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Bijlage 1: Huwelijksvoorwaarden
Op tien mei tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jelle Pietersma, notaris te Enkhuizen,
1. de heer Pieter Nicolaas DE WITTE, geboren te Opdam op 15 september 1971
2. mevrouw Femke Maria MIDDEL, geboren te Heemskerk op 10 augustus 1985,
beiden ongehuwd en geen geregistreerd partner, comparant 1 weduwnaar en comparant 2 nimmer
gehuwd of geregistreerd partner geweest, beiden wonende te Enkhuizen, Sebastiaan Centenweg
131.
De comparanten verklaarden ter zake van hun voorgenomen huwelijk te hebben gemaakt de
navolgende huwelijksvoorwaarden:
Artikel 1.
De echtgenoten zullen het huwelijk aangaan buiten elke gemeenschap van goederen met
uitzondering van de inboedelgoederen.
Ieder der echtgenoten behoudt derhalve met uitzondering van de inboedelgoederen alle zaken,
welke hij of zij aanbrengt en die welke gedurende het huwelijk door erfenis, legaat, schenking of
geluk, of op andere wijze om niet aan hen opkomen, zomede de zaken, welke door hen worden
verkregen door belegging, wederbelegging of ruiling van ieders bijzonder vermogen.
De door ieder van de echtgenoten gemaakte of staande het huwelijk te maken gezamenlijke
schulden zijn voor rekening en ten laste van de eigenaar van het goed waarvoor de schuld is
aangegaan. Alle overige schulden zijn voor rekening van haar of hem die de schulden is aangegaan.
Artikel 2.
Ieder van de echtgenoten is eigenaar van de kleren, het lijflinnen en de lijfsieraden, welke bij de
ontbinding van het huwelijk in zijn of haar gebruik zijn of tot zijn of haar gebruik bestemd zijn
zonder enige verrekening of onderzoeken wanneer, door wie of op welke wijze deze zijn verkregen.
Artikel 3.
Onroerende zaken, effecten en vorderingen zijn eigendom van degene van de echtgenoten op wiens
naam zij staan, behoudens zijn verplichting tot restitutie van de daarvoor bestede gelden, indien
deze van de andere echtgenoot afkomstig zijn.
Bestaat tussen de echtgenoten een geschil omtrent de grootte van ieders aandeel in een goed, dat
zonder aandeelvermelding op beider naam staat, dan worden zij geacht ieder voor de helft daarin
gerechtigd te zijn, behoudens tegenbewijs.
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Artikel 4.
Ieder van de echtgenoten behoudt het bestuur (omvattende het beheer en de beschikking) over zijn
of haar privé vermogen, alsmede over zijn of haar inkomsten.
Artikel 5.
De kosten van de gemeenschappelijke huishouding over enig jaar komen ten laste van de
echtgenoten conform de wet. Onder de kosten van de huishouding zullen mede zijn begrepen de
belastingen, welke ten laste van het inkomen gebracht plegen te worden en niet het karakter van
kapitaalsheffingen hebben, noch op een bepaalde zaak van één van de echtgenoten betrekking
hebben.
Artikel 6.
Per het einde van elk jaar voegen de echtgenoten ter verdeling bij helfte bijeen hetgeen van hun
arbeidsinkomen over dat jaar onverteerd is.
Tenzij voor het einde van het daaropvolgende jaar uit een door beide echtgenoten opgemaakte en
aan de andere echtgenoot betekende schriftelijke verklaring van het tegendeel blijkt, wordt
aangenomen dat bedoelde verdeling over het voorafgaand jaar heeft plaatsgevonden en is elk recht
om te dezer zake nadien nog verrekening te vorderen vervallen.
Wanneer één der echtgenoten de samenwoning heeft verbroken zonder dat de samenwoning daarna
nog hersteld, eindigt zijn aanspraak tot bijeenvoeging en verdeling, zoals in het vorig lid
omschreven.
Artikel 7.
De waarde van aanspraken op al of niet ingegane pensioenrechten zal worden verevend conform het
bepaalde in de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding.
Artikel 8.
Bij ontbinding van het huwelijk door overlijden wordt tussen de langstlevende echtgenoot en de
rechtverkrijgenden van de overleden echtgenoot afgerekend alsof de echtgenoten in algehele
gemeenschap van goederen waren gehuwd.
Tenslotte verklaarden de comparanten, dat, behalve hun kleren, het lijflinnen en de lijfsieraden,
door de comparant sub 1. het pand aan de Sebastiaan Centenweg 131 te Enkhuizen, de door hem
voor de aankoop van dit pand aangegane schuld, de aan deze schuld verpande kapitaalverzekering,
de bankrekeningen en de beleggingsrekening op zijn naam ten huwelijk worden gebracht. Door de
comparant sub 2. worden de bankrekeningen op haar naam ten huwelijk gebracht. Het huwelijk zal
worden voltrokken te Enkhuizen op 15 mei 2006.
WAARVAN AKTE. etc.
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Bijlage 2: Concept echtscheidingsconvenant
De ondergetekenden:
Pieter Nicolaas DE WITTE, geboren op 15 september 1971 te Opdam, wonende te Enkhuizen
(1602 EG) aan de Sebastiaan Centenweg 131,
hierna te noemen: "de man en/of de vader"
en
Femke Maria MIDDEL, geboren op 10 augustus 1985 te Heemskerk, wonende te Enkhuizen
(1602 EG) aan de Sebastiaan Centenweg 131,
hierna te noemen: "de vrouw en/of de moeder"
samen te noemen: "partijen en/of de ouders",
in aanmerking nemende:
a)

