ik, notaris, heb de comparanten mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze 
akte en heb hen daarop een toelichting gegeven. Ik heb de comparanten tevens gewezen 
op de gevolgen die voor de partij(en) bij de akte, uit de akte voortvloeien. Daarna hebben 
de comparanten eenparig verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis 
genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te 
stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten 
en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.  
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Bijlage 2: Concept echtscheidingsconvenant 
 

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT 
 
De ondergetekenden: 
 
Franco BONTE, geboren op 25 april 1962 te Amsterdam, wonende te Aalsmeer  
(1431 AW) aan de Uiterweg 300, hierna te noemen: "man" 
 
en 
 
Brigitte LODEWIJKS, geboren op 29 juni 1964 te Amsterdam, wonende te Aalsmeer 
(1431 AW) aan de Uiterweg 300, hierna te noemen: "vrouw" 
 
samen te noemen: "partijen", 
 
nemen in aanmerking dat: 

a) Partijen zijn op 19 september 2000 te Aalsmeer gehuwd. 

b) Uit dit huwelijk van partijen zijn de navolgende kinderen geboren: 

 

* IRENE BONTE , geboren te Aalsmeer op 3 februari 2007; 

* ERWIN BONTE, geboren te Aalsmeer op 16 augustus 2004; 

* ROBBY BONTE, geboren te Aalsmeer op 7 maart 2000. 

c) De ouders hebben overlegd over de wijze waarop zij na de scheiding de zorg- en 

opvoedingstaken verdelen, over de wijze waarop zij elkaar zullen informeren en 

raadplegen over gewichtige aangelegenheden betreffende de kinderen en over de 

wijze waarop zij in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen zullen 

voorzien. Zij wensen de resultaten van dit overleg in dit ouderschapsplan neer te 

leggen.  

d) De man heeft een bruto jaarinkomen van € 98.386. De vrouw heeft een bruto 

jaarinkomen van € 48.963. Onder bruto jaarinkomen verstaan partijen het bruto 

jaarinkomen, inclusief vakantiegeld en andere emolumenten.  

e) Deze inkomensgegevens zijn voor partijen het uitgangspunt geweest in de 

berekening bij de vaststelling van de behoefte van de kinderen en henzelf, alsmede 

de draagkracht van partijen en de gemaakte afspraken over de partner- en 

kinderalimentatie. 
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f) Het huwelijk van partijen is duurzaam ontwricht. Partijen wensen daarom dat hun 

huwelijk wordt ontbonden. 

g) Voor het geval de ontbinding van het huwelijk (verder te noemen: “de 

echtscheiding”) tussen partijen wordt uitgesproken en de beschikking wordt 

ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, partijen de gevolgen van de 

echtscheiding op de hieronder omschreven wijze met elkaar hebben geregeld. 

Partijen verklaren het volgende met elkaar te zijn overeengekomen: 

 Irene 

 De ouders achten het in het belang van Irene dat zij na de scheiding gezamenlijk 

het ouderlijk gezag over Irene blijven uitoefenen. Zij vinden het ook belangrijk dat 

het contact tussen hen en Irene zo min mogelijk door de scheiding wordt beïnvloed. 

De ouders zullen dan ook bevorderen dat Irene een zo goed mogelijk contact heeft 

met ieder van de ouders. 

 De ouders zullen zich ervoor inspannen om elkaar als ouders respectvol, 

constructief en in redelijkheid te bejegenen als het gaat om zaken die betrekking 

hebben op Irene.  

 De ouders zullen zich volledig en zonder uitzondering onthouden van elke vorm van 

negatieve uitlatingen ten aanzien van de andere ouder jegens Irene.  

 Irene heeft haar hoofdverblijf bij de moeder en zal dienovereenkomstig in het 

bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven staan.  

 Irene zal zelf bepalen wanneer zij bij haar vader verblijft. 

 Een keuze voor een (type) school maken de ouders gezamenlijk.  

 De ouders zullen elkaar over en weer op de hoogte stellen omtrent gewichtige 

aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van Irene en 

elkaar daarover raadplegen.  

 Met ingang van de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking betaalt 

de man aan de vrouw maandelijks € 475 als bijdrage in de kosten van verzorging 

en opvoeding van Irene.  
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 De bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van Irene zal zijn 

onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1:402a BW, voor 

het eerst per 1 januari 2023. 

 Partneralimentatie 

 De man zal maandelijks met ingang van de datum van de echtscheiding bij 

vooruitbetaling, de eerste keer naar rato en vervolgens uiterlijk de eerste van iedere 

maand, bijdragen in het levensonderhoud van de vrouw met een bedrag van € <> 

bruto. 

