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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?

Een partner in zekerheid, voor elke fase in uw 
leven. Van een gedegen advies tot volledig 
ontzorgen, van een check of uw persoonlijke 
situatie nog past bij de actualiteit tot uw spar-
ringpartner bij complexe ondernemersvraag-
stukken. Zoals, wat kan de notaris betekenen 
voor eigenaren van familiebedrijven? Metis  
Notarissen is altijd dichtbij. En staat u bij, in 
voor- en tegenspoed.

Want heeft u het wel goed geregeld? De notaris 
is er voor elke fase in een mensenleven, ook als 
er ontwikkelingen zijn binnen een familiebedrijf. 
Notaris John Diederen legt uit. ‘We kunnen 
zorgen voor een duidelijke basis, een structuur 
die rekening houdt met de familiewaarden. Zo 
kan het familiestatuut oftewel familieconvenant 
veel inzicht en rust bieden bij familiebedrijven. 
Het zorgt voor harmonie binnen de familie. Met 
een professioneel familiestatuut voorkomen 
mensen toekomstige conflicten. Het helpt de 
relatie tussen de familie en het bedrijf helder te 
krijgen en het is vaak de basis voor de conti-
nuïteit van het familiebedrijf over meerdere 
generaties. De belangen van de verschillende 
familieleden kunnen van elkaar afwijken, maar 
door gezamenlijk afspraken te maken zal de 
familie zich eerder aan regels houden die zijn 
opgesteld middels consensus dan aan regels 
die zijn opgelegd. Zo kunnen we toezicht op 
besluitvorming waarborgen.’

Familiestatuut
Over welke thema’s kunnen de betrokken 
gezinsleden bij een familiebedrijf nadenken? ‘In 
een familiestatuut komen belangrijke onderwer-
pen zoals familie en historie, normen en waar-
den, visie en strategie, eigendom en zeggen-
schap, financiën en dividend en een dynamisch 
onderhoud van het convenant aan de orde. 
Maar ook werken in het bedrijf en communicatie 
en overleg zijn belangrijke thema’s om over na 
te denken. Ondernemers vinden het zinvol om 
een convenant op te stellen zodra familieleden 

toetreden als eigenaar of gaan werken in het 
bedrijf. Maar ook juist ruim voordat het opvol-
gingsproces aan de orde is, kan een familiecon-
venant zinvol zijn. Ook bij het optimaliseren van 
de bestuursstructuur of als de harmonie binnen 
een familie onder druk komt te staan biedt 
een familieconvenant haar meerwaarde. Een 
standaard familiestatuut bestaat niet. Uiter-
aard staan de specifieke wensen van de familie 
voorop. Wij begeleiden en adviseren de familie 
graag naar een familiestatuut dat inzicht en rust 
geeft voor het bedrijf en zorgt voor harmonie 
binnen de familie.’

Bedrijfsopvolging
Als ondernemer in een familiebedrijf is het be-
langrijk om tijdig na te denken over de bedrijfs-
opvolging. Bent u van plan de onderneming 
al tijdens uw leven aan de volgende generatie 
over te dragen of pas bij uw overlijden? En kiest 
u er in het eerste geval voor om na de over-
dracht nog betrokken te blijven bij de onderne-
ming of geeft u alle touwtjes uit handen? ‘Naast 
deze persoonlijke en wellicht strategische 
vraagstukken moet ook worden stilgestaan 
bij de financiële en fiscale gevolgen van de 
bedrijfsoverdracht’, gaat John verder. ‘U kunt 
ervoor kiezen om uw kinderen te laten betalen 
voor de onderneming of de aandelen die ze 
van u overnemen, maar uiteraard kunnen deze 
ook worden geschonken. Indien u als onderne-
mer of directeur-grootaandeelhouder komt te 
overlijden, zullen uw erfgenamen de onderne-
ming of de aandelen erven. De fiscale gevolgen 
zijn in dat geval uiteraard afhankelijk van hoe u 
een en ander in uw testament heeft geregeld. 
Bij de schenking of vererving van het familiebe-
drijf is er schenk- of erfbelasting verschuldigd. 
Daarnaast moet er over de meerwaarde van de 
onderneming of de aandelen inkomstenbelas-
ting betaald worden. Dit kan grote financiële 
gevolgen hebben voor de voortzetting van het 
familiebedrijf. Er kunnen mogelijk liquiditeits-
problemen ontstaan wanneer de verschuldigde 