Partijen zijn op 15 mei 2006 te Enkhuizen een huwelijk aangegaan onder het maken van
huwelijksvoorwaarden.

b)

Partijen hebben voorafgaand aan hun huwelijk op 10 mei 2006, ten overstaan van mr. J.
Pietersma, notaris te Enkhuizen, een notariële akte van huwelijksvoorwaarden doen
verlijden. Uit die akte blijkt dat partijen buiten iedere wettelijke gemeenschap van goederen
met elkaar een huwelijk zijn aangegaan.

c)

Partijen wensen de inhoud van hun akte huwelijksvoorwaarden als hier herhaald en ingelast
te beschouwen.

d)

Uit dit huwelijk van partijen is het navolgende thans nog minderjarige kind geboren:
* Fleur de WITTE (roepnaam: Fleur), geboren te Enkhuizen op 15 augustus 2008;

e)

De man heeft een bruto jaarinkomen van € 73.720,--. De vrouw heeft een bruto jaarinkomen
van € 35.769,60. Onder bruto jaarinkomen verstaan partijen het bruto jaarinkomen, inclusief
vakantiegeld en andere emolumenten.

f)

Deze inkomensgegevens zijn voor partijen het uitgangspunt geweest in de berekening bij de
vaststelling van de behoefte van Fleur en henzelf, alsmede de draagkracht van partijen en de
gemaakte afspraken over de partner- en kinderalimentatie.

g)

Het huwelijk van partijen is duurzaam ontwricht. Partijen wensen daarom dat hun huwelijk
wordt ontbonden.

h)

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.
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i)

Voor zover in het convenant vaststellingen zijn opgenomen, die dienen ter beëindiging en/of
voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen rechtens tussen partijen zal gelden,
is dit convenant een vaststellingsovereenkomst in de zin van de wet (artikel 7:900 BW). Dit
zal slechts dan het geval zijn wanneer zulks uitdrukkelijk wordt vermeld.

Partijen verklaren het volgende met elkaar te zijn overeengekomen:
Artikel 1. Fleur
1.1

Partijen achten het in het belang van Fleur dat zij na de echtscheiding gezamenlijk het
ouderlijk gezag over haar blijven uitoefenen. Zij vinden het ook belangrijk dat het contact
tussen Fleur en de ouders zo min mogelijk door de echtscheiding wordt beïnvloed. Partijen
zullen dan ook bevorderen dat Fleur zo goed mogelijk contact heeft met ieder van de ouders.

