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SCHEIDEN MET EEN CONVENANT
Hoe goed u ook uit elkaar gaat; duidelijke 
afspraken zijn onmisbaar voor een fijne 
toekomst. Wanneer u besloten heeft om te 
gaan scheiden, doet u er dan ook goed aan om 
onderlinge afspraken op papier te zetten. Een 
scheidingsconvenant is een overeenkomst waarin 
afspraken worden vastgelegd over onder meer 
de verdeling van het geld, de woonsituatie en de 
zorg voor eventuele kinderen. U voelt al aan dat 
het opstellen van zo’n document een moeilijk 
proces kan zijn. Een scheiding is immers niet niks. 
Een deskundige kan u helpen om samen tot een 
correcte invulling van een scheidingsconvenant te 
komen. In een scheidingsconvenant komen o.a. de 
volgende onderwerpen aan bod.

Eerlijke vermogensverdeling
Een scheiding heeft vrijwel altijd impact op het 
vermogen van beide partners. Want: wat moet 
er verdeeld worden en wie krijgt wat? Bij het 
verdelen van het vermogen gaat het om alles 
van uw auto en inboedel tot uw gezamenlijke 
spaarrekeningen, schulden en het pensioen. Bij een 
huwelijk in gemeenschap van goederen moet ál het 
gemeenschappelijke bezit gelijk verdeeld worden. 
Bij een scheiding onder huwelijkse voorwaarden 
komt er vaak een eindafrekening aan te pas; het 
zogenaamde ‘finaal rekenbeding’. Dan verdeelt u 
het gezamenlijke vermogen dat tijdens het huwelijk 
is opgebouwd zoals dat gebeurd zou zijn als u in 
gemeenschap van goederen getrouwd was. Het 
vermogen dat u vóór het huwelijk opgebouwd heeft 
of eventuele erfenissen en schenkingen die u op 
eigen naam ontvangen heeft, kunnen buiten dit 
beding vallen.

De eigen woning
Heeft u een koophuis? Dan moeten ook over dit 
vermogen goede afspraken gemaakt worden. Indien 
u in gemeenschap van goederen getrouwd 

bent, hebben beide partners immers evenveel 
recht op de waarde van het huis én om er te blijven 
wonen. Allereerst dient er dan ook samen besloten 
te worden of uzelf of uw (ex)partner in de woning 
blijft wonen of niet. Wanneer een van de partners in 
het huis wil blijven wonen, moet de andere partner 
uitgekocht worden. Wanneer u besluit het huis te 
verkopen, wordt de opbrengst van de woning eerst 
gebruikt om uw hypotheekschuld af te lossen. 
Schulden die u samen aangegaan bent blijven 
immers ook na de scheiding een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Wat er overblijft wordt 
gelijkmatig verdeeld over u beiden.

Bij huwelijkse voorwaarden zit het net even anders. 
U heeft dan namelijk niet per se recht op de helft 
van de waarde van het koophuis. Wanneer het huis 
bijvoorbeeld op naam staat van uw (ex)partner, 
heeft hij of zij het volledige recht op de woning. 
Hier kan ten alle tijden vanaf geweken worden als 
hier onderling andere afspraken over gemaakt 
kunnen worden. 

Goed om te weten: zowel de verkoop van de 
woning als de toedeling van een woning aan een 
van beide partners dient verplicht bij notariële akte 
te gebeuren. 

KINDEREN EN HET OUDERSCHAPSPLAN
Volgens de wet hebben minderjarige kinderen 
recht op een gelijkwaardige verzorging en 
opvoeding door beide ouders. Ook na een 
echtscheiding blijft dit gezamenlijke ouderlijk 
gezag bestaan. Wanneer u minderjarige kinderen 
heeft, moet er bij uw echtscheidingsverzoek dan 
ook een ouderschapsplan toegevoegd worden. 
Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een 
gemeenschappelijk verzoek van beide ouders of 
een eenzijdig verzoek van de kant van één ouder. 
Het ouderschapsplan is simpelweg verplicht. 

In het ouderschapsplan wordt er antwoord gegeven 
op vragen als:
• Bij wie zullen de kinderen gaan wonen?
• Hoe gaat de omgangsregeling eruitzien?
• Hoe worden de kosten van de opvoeding en de 
 verzorging van de kinderen opgevangen?
• Hoeveel kinderalimentatie gaat er betaald worden?
• Hoe gaat u elkaar als ouders informeren en 
 raadplegen bij belangrijke ontwikkelingen 
 rondom de kinderen, zoals medische 
 beslissingen, onderwijs en vakanties?