 De bijdrage in het levensonderhoud zal zijn onderworpen aan de wettelijke 

indexering als bedoeld in artikel 1:402a BW, voor het eerst op 1 januari 2023. 

 De echtelijke woning 

 De vrouw behoort in eigendom toe de onroerende zaak, staande en gelegen aan de 

Uiterweg 300 te Aalsmeer, (hierna te noemen: de echtelijke woning).  

 Partijen zijn gezamenlijk een lening aangegaan bij Aegon Hypotheken NV onder 

nummer 899.451.8. Als zekerheid voor deze lening is een hypotheekrecht 

ingeschreven, welke zekerheid blijkt uit de akte met hypotheekstelling op 1 mei 

2013 verleden voor mr. G. Labordus, notaris te Aalsmeer. 

 De man heeft de echtelijke woning op 1 augustus 2022 metterwoon verlaten. 

 Gedurende de periode dat de vrouw de echtelijke woning alleen bewoont, komen 

de gebruikerslasten, zoals de kosten van energievoorziening, telefoonkosten en 

dergelijke voor rekening van de vrouw.  

 De eigenaarslasten van de echtelijke woning, zoals de aanslag onroerende 

zaakbelasting (eigenaarsdeel), opstalverzekering, rioolrechten en dergelijke, komen 

voor rekening van de vrouw.  

 De hypotheeklast komt vanaf de in artikel 3.3 genoemde datum eveneens voor 

rekening van de vrouw.  
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 Verdeling van overige vermogensbestanddelen voor zover die aan partijen 

in mede-eigendom toebehoren en afwikkeling op grond van de 

huwelijksvoorwaarden 

 Partijen gaan per de datum van ondertekening van dit convenant over tot verdeling 

van de goederen die hen in mede-eigendom toebehoren en afwikkeling van de 

verplichtingen op grond van de huwelijksvoorwaarden. Voor zover in navolgende 

artikelen geen afspraken aangaande de levering van roerende zaken is 

opgenomen, geschiedt de levering van alle in dit convenant genoemde roerende 

zaken door feitelijke bezitsverschaffing, die wordt geacht plaats te hebben 

gevonden per de datum van ondertekening van dit convenant. Voor zover in 

navolgende artikelen geen afspraken aangaande de levering van vorderingen op 

naam is opgenomen, geschiedt de levering van alle in dit convenant genoemde 

vorderingen op naam door middel van dit convenant en mededeling daarvan aan de 

debiteur. Die mededeling zal door de partij, aan wie de vordering op naam worden 

toegedeeld, aan de debiteur worden verzonden. Voorts verplichten partijen zich alle 

door de debiteur verlangde stukken te ondertekenen. 

 Partijen hebben de omvang en de waarde van het te verrekenen vermogen en de te 

verdelen gemeenschap vastgesteld op de datum van ondertekening van dit 

convenant. Al hetgeen vanaf de datum van ondertekening van dit convenant 

verkregen is of mocht worden, wordt geacht buiten de verdeling van de in mede-

eigendom toebehorende goederen c.q. de verrekening op grond van de 

huwelijksvoorwaarden te blijven en toe te behoren aan degene die de goederen 

heeft verworven c.q. hiervan eigenaar is. De waardestijgingen en/of –dalingen 

komen vanaf de datum van ondertekening van dit convenant volledig ten goede 

aan/ten laste van degene aan wie de goederen worden toegedeeld ingevolge het in 

dit convenant bepaalde c.q. hiervan eigenaar is. 

 De aan partijen in mede-eigendom toebehorende inboedelgoederen hebben zij 

inmiddels in onderling overleg verdeeld, zonder dat dit tot enige verrekening van de 

waarde leidt. Ieder van hen houdt onder zich hetgeen hij of zij op het moment van 

ondertekening van dit convenant onder zich heeft.  

 Aan ieder der partijen wordt toegedeeld de bij ieder van hen in bezit en gebruik 

zijnde kleding, lijfgoederen en sieraden, zonder dat dit tot enige verrekening van de 

waarde leidt.  

 Het saldo op de gezamenlijke bankrekeningen wordt op de datum van inschrijving 

van de echtscheiding bij helfte tussen partijen verdeeld. De desbetreffende 

rekeningen worden vervolgens opgeheven. 
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 Partijen wensen aan de onzekerheid omtrent de hoogte van het bedrag dat zij 

conform de huwelijksvoorwaarden met elkaar dienen te verrekenen een einde te 

maken. Partijen stellen vast dat de <man/vrouw> uit hoofde van de verrekening van 

de <man/ vrouw> een bedrag te vorderen heeft van € <…> .  