1.2

Fleur heeft haar hoofdverblijf bij de moeder en zal op haar adres in het bevolkingsregister
ingeschreven staan. De moeder bij wie een kind staat ingeschreven is op grond daarvan
gerechtigd tot de kinderbijslag. Bij elke voorgenomen verhuizing van een ouder zullen de
ouders vooraf met elkaar in overleg treden. Een verhuizing is slechts toegestaan na
voorafgaand akkoord van de andere ouder, welk akkoord kan worden vervangen door een
beschikking van de rechtbank.

1.3

Partijen zijn met elkaar de volgende zorg/contactregeling overeengekomen:
Week-/weekendregeling:
Fleur verblijft de ene week bij de moeder en de andere week bij de vader. Zij wisselt iedere
week op woensdagavond na het eten van verblijfsplaats.
Vakanties:
De ouders zullen de invulling van de vakanties steeds in onderling overleg vaststellen met
als uitgangspunt een verblijf bij helfte bij beide ouders.

1.4

Als Fleur bij de ene ouder is, zal deze ouder telefonisch contact met de andere ouder, mits
dit geschiedt op een voor alle betrokkenen aanvaardbare wijze, niet in de weg staan.

1.5

In het kader van de zorg-/contactregeling hebben de ouders afgesproken dat Fleur zelf tussen
de ouders reist.

1.6

Gedurende de tijd dat Fleur bij de vader verblijft, is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse
zorg en gedurende de tijd dat Fleur bij de moeder verblijft, is zij daarvoor verantwoordelijk.
Zaken als lichamelijke verzorging, het dagritme, thuiskomtijden, bedtijd, zakgeld, zullen de
ouders eerst in onderling overleg met elkaar en vervolgens, afhankelijk van de leeftijd en de
omstandigheden, met Fleur afstemmen.

1.7

Een keuze van het type school maken de ouders samen met Fleur, waarbij de ouders in
gezamenlijk overleg met elkaar zullen beslissen.
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1.8

In geval zich een acuut medisch probleem voordoet, zal de ouder onder wiens hoede Fleur
op dat moment is, de noodzakelijke maatregelen treffen en de andere ouder terstond, dat wil
zeggen zo spoedig mogelijk als de omstandigheden dit toestaan, informeren. Overige
beslissingen over medische aangelegenheden nemen de ouders in overleg. De ouders zullen
er over en weer voor zorgen dat zij afhankelijk van de omstandigheden, samen of
afzonderlijk rechtstreeks contact zullen kunnen onderhouden met Fleur als zij ziek is of
verpleegd wordt.

1.9

Zaken die zich aandienen en waarvan aangenomen mag worden dat deze van bijzondere
aard zijn, dan wel een nieuwe periode in het leven van Fleur inluiden, zullen steeds zo
mogelijk tijdig vooraf onderwerp van overleg tussen de ouders vormen. De ouders zullen
elkaar over en weer op de hoogte stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met
betrekking tot de persoon en het vermogen van Fleur en elkaar daarover te dezer zake
raadplegen.

1.10

Met ingang van de datum van inschrijving van de beschikking en zolang Fleur bij de vrouw
woont, betaalt de man aan de vrouw maandelijks, per de eerste van iedere maand en de
eerste keer naar rato, bij vooruitbetaling een bijdrage in de kosten van verzorging en
opvoeding van Fleur van € 300,--.

1.11

De in artikel 1.10 opgenomen plicht tot betaling eindigt bij het bereiken van de 25-jarige
leeftijd van Fleur of zoveel eerder als Fleur niet langer met redelijke resultaten en in overleg
met de ouders met een beroepsopleiding bezig is of studeert.

1.12

De bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van Fleur zal zijn onderworpen aan
de wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1:402a BW, voor het eerst per 1 januari 2021.

1.13

De ouders verstaan onder de kindgebonden kosten de rechtstreeks aan Fleur verbonden
kosten die niet samenhangen met het verblijf van Fleur bij één van hen, zoals de kosten van
kleding/schoenen, school- en/of boekengeld tot 18 jaar, overige verplichte schoolkosten tot
18 jaar, het zakgeld van Fleur en de kosten van sport en hobby van Fleur etc.

