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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?
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Is uw testament van voor 2003?

Checklist testament

Bent u in inmiddels gehuwd, gescheiden, heeft u 
kinderen gekregen of een huis gekocht waar in uw 
testament geen rekening mee is gehouden?

Weet u welk effect de waardestijging van uw woning in 
de laatste twintig jaar heeft voor het te betalen bedrag 
aan erfbelasting door uw erfgenamen? 

Is uw testament opgemaakt tussen 2002 en 2010?

Bent u gehuwd onder het maken van huwelijksvoorwaarden?

Heeft u in uw testament rekening gehouden met uw 
kleinkinderen?

Heeft u een executeur aangewezen die ruzie in de 
afwikkeling van uw nalatenschap kan voorkomen? 

 Ja: In 2003 is het erfrecht aangepast waardoor het kan dat uw 
testament niet meer voldoet aan uw wensen. Bijvoorbeeld dat er 
geen rekening gehouden wordt met de eigen bijdrage in de zorg.

 Ja: Door deze veranderingen voldoet uw testament wellicht niet meer 
aan uw wensen.

Nee: Zit een groot deel van uw vermogen in uw huis? De kans bestaat 
dan dat er na uw overlijden onvoldoende geld op uw spaarrekening 
staat om de erfbelasting te voldoen en dat uw erfgenamen het bedrag 
niet zomaar kunnen betalen.

 Ja: De kans is groot dat uw testament leidt tot een veel grotere heffing 
aan erfbelasting dan nodig is. In 2010 is de successiewet gewijzigd, 
waarbij de tariefstructuur en de vrijstellingen zijn veranderd. Door de 
wijziging van de wet, maar ook ontwikkelingen in het recht, kan uw 
testament niet meer voldoen aan uw wensen. Ook wordt geen rekening 
gehouden met de eigen bijdrage AWBZ.

 Ja: De kans is groot dat er geen zogenaamd finaal verrekenbeding 
is opgenomen waardoor er bij uw overlijden veel meer erfbelasting 
betaald moet worden dan nodig is. Door het opnemen van een 
finaal verrekenbeding wordt bij uw overlijden op grond van de 
huwelijksvoorwaarden verrekend tussen u en uw partner “alsof” u in 
gemeenschap van goederen was gehuwd: de helft van uw gezamenlijk 
vermogen blijft buiten de heffing van erfbelasting bij uw overlijden.

Nee: Door uw kleinkinderen in uw testament op te nemen kan een extra 
besparing van erfbelasting worden gerealiseerd als uw eigen kinderen 
het niet zo hard nodig hebben. Ook realiseert u voor uw kleinkinderen 
een eigen spaarpotje.

Nee: Sinds 2003 kunt u geen executeur meer bij codicil aanwijzen. 
Heeft u in uw oude testament een executeur aangewezen dan heeft 
deze wellicht minder bevoegdheden dan die u aan een executeur kunt 
toewijzen in testamenten van na 2002.

Verandering is de enige constante factor in deze 
wereld. Er zijn namelijk altijd zaken die ver-
anderen. En precies daarom is het verstandig 
om uw testament regelmatig te herzien. Test 
uw testament! Vul de checklist in en maak een  
afspraak. Metis Notarissen regelt het voor u.

Heeft u het goed geregeld? Overweegt u een 
testament op te zetten of heeft u er al een?  
Notaris Marijke Poolen ziet dagelijks de nade-
len van geen of een verouderd testament in de 
praktijk. ‘Wetswijzigingen zijn aan de orde van 
de dag. Zo is in 2003 het erfrecht aangepast 
waardoor een testament voor die tijd geen reke-
ning houdt met de eigen bijdrage in de zorg. En 
in 2010 is de successiewet gewijzigd waardoor 
uw testament kan leiden tot een grotere heffing 
aan erfbelasting. Ook is het verstandig om ver-
anderingen in de familiesamenstelling mee te 
nemen. Trouwen, kinderen krijgen, scheiden, 
maar ook een huis kopen, het heeft allemaal 
invloed op uw testament. Misschien verande-
ren uw eigen wensen of voorkeuren wel als het 
gaat om uw nalatenschap. En als laatste, en dat 
is eentje die mensen vaak over het hoofd zien, 
met een gedegen en actueel testament kunt u 
erfbelasting ontwijken. Metis Notarissen heeft 
specialisten in huis die u kunnen bijstaan bij het 
opstellen of herzien van uw testament. En ik zou 
iedereen willen aanraden om in ieder geval even 
onze familiechecklist te doorlopen. Test uw tes-
tament. Dan weet u meteen hoe in uw geval de 
situatie eruitziet.’