 Financiële afwikkeling 

 Uit hoofde van de in dit convenant genoemde artikelen is de <man/ vrouw> aan de 

<vrouw/ man> in totaal een bedrag groot € …. verschuldigd. 

 De <man/ vrouw> zal het in artikel 5.1 genoemde bedrag voldoen binnen één 

maand na inschrijving van de echtscheiding door overmaking op een door de 

<vrouw/man> op te geven bankrekening. 

Fiscaal 

 De aanslagen Inkomstenbelasting betrekking hebbend op de huwelijkse jaren tot de 

datum van ondertekening van het echtscheidingsconvenant komen voor rekening 

van beide partijen ieder voor de helft. Eventuele teruggaven over deze periode 

zullen door partijen bij helfte worden gedeeld. De aanslagen Inkomstenbelasting die 

betrekking hebben op de periode vanaf de hiervoor genoemde datum zal ieder der 

partijen voor zijn eigen rekening nemen. Een eventuele teruggave over deze 

periode zal ieder der partijen kunnen behouden.  

 Partijen zullen ervoor zorgen dat de aangifte over het jaar 2022 in overleg met 

elkaar wordt gedaan. 

 De pensioenaanspraken   

 De vrouw heeft tijdens het huwelijk van partijen geen aanspraken op 

ouderdomspensioen opgebouwd. 

 De man heeft tijdens het huwelijk van partijen aanspraken op ouderdomspensioen 

opgebouwd bij Zwitserleven Pensioen onder deelnemersnummer 389.107.299.  

 De door de man tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken 

zullen worden verevend conform de in artikel 1:155 BW jo 2 lid 1 van de Wet 

Verevening Pensioenrechten bij echtscheiding (de Wet VPS) opgenomen 

standaardregeling. 
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 Partijen zullen na de totstandkoming van de echtscheiding aan de voormelde 

pensioenuitvoerder mededeling doen van de 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 

voormelde pensioenuitvoerder ter grootte van de helft van het ouderdomspensioen 

van de man, voor zover dit in de periode van het huwelijk is opgebouwd. Partijen 

zullen hun medewerking verlenen aan ondertekening van het formulier. Partijen 

dragen er zorg voor dat dit formulier binnen 2 jaar na inschrijving van de 

beschikking aan de pensioenuitvoerder wordt verzonden.  

 De aanspraken op (bijzonder) partnerpensioen tot de datum van echtscheiding door 

de man opgebouwd, worden overeenkomstig de wettelijke regeling premievrij voor 

de vrouw gereserveerd.  

Kosten 

 

Ieder der partijen draagt de eigen kosten van de echtscheidingsprocedure (inclusief kosten 

voor griffierecht, uittreksels en overige verschotten).  

Kwijting en vrijwaring 

 Partijen verklaren hierbij dat door uitvoering van de in dit convenant omschreven 

verdeling van de aan hen in mede-eigendom toebehorende goederen en door de in 

dit convenant geregelde verrekening, waartoe zij conform de notariële akte van 

huwelijksvoorwaarden verplicht zijn, met inachtneming van de maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid aan de op hen rustende verplichtingen hebben voldaan. Zij 

verklaren tevens dan ook dat zij, 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. 

 Partijen verklaren dat zij de in dit convenant vermelde waarde van de te verdelen 

c.q. te verrekenen vermogensbestanddelen naar beste weten hebben vastgesteld / 

doen vaststellen. Waardestijgingen en –dalingen komen ten goede aan, 

respectievelijk ten laste van degene die aan wie een vermogensbestanddeel is 

toegedeeld c.q. toebehoort.  

 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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Geschillenregeling 

 Indien partijen in de toekomst van mening verschillen omtrent de interpretatie van 

dit convenant, wijzigingen van de inhoud daarvan of er wijzigingen in de 

omstandigheden optreden, zullen zij trachten door middel van onderling overleg tot 

een regeling te komen. In geval een partij echter niet voldoet aan een in dit 

convenant omschreven betalingsverplichting is de ander zonder meer gerechtigd 

een sommatie uit te (laten) brengen en vervolgens, zo nodig, tot invordering over te 

gaan. 

Slotbepaling 

 Voor zover de beschikking van de rechtbank mocht afwijken van hetgeen in dit 

convenant is overeengekomen, zullen de bepalingen van het convenant gelden 

boven wat in de beschikking is bepaald, voor zover het niet om dwingend recht 

gaat. 

 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. 