1.14

De vrouw op wiens adres Fleur staat ingeschreven in het bevolkingsregister betaalt al haar
kindgebonden kosten.

1.15

De ouder waar Fleur verblijft betaalt de met dat verblijf samenhangende kosten van
verzorging en opvoeding van Fleur, zoals eten, drinken, wonen, telefoon, gas, licht,
vakanties met Fleur etc.

1.16

Zolang Fleur minderjarig is, zal zij voor ziektekosten verzekerd zijn via de vrouw. De
ziektekosten, die niet of niet volledig vergoed worden, worden voor de helft door de man
aan de vrouw voldaan, mits er een aanvullende verzekering ten behoeve van Fleur door de
vrouw is afgesloten. De vrouw zal per kwartaal aan de man een overzicht verschaffen van de
niet of niet volledig vergoede ziektekosten, voorzien van bewijsstukken.
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1.17

Van de 18-jarige tot 25-jarige leeftijd van Fleur verplichten de ouders zich de kosten van
schoolgeld, collegegeld en boeken van Fleur, mits Fleur met redelijke resultaten en in
overleg met de ouders met een beroepsopleiding bezig is of studeert, ieder voor de helft te
voldoen. Overige school- c.q. studiekosten in deze periode worden, na voorafgaand overleg
en akkoord door beide ouders, eveneens bij helfte door hen betaald.

Artikel 2. Partneralimentatie
2.1

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 € 600,-- bruto.

2.2

De in het vorige artikel vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud van de vrouw zal
worden verhoogd met de wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1:402a BW, voor het
eerst per 1 januari 2021.

Artikel 3. Afwijking artikel 1:160 BW.
3.1

Indien de vrouw hertrouwt of een huwelijk aangaat, is het in artikel 1:160 BW bepaalde
zonder meer van toepassing: de alimentatie eindigt definitief met ingang van de datum van
hertrouwen, respectievelijk het laten registreren van het partnerschap.

3.2

In afwijking van het in artikel 1:160 BW bepaalde, wordt de alimentatieverplichting van de
man opgeschort in geval de vrouw gaat samenleven met een ander als waren zij gehuwd, of
als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Artikel 4. De woning in Grootebroek
4.1.

Partijen behoort in eenvoudige mede-eigendom, ieder voor de onverdeelde helft, toe de
onroerende zaak staande en gelegen aan de Moestuin 15 te Grootebroek, kadastraal bekend
gemeente Stede Broec, sectie F nummer 211 (hierna te noemen: gezamenlijke woning).
Partijen hebben deze woning in eigendom verkregen door inschrijving in de kadastrale
registers van de notariële akte, die op 15 november 2018 is verleden voor mr. J. Pietersma,
notaris te Enkhuizen.

4.2.

Partijen zijn gezamenlijk een lening aangegaan bij ING Bank onder nummer(s)
65.10.13.298. Deze schuld bedraagt in totaal € 560.000,--. Als zekerheid voor deze
lening is een hypotheekrecht ingeschreven, welke zekerheid blijkt uit de akte met
hypotheekstelling op 15 november 2018 verleden voor mr. J. Pietersma, notaris te Enkhuizen.

4.3.

De onderhandse vrije verkoopwaarde van de gezamenlijke woning wordt door partijen op de
datum van ondertekening van dit convenant in onderling overleg vastgesteld op € 560.000,-.
Dit artikel van dit convenant houdt een vaststellingsovereenkomst in. Voor voornoemde
waarde wordt de gezamenlijke woning toegedeeld aan de man onder de verplichting om de
hiervoor genoemde lening voor zijn rekening te houden en deze te voldoen als zijn eigen
schuld met uitsluiting van de vrouw.

4.4.

Door de bovenstaande verdeling van de gezamenlijke woning wordt geen der partijen
overbedeeld.
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4.5

De toedeling en levering van de gezamenlijke woning, zoals bepaald in artikel 4.3 vindt
plaats onder de opschortende voorwaarde dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
vrouw voor de op de gezamenlijke woning rustende hypothecaire geldlening(en) vervalt.