LAAT DE DESKUNDIGEN VAN METIS U 
VERDER HELPEN
Het opstellen van een scheidingsconvenant (en een 
eventueel ouderschapsplan) is een omvangrijke 
klus, maar vormt wel een basis die rust kan bieden 
in de vaak roerige tijd rond een echtscheiding. Het 
notariskantoor neemt de zorg van het opstellen van 
een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan 
uit uw handen, waarna een advocaat het dossier 
indient bij de rechtbank. Wilt u meer weten over de 
rol van de advocaat en het notariskantoor? Ga naar 
www.metisnotarissen.nl/advocaat-of-notaris

Zorgvuldig 
 Scheiden

HOE DOE JE DAT?

Op 15 september 1797 werd de allereerste echtscheiding uitgesproken in 
Nederland. Waar het destijds nog een unicum was dat een getrouwd koppel uit 
elkaar ging, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
dat één op de drie huwelijken eindigt in een breuk. Dat maakt aandacht voor 
zorgvuldig scheiden van groot belang. Er komt immers veel bij kijken. Gelukkig 
staat u er niet alleen voor. De deskundigen van Metis Notarissen adviseren u 
graag bij het opstellen van een scheidingsconvenant of een ouderschapsplan. 
Mét aandacht voor emoties van alle betrokkenen, de belangen van eventuele 
kinderen en een duurzame oplossing voor de toekomst. Maar wat zijn een 
scheidingsconvenant en ouderschapsplan eigenlijk?

Zo lang en gezond mogelijk thuis blijven wonen 
is een wens van ons allemaal. Maar toch komt 
er misschien een moment waarop u in een ver-
pleeg- of verzorgingstehuis gaat wonen. Vanaf 
dat moment betaalt u aan de zorginstelling een 
eigen bijdrage. Bij het vaststellen van de hoogte 
van de eigen bijdrage wordt gekeken naar zowel 
uw inkomen als het vermogen. De notaris kan 
u helpen de eigen bijdrage zo laag mogelijk te 
houden. 

De eigen bijdrage die betaald moet worden 
voor het wonen in een zorginstelling valt onder 
de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en kan oplopen 
tot meer dan 28 duizend euro per jaar. 
Vaak wordt gezegd dat u uw eigen woning of 
vermogen moet “opeten” bij opname in een 
zorginstelling. Dit is echter niet per definitie het 
geval. Als u de eigen bijdrage uit inkomen pri-
ma kunt betalen, dan hoeft u uiteraard niet in te 
teren op het vermogen. Pas wanneer de eigen 
bijdrage uw inkomen gaat overstijgen, gaat uw 
vermogen een rol spelen. Hoe u uw vermogen 
én de eigen bijdrage kunt verlagen, leggen we 
u graag uit. 

Uw inkomen verlagen
Bij het berekenen van de eigen bijdrage speelt 
uw belastbaar inkomen een belangrijke rol. Het 
CAK (Centraal Administratie Kantoor) kijkt hier-
voor naar de gegevens van 2 jaar geleden. Is uw 
inkomen inmiddels fors lager dan 2 jaar gele-
den? Vraag het CAK dan of ze uw eigen bijdrage 
opnieuw vaststellen op basis van de huidige ge-
gevens. U kunt uw inkomen verlagen met aftrek-
posten. Dat levert niet alleen een lagere eigen 
bijdrage op, maar ook nog eens belastingvoor-
deel. Ook als u voorheen geen belastingaangifte 
deed, loont het al snel de moeite vrijwillig aan-
gifte te doen na opname in een zorginstelling. 

Vaak zijn heel wat zorgkosten aftrekbaar, bijvoor-
beeld voor het wassen van kleding en bedden-
goed. Vanaf 300 euro moet u kunnen aantonen 
dat u deze kosten ook echt hebt gemaakt.

Verlagen van uw vermogen
Zolang u nog zelf in de woning woont, is er niets 
aan de hand. Deze telt dan niet mee als vermo-
gen. Maar zodra u de woning verkoopt, wat niet 
onwaarschijnlijk is als u naar een zorginstelling 
verhuist, wordt de eigen woning aangemerkt 
als vermogen. Daarnaast heeft u misschien nog 
gespaard. Ook hiermee heeft u vermogen ver-
gaard. U betaalt dan een hogere eigen bijdrage 
dan iemand die niets heeft gespaard en alles 
heeft opgemaakt. Dat voelt erg onrechtvaardig. 
Er zijn gelukkig manieren om de eigen bijdrage 
flink te verlagen. Eén daarvan is uw testament. 
In uw testament kunt u een W/Z-clausule laten 
opnemen. Deze clausule regelt dat kinderen 
hun erfenis mogen opeisen als de langstleven-
de ouder een beroep doet op langdurige zorg 
in een instelling waar een eigen bijdrage van 
toepassing is. Door het uitkeren van de erfenis 
aan de kinderen, vermindert het vermogen en 
dus de eigen bijdrage aan zorg. Een andere ma-
nier waarop u uw vermogen kunt verlagen is het 
doen van een schenking of een schenking op 
papier aan bijvoorbeeld uw kinderen. Tot een 
bepaald bedrag kan dit zelfs belastingvrij. 