belastingen moeten worden betaald. Gelukkig 
zijn er door de Nederlandse overheid regels 
geïntroduceerd om ondernemerschap te sti-
muleren en om bedrijfsopvolgingen fiscaal te 
faciliteren. De bedrijfsopvolgingsregeling  (BOR 
regeling) bijvoorbeeld. Hiermee zal het onder-
nemingsvermogen, of een groot deel daarvan, 
belastingvrij kunnen worden overgedragen 
aan de volgende generatie. Het is niet duidelijk 
hoe lang deze regeling nog blijft bestaan. De 
politiek dringt met enige regelmaat aan op in-
krimping of afschaffing van deze regeling. Voor 
de inkomstenbelasting kan gebruik worden 
gemaakt van de zogenoemde doorschuiffaci-
liteiten, waardoor de inkomstenbelastingclaim 
onder voorwaarden kan worden doorgescho-
ven naar de volgende generatie. Natuurlijk is 
dit alles maatwerk en geheel afhankelijk van de 
persoonlijke situatie.’

Estateplanning
Want wat gebeurt er met uw bedrijf als u on-
verhoopt wegvalt? Een vraag die veel onder-
nemers zich stellen, constateert John. ‘Een 
testament kan hier veel in betekenen. Een van 
de belangrijkste redenen om een testament te 
maken, is dat je zelf kunt bepalen wie de erfge-
namen zijn en wat zij erven. Want als er geen 
testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen 
zijn. En dus kan het zijn dat de erfenis, en dus 
ook de onderneming, in handen komt van erf-
genamen die helemaal geen verstand van zaken 
hebben, met alle gevolgen van dien. Met een 
testament houdt de ondernemer zelf de touw-
tjes in handen en kan hij of zij bepalen dat de 
onderneming bij een bepaalde persoon terecht 
moet komen, iemand die verstand van zaken 
heeft. De vraag waar elke ondernemer over na 
zou moeten denken is dan ook: wie wil je dat 
je bedrijfsopvolger wordt? Met een testament 
kan deze persoon dan ook als opvolger worden 
aangewezen. Om vervolgens te voorkomen dat 
de andere erfgenamen tekort worden gedaan, 
kan worden bepaald dat de bedrijfsopvolger 

Metis Notarissen
Rust en harmonie voor familiebedrijven

Metis Notarissen 
Metis Notarissen is sinds 1 november 2009 
het grootste notariaat van Limburg. Naast het 
hoofdkantoor in Beek (bij Maastricht-Airport), 
heeft Metis Notarissen vier kleinere vestigingen 
waardoor het notariaat overal en voor iedereen 
bereikbaar is.
Wij hebben voor ieder rechtsgebied een 
specialist in huis die alle ins en outs van het 
vakgebied kent en u met raad en daad bijstaat. 
Wij gaan ervoor om voor uw juridisch vraagstuk 
de best mogelijke oplossing te zoeken. Zo biedt 
het notariskantoor specialisten op het gebied 
van wonen, relatie en erven, ondernemen, 
agrarisch en internationaal privaatrecht.  Dit 
doen wij in begrijpelijke taal, van mens tot mens. 
Alles goed geregeld, voor nu en later. 

de waarde van de onderneming wel met de andere 
erfgenamen moet delen. Hierover kan de notaris 
adviseren.’

Altijd dichtbij
Het is van belang om ruim van tevoren de fiscale 
gevolgen van de overdracht van het familiebedrijf 
in kaart te brengen, zodat tijdig de juiste maatre-
gelen kunnen worden genomen. Heeft u vragen 
over het familiestatuut of over de fiscale gevolgen 

van de overdracht van uw familiebedrijf? Heeft u 
behoefte aan estateplanning of aan begeleiding 
tijdens het bedrijfsopvolgingstraject? 
Metis Notarissen is altijd dichtbij.

VESTIGINGEN
Maastricht - Airport
Geleen
Gulpen
Roermond
Sittard

Tel. 088 - 304 0304
(lokaal tarief)
info@metisnotarissen.nl
www.metisnotarissen.nl