4.6

Vanaf de datum van ondertekening van dit convenant tot de datum van overdracht van de
gezamenlijke woning aan de man komen de eigenaarslasten ten behoeve van de
gezamenlijke woning, zoals de aanslag onroerende zaakbelasting (eigenaarsdeel),
opstalverzekering, rioolrechten en dergelijke, voor rekening van partijen, ieder voor de
helft. De hypotheeklast (rente, aflossing en premie kapitaalverzekering) in voornoemde
periode komt voor rekening van partijen gezamenlijk, ieder voor de helft. De
gebruikerslasten, zoals de kosten van energievoorziening, telefoonkosten en dergelijke zijn
voor rekening van de man. Voor zover de hiervoor genoemde kosten door partijen
gezamenlijk worden gedragen zullen ze worden voldaan van de gezamenlijke rekening bij
ASN Bank met rekeningnummer NL69ASNB0283927119.

Artikel 5. Verdeling van vermogensbestanddelen voor zover die aan partijen in medeeigendom toebehoren en afwikkeling op grond van de huwelijksvoorwaarden.
5.1

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
deze overeenkomst 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 deze overeenkomst genoemde
vorderingen op naam door middel van deze overeenkomst 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.

5.2

De omvang en de waarde van het te verrekenen vermogen en de omvang en waarde van de
te verdelen gemeenschappen is door partijen 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 te blijven en toe te behoren aan degene die de goederen heeft verworven c.q.
hiervan eigenaar is. Al hetgeen vanaf de datum van ondertekening van dit convenant
verkregen is of mocht worden, wordt geacht buiten 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.

5.3

De waardestijgingen en/of –dalingen van de gemeenschappelijke goederen 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 deze overeenkomst bepaalde. De
waardestijgingen en/of –dalingen van de overige goederen komen vanaf de datum van
ondertekening van dit convenant volledig ten goede aan/ten laste van degene die van de
goederen eigenaar is.
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5.4

De aan partijen in mede-eigendom toebehorende inboedelgoederen zijn reeds verdeeld. De
inboedelgoederen in de woning in Grootebroek zijn van de man en de inboedelgoederen in
de woning in Enkhuizen zijn van de vrouw.

5.5

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.

5.6

De gezamenlijke bankrekeningen worden op de datum van levering aan de man van de
woning aan de Moestuin 15 te Grootebroek opgeheven en het saldo bij helfte tussen partijen
verdeeld.

5.7

Ieder van partijen behoudt de aan hem of haar toebehorende en in bezit zijnde
vermogensbestanddelen.

5.8

Partijen wensen aan de onzekerheid omtrent de hoogte van het bedrag dat zij conform het in
de huwelijksvoorwaarden opgenomen verrekenbeding met elkaar dienen te verrekenen een
einde te maken. Partijen stellen vast dat de man/vrouw uit hoofde van de verrekening op
grond van het verrekenbeding van de vrouw/man een bedrag te vorderen heeft van € …,--.
Dit artikel van het convenant is een vaststellingsovereenkomst.

Artikel 6. Nagekomen baten en/ of lasten
6.1

Partijen verklaren dat buiten hetgeen in dit convenant is vermeld, aan hen geen te
verrekenen c.q. te verdelen vermogensbestanddelen bekend zijn. Partijen verklaren dat ieder
tot zich heeft genomen hetgeen van hem/haar is en dat behoudens de in de voorgaande
artikelen geregelde aanspraken er voor zover hen bekend geen vergoedingsverplichtingen
bestaan. Onbekende baten zullen terstond na het bekend worden aan de andere partij worden
gemeld ter nadere verrekening/verdeling, zulks op straffe van de sanctie die de wet stelt in
art. 3:194 lid 2 jo. art. 1:135 lid 2 en 3 BW op verzwijging, zoekmaken of verborgen houden
van gemeenschappelijk c.q. te verrekenen vermogen, zijnde dat zijn/haar aandeel in dat
gemeenschappelijk goed aan de ander wordt verbeurd c.q. de waarde van het te verrekenen
vermogen geheel aan de ander dient te worden vergoed.