Levenstestament
Daarnaast kan het verstandig zijn om een le-
venstestament te maken. Hierin benoemt u ie-
mand, bijvoorbeeld uw kind(eren), die namens 
u belangrijke beslissingen mag nemen als u dat 
zelf niet meer kunt. Deze persoon is dan gevol-
machtigd om schenkingen te doen uit uw vermo-
gen als u bent opgenomen in een instelling. Het 
vermogen wordt hierdoor snel kleiner. 

Vanaf 2022 spaargeld lager belast?
Op dit moment wordt gewerkt aan een wets-
voorstel om vanaf 2022 de belastingheffing over 
spaargeld in Box 3 aan te passen. Nu wordt er nog 
vanuit gegaan dat het vermogen waarover belas-
ting betaald wordt voor een deel uit beleggingen 
bestaat, ook als dit niet het geval is. Straks wordt 
gerekend met de werkelijke verhouding tussen 
spaargeld, beleggingen en schulden. Belasting 
over spaargeld wordt dan vastgesteld aan de 
hand van de werkelijke hoeveelheid spaargeld. 
Hierover wordt dan een vooraf vastgestelde rente 
berekend, die zoveel mogelijk aansluit bij de wer-
kelijke spaarrente. Deze wetswijziging zal zeker 
een rol gaan spelen bij de berekening van de ei-
gen bijdragen, maar in welke zin is op dit moment 
nog niet duidelijk. 

Wilt u ook weten wat uw inkomen en vermogen 
betekenen voor een eventuele eigen bijdrage en 
hoe u deze kunt verlagen? Wacht dan niet te lang, 
ook al lijkt een verhuizing naar een zorginstelling 
nog ver weg. Metis Notarissen adviseert u graag 
over de beste oplossing in uw specifieke situatie.
Maak een afspraak met een van onze notarissen 
bij u in de buurt. 

Uw spaargeld en eigen huis “opeten”? 
Niet als u eerst langs de notaris gaat.

Metis Notarissen 
Metis Notarissen is het grootste notariaat van 
Limburg, met maar liefst zes vestigingen en 
ruim 70 deskundige medewerkers. Naast het 
hoofdkantoor in Beek (bij Maastricht-Airport), 
heeft Metis Notarissen vijf kleinere vestigingen 
die ervoor zorgen dat het notariaat overal en 
voor iedereen bereikbaar is. Bij Metis Notarissen 
werken toegankelijke en onafhankelijke 
deskundigen die uw taal spreken en oprecht 
betrokken zijn. Zo biedt het notariskantoor 
specialisten op het gebied van onroerend 
goed, ondernemingsrecht, agrarisch recht en 
(internationaal) personen- en familierecht.  

Rekenvoorbeeld: 
Els is 75 jaar, alleenstaand en woont in een verzorgingstehuis. Haar jaarinko-
men is €19.920. Per maand krijgt Els €1100 aan AOW en €560 aan pensioen. 
Haar koopwoning is in 2016 verkocht voor €100.000. Verder heeft Els €25.000 
op een spaarrekening. In totaal heeft ze dus €125.000 aan vermogen. Els’ 
eigen bijdrage voor het verzorgingstehuis stelt het CAK vast op €1650 per 
maand, dus €19.800 per jaar.

In 2019 verandert het inkomen van Els niet. Wel is haar spaargeld inmiddels 
gedaald tot €85.000, door onder andere schenkingen. Als Els niets doet, blijft 

haar eigen bijdrage €1650 per maand. Als het CAK zou uitgaan van het hui-
dige spaarsaldo, is de eigen bijdrage nog maar €1408 per maand. Dat levert 
een besparing op van €2902.
Stel dat Els haar vermogen nog verder had verlaagd tot € 25.000 (bijvoor-
beeld door grotere schenkingen en/of andere grote uitgaven) dan is haar 
eigen bijdrage €957 per maand. De totale besparing is in dat geval €8318.
Bron: https://www.consumentenbond.nl/belastingaangifte/eigen-bijdra-
ge-voor-de-zorginstelling-verminderen
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