Waarom eigenlijk?
‘We krijgen vaak de vraag gesteld, hebben we 
een testament nog wel nodig?’, gaat Marijke 
verder. ‘Een ouder koppel kan zich dit bijvoor-
beeld afvragen omdat de kinderen al ruim  

volwassen zijn en de eigen woning alweer een 
tijdje is verkocht.  Maar of u een testament  
nodig heeft, hangt van meer zaken af dan een 
eigen woning of kleine kinderen. Een van de 
belangrijkste redenen om een testament te 
maken, is dat je zelf kunt bepalen wie de erf-
genamen zijn en wat zij erven. Want als er geen  
testament is, bepaalt de wet dit. De langstleven-
de erft alles en de kinderen krijgen een vordering 
op de langstlevende. En is er een onderneming 
in het spel dan heeft de eventuele bedrijfspart-
ner het nakijken, de erfenis komt in handen van 
echtgenoot, geregistreerd partner of familie. Zij 
erven dan in principe gelijke erfdelen en zullen 
onderling de erfenis moeten verdelen. Bij on-
enigheid tussen de erfgenamen over de verde-
ling kunnen er vervelende situaties ontstaan die 
je met een goed testament kunt voorkomen.’

Minder betalen
‘Een andere reden is het voorkomen van erfbe-
lasting’, aldus Marijke. ‘U zou bijvoorbeeld aan 
de kleinkinderen een legaat kunnen toekennen 
omdat ook zij een behoorlijke vrijstelling voor 
de erfbelasting hebben. Dit scheelt dus weer in 
de afdracht. Ook is het mogelijk om rente te ver-
goeden over de vordering die de kinderen op de 
langstlevende krijgen. Nog een reden voor het 
laten maken of herzien van een testament is het 
uitsluiten van schoonfamilie. Deze zogenaam-
de uitsluitingsclausule zorgt ervoor dat bij een 
echtscheiding van een kind de nalatenschap en 
schenkingen niet naar de aanstaande ex gaan. 
Om discussies te voorkomen of als de situatie 
complex is, denk aan een samengesteld gezin, 
kan het zinvol zijn om een executeur aan te wijzen. 
Zo belast u de erfgenamen niet met de afwikke-
ling. Wanneer de gezinssituatie niet meer stan-
daard is, zoals bij een samengesteld gezin, is het 

sowieso goed om een samenlevingscontract, hu-
welijkse voorwaarden en testamenten te regelen 
om nare dingen te voorkomen. Bijkomend voor-
deel, vaak bespaart u fiscaal gezien vele malen 
meer dan dergelijke regelingen u kosten. Bij een 
kinderloos gezin komen weer andere situaties 
aan bod. Wie kent uw wensen als u beiden om 
het leven komt? En naar wie gaat de erfenis? De 
ouders als die nog in leven zijn, eventuele broers 
of zussen of juist iemand waar u een uitzonderlijk 
goede band mee heeft of een goed doel? Dit is 
alleen via een testament te regelen. En heeft u 
een onderneming? Een testament bepaalt de 
juiste opvolger en zorgt voor een fiscale opti-
malisatie van de bedrijfsopvolgingsregeling. Zo 
kunt u de continuïteit van uw onderneming waar-
borgen en ervoor zorgen dat uw nabestaanden  
verzorgd worden achtergelaten.’

Vrijblijvende afspraak
Denkt u na over het opstellen van een testament 
of wilt u graag uw huidige testament herzien? U 
kunt bij ons terecht voor uitgebreid advies en be-
geleiding. Neem contact op met een vestiging 
bij u in de buurt voor een vrijblijvende afspraak.

Metis Notarissen

Test uw testament

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. Zodat u 
alles goed geregeld heeft, voor nu en later. 

VESTIGINGEN
Maastricht - Airport
Helden
Gulpen
Merkelbeek
Sittard
Valkenburg a.d. Geul

T. 088 304 0 304 
(lokaal tarief)
www.metisnotarissen.nl

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?
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