 
Aldus overeengekomen en ondertekend in vijfvoud te <> op <> 
 
    

F. Bonte  B. Lodewijks  
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Bijlage 3: Jaaropgaven 2021 

 
 
JAAROPGAVE 2021: FRANCO BONTE 
 
Deze jaaropgave zorgvuldig bewaren, omdat zij maar eenmaal wordt verstrekt! 
 
Werknemersgegevens: 
De heer F. Bonte 
 
Werkgever/Inhoudingsplichtige: 
Horecapp BV 
 
Loon voor loonheffing    €  93.634 
Code premie volksverzekeringen   0 
Ingehouden loonbelasting/premie VV  €  37.097 
Verrekende arbeidskorting    €       730 
Loonheffingskorting     code 1 
Tabel wit 
Betaalde pensioenpremie    €     4.752 
Auto van de zaak      Nee 
 
JAAROPGAVE 2021: BRIGITTE LODEWIJKS 
 
Deze jaaropgave zorgvuldig bewaren, omdat zij maar eenmaal wordt verstrekt! 
 
Werknemersgegevens: 
Mevrouw B. Lodewijks 
 
Werkgever/Inhoudingsplichtige: 
BioCons BV 
 
Loon voor loonheffing    €  48.963 
Code premie volksverzekeringen   0 
Ingehouden loonbelasting/premie VV  €  13.569   
Verrekende arbeidskorting    €    3.409 
Loonheffingskorting     code 1 
Tabel wit 
Betaalde pensioenpremie    €           0 
Auto van de zaak      Nee 
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Bijlage 4: Overzicht bestaande hypotheek 

 
 
Overzicht 2022 annuïtair leningdeel: 
 

  

restant lening
betaling 

einde maand
rente aflossing

1-1-2022 € 33.864,62 200,50€         118,53€     81,97€    

1-2-2022 € 33.782,65 200,50€         118,24€     82,26€    

1-3-2022 € 33.700,39 200,50€         117,95€     82,55€    

1-4-2022 € 33.617,85 200,50€         117,66€     82,84€    

1-5-2022 € 33.535,01 200,50€         117,37€     83,13€    

1-6-2022 € 33.451,89 200,50€         117,08€     83,42€    

1-7-2022 € 33.368,47 200,50€         116,79€     83,71€    

1-8-2022 € 33.284,77 200,50€         116,50€     84,00€    

1-9-2022 € 33.200,77 200,50€         116,20€     84,30€    

1-10-2022 € 33.116,47 200,50€         115,91€     84,59€    

1-11-2022 € 33.031,88 200,50€         115,61€     84,89€    

1-12-2022 € 32.947,00

totaal 2022 2.205,50€      1.287,84€  917,66€  
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Bijlage 5 : Overzicht overige bezittingen 

 
  

Overzicht overige bezittingen casus Lodewijks - Bonte 

Bezitting/schuld 
datum vertrek 

Franco (1-8-2022) 
datum 

ondertekening 
convenant 

datum 
indienen 

verzoekschrift 

datum 
inschrijving 
scheiding 

inboedel echtelijke woning  PM PM PM PM 

auto Brigitte € 8.300 € 8.000 € 7.500 € 7.000   

auto Franco  € 51.800 € 51.000 € 47.000 € 40.000 

lijfrenterek. Brigitte (bruto) € 71.004 € 71.249 € 71.512  € 71.910 

saldo privérekening e/o € 1.800 € 1.100 €  900 € 2.000 

saldo spaarrekening e/o € 26.000 € 25.000 €  20.000 € 14.000 

saldo privérekening Brigitte € 27.600 € 30.000 € 27.000 € 25.000 

saldo privérekening Franco € 3.400 € 1.000 € 4.000 € 1.200 

saldo spaarrekening Brigitte € 3.900 € 3.600 € 1.600 € 300 

saldo spaarrekening Franco € 39.000 € 29.000 € 30.000 € 18.000 

motor Franco € 20.600 € 20.000 € 19.780 € 19.780 

cryptorekening Franco € 99.000 € 97.500 € 96.000 € 95.800 
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Bijlage 5:Draagkrachtberekening Franco partneralimentatie 
 
 
Samenstelling huishouden 
 
 
Volwassenen 
Achternaam Voornaam Geslacht Geboortedatum 
Bonte Franco  man  25 april 1962 
 
Geen kinderen in het huidige huishouden 
 
 
Kinderen waarvoor alimentatie betaald moet worden 
Achternaam Voornaam Geboortedatum 
Bonte  Irene             3 februari 2007 
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INKOMEN UIT WERK EN WONING       
41-50 Totaal bruto inkomen       € 98.386,00  
 