6.2

Partijen verklaren voorts uitdrukkelijk dat er aan hen geen schulden bekend zijn die zijn
opgekomen vóór de datum van ondertekening van dit convenant, anders dan de in dit
convenant genoemde. Voor het geval desondanks een schuld bekend zal worden die niet in
het convenant is genoemd, zal deze voor rekening blijven van die partij op wiens/wier naam
de schuld staat.

Artikel 7. Financiële afwikkeling
7.1

Uit hoofde van artikel 5.8 is de man/vrouw aan de vrouw/man een bedrag groot € …
verschuldigd.

7.2

Dit bedrag wordt door de man/vrouw op de datum van levering van de woning aan de
Moestuin 15 te Grootebroek aan de vrouw/man voldaan.
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7.3.

Partijen geven hierbij opdracht aan mr. J. Pietersma, notaris te Enkhuizen om, zo
mogelijk binnen één maand na ondertekening van dit convenant, een notariële akte te
verlijden waarbij de gezamenlijke woning aan de man geleverd wordt.

7.4.

De levering van de gezamenlijke woning vindt plaats onder de in dit convenant genoemde
opschortende voorwaarde.

7.5.

Het door de man/vrouw verschuldigde bedrag wordt aan de vrouw/man voldaan op het
moment van de notariële levering van de gezamenlijke woning door storting van dit bedrag
op de derdenrekening van de hiervoor genoemde notaris. Partijen geven voornoemde notaris
door ondertekening van dit convenant onherroepelijk opdracht om het verschuldigde bedrag
na de levering van de gezamenlijke woning uit te betalen aan de vrouw/man.

7.6.

De kosten van de akte van levering en de verdere kosten verbonden aan de inschrijving
daarvan komen voor rekening van de man. Financieringskosten, verbonden aan het wijzigen
dan wel afsluiten van een hypothecaire geldlening, komen voor rekening van de partij, op
wiens naam deze financiering wordt aangevraagd.

Artikel 8. Fiscaal
8.1

De aanslagen inkomstenbelasting betrekking hebbend op de jaren van het huwelijk tot 1
januari 2020 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/haar eigen rekening nemen. Een eventuele teruggave over
deze periode zal ieder der partijen kunnen behouden.

8.2

Partijen zullen ervoor zorgen dat de aangifte over het jaar 2019 in overleg met elkaar wordt
gedaan.

Artikel 9. De pensioenaanspraken
9.1

De man heeft vóór, althans tijdens, het huwelijk van partijen aanspraken op
ouderdomspensioen opgebouwd bij:
- Zwitserleven onder polisnummer 413.90.34

9.2

De vrouw heeft vóór, althans tijdens, het huwelijk van partijen aanspraken op
ouderdomspensioen opgebouwd bij:
- SPT onder klantnummer 541772215.

9.3

De door de man en de vrouw 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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9.4

Partijen zullen na de totstandkoming van de echtscheiding aan Zwitserleven en het SPT
mededeling doen van de echtscheiding en van het tijdstip daarvan door middel van het
daartoe voorgeschreven formulier, zulks teneinde te bewerkstelligen dat ieder een recht op
uitbetaling zal verkrijgen jegens de voormelde pensioenuitvoerder ter grootte van de helft
van het ouderdomspensioen van de ander, voor zover dit in de huwelijksperiode 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 ontbinding huwelijk aan de pensioenuitvoerder wordt verzonden.

9.5

De aanspraken op (bijzonder) partnerpensioen tot de datum van ontbinding van het huwelijk
door de man respectievelijk de vrouw opgebouwd, worden overeenkomstig de wettelijke
regeling premievrij voor de vrouw respectievelijk de man gereserveerd.

9.6

Partijen zullen de pensioenmaatschappijen gelijktijdig met de hiervoor genoemde
mededeling van de afspraken betreffende het ouderdomspensioen op de hoogte stellen van
de afspraken met betrekking tot het (bijzonder) partnerpensioen.