Pensioenpremies       
51. Pensioenbijdrage       € -4.752,00 
58. Belaste bijdrage in de ziektekosten       € 0,00  
        ______  + 
59. Inkomsten uit arbeid       € 93.634,00  
61, 62, 63 Werknemersaftrek       € 0,00  
64. Belastbaar loon       € 93.634,00  
 
 
82. Eigenwoningforfait    € 0,00  
83. Rente en kosten van (hypothecaire) schulden i.v.m. de eigen woning    € 0,00  
84. Periodieke betalingen van erfpacht e.d.    € 0,00  
     ______  + 
85. Belastbare inkomsten uit eigen woning       € 0,00  
 
89. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen       € 0,00  
 
90. Uitgaven voor kinderopvang (is vervallen)       
91. Buitengewone uitgaven    € -0,00  
92. Scholingsuitgaven    € 0,00  
     ______  + 
93. Totaal persoonsgebonden aftrek       € -0,00  
94. Totaal belastbaar inkomen uit werk en woning       € 93.634,00  
95. Inkomensheffing box I       € 38.405,00 
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Box III: Inkomsten uit sparen en beleggen       
102, 103. Werkelijke inkomsten / lasten schulden        € 0,00  
105. Rendementsgrondslag       € 140.000,00  
106. Heffingvrij vermogen        € 50.650,00  
108. Grondslag forfaitair rendement       € 89.350,00  
109. Forfaitair rendement       € 2.613,00  
110. Persoonsgebonden aftrek (het niet in box I benutte deel)       € 0,00  
111. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen       € 2.613,00  
112. Inkomstenbelasting (vast tarief 31%) box III       € 810,00  
113. Inkomen vóór aftrek inkomensheffing het saldo       
  van 59 of 60, 65, 76, 81, 98 en 103       € 93.634,00  
114. Inkomensheffing box I en inkomstenbelasting boxen II en III totaal       
  gecombineerde inkomensheffing, het saldo van 95, 101 en 112)       € 39.215,00  
 
115. Heffingskorting:    
- algemene heffingskorting    € 0,00  
- arbeidskorting    € 921,00  
- inkomensafhankelijke combinatiekorting    € 0,00  
- ouderenkorting    € 0,00  
- levensloopkorting    € 0,00  
- ouderschapsverlofkorting    € 0,00  
- jonggehandicaptenkorting    € 0,00  
- korting maatschappelijke beleggingen en durfkapitaal    € 0,00  
     ______  + 
116. Standaardheffingskorting       € 921,00  
117. Verschuldigde inkomensheffing       € 38.294,00  
119. Netto-inkomsten, waaronder het kindgebonden budget       € 0,00  
     af: door werkgever/uitkeringsinstelling afgedragen ink. afh. bijdrage       € 0,00  
120. Besteedbaar inkomen per jaar       € 55.340,00  
121. Besteedbaar inkomen per maand       € 4.611,67 
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Lasten  
122. Bijstandsnorm incl. vakantietoeslag       € 1.102,00  
Woonlasten    
Eigen woning 
    Hypotheeklast € 0,00 
    Premie levensverzekering, aflossing € 0,00 
    Forfait overige eigenaarslasten € 0,00 
Gemiddelde basishuur € -235,00 
Korting wegens onredelijke woonlasten € -0,00 
  ______  + 
123. Totaal woonlasten       € 0,00  
Ziektekosten    
a. nominale premie basisverzekering       € 130,00  
b. premie aanvullend ziektekostenverzekering       € 0,00  
e. op aanslag zelf betaalde inkomensafhankelijke bijdrage       € 0,00  
f. zelf betaalde, niet vergoede medische kosten       € 0,00  
Af: in bijstandsnorm begrepen deel premie ZVW       € 34,00  
        ______  + 
124. Totaal ziektekosten       € 96,00  
125. Zelf betaalde premie arbeidsong., oudedagsvoorziening       € 0,00  
127. Premie begrafenisverzekering       € 0,00  
132. Rente en aflossing schulden       € 0,00  
132. Herinrichtingskosten       € 0,00  
        ______  + 
135. Draagkrachtloos inkomen       € 1.198,00  
Draagkrachtberekening             
136. Beschikbare draagkracht voor regeling (Inkomsten min lasten)       €        3.413,67  
137. Beschikbaar 60,00% van de draagkrachtruimte       €        2.048,20  
                      ______  + 
                    2.048,20 
Bijdrage kinderen       €        1.275,00   
                   ______  + 
143. Beschikbaar voor partneralimentatie excl. fiscaal voordeel       €            773,20  
 