Artikel 10. Kosten
Ieder der partijen draagt de eigen kosten van de echtscheidingsprocedure (inclusief kosten
voor griffierecht, uittreksels en overige verschotten), alsmede de advocaatkosten.
Artikel 11. Kwijting en vrijwaring.
11.1

Partijen verklaren hierbij dat door uitvoering van de in dit convenant omschreven verdeling
van de aan hen in eenvoudige 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.

11.2

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. Dit artikel van het
convenant is een vaststellingsovereenkomst.

11.3

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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Artikel 12. Geschillenregeling
12.1

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.

12.2

Indien zij hier niet in slagen zullen zij zich wenden tot een echtscheidingsbemiddelaar, met
het verzoek hen te begeleiden bij het zoeken naar een oplossing voor de gerezen
geschilpunten. In dat geval dient een nieuwe bemiddelingsovereenkomst te worden
ondertekend, daar door ondertekening door partijen van deze overeenkomst de lopende
echtscheidingsbemiddeling wordt beëindigd.

12.3

Pas indien en nadat de nieuwe bemiddeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid,
zullen partijen zich elk tot een eigen advocaat wenden, die dan de betreffende
geschilpunten/het geschilpunt (eventueel) aan de rechter kan voorleggen.

Artikel 13. Slotbepaling
13.1

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.

13.2

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 …

P.N. de Witte
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Bijlage 3: Jaaropgaaf 2019 Pieter
Werknemersgegevens:
De heer P.N. de Witte
Sebastiaan Centenweg 131
1602 EG Enkhuizen
BSN nummer 1385.25.710

Loon voor loonheffing
Ingehouden loonbelasting/premie VV
Verrekende arbeidskorting
Loonheffingskorting
Tabel
Door u betaalde pensioenpremie
Auto van de zaak

€ 73.720,€ 27.030,€
1.626,code 1
wit
€
4.728,Ja

Cataloguswaarde
Bijtelling
Betaalde eigen bijdrage

€
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46.700,22%
3.720,-

Bijlage 4: concept behoefteberekening “Hof formule”
Bruto jaarloon man
Pensioenpremie
Te betalen IB (voor heffingskorting)
Heffingskortingen
Totaal netto jaarinkomen

€ 73.720
€ 4.728 -/€ 25.293 -/€ 1.482
€ 45.181

Bruto jaarloon vrouw
Pensioenpremie
Te betalen IB (voor heffingskorting)
Heffingskortingen
Totaal netto jaarinkomen

€ 35.769
€ 3.072 -/€ 12.161 -/€ 8.077
€ 28.613

Totaal netto gezinsinkomen per jaar

€ 73.794

Gezinsinkomen netto per maand

€ 6.149

Behoefte Femke volgens Hof formule 60%
Kosten Fleur
Eigen inkomen na scheiding (€ 2.760 bruto p/mnd)
Resterende netto behoefte per maand

€ 3.689
€ 820 -/€ 2.384 -/€ 485
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Bijlage 5: verpande kapitaalverzekering
Polisnummer 368.108.22

Verzekeringnemer

De heer P.N. de Witte
Geboren 15 september 1971

Verzekerde

De heer P.N. de Witte
Geboren 15 september 1971

Ingangsdatum

15 oktober 1998

Einddatum

15 oktober 2028

Uitkering bij leven op de einddatum:

100% van de tegenwaarde van de beleggingsunits

Eenmalige uitkering bij eerder overlijden
van de verzekerde:

€ 100.000,-- met een minimum van 90% van de
tegenwaarde van de beleggingsunits

Premie

€ 253,-- per maand

Begunstiging

1. verzekeringnemer
2. echtgenote van verzekeringnemer
3. erfgenamen van de verzekeringnemer

Polisvoorwaarden

Algemene voorwaarden kapitaalverzekeringen

Clausule(s)

Verpanding
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Bijlage 6: Overzicht overige bezittingen

Bezitting/schuld
inboedel Enkhuizen
inboedel Grootebroek
auto Femke
kapitaalverzekering Pieter
(verpand)
saldo privérekening e/o
saldo privérekening Pieter
saldo spaarrekening Pieter
saldo privérekening Femke
saldo spaarrekening Femke
saldo lijfrenterekening Pieter
saldo privérekening Femke
(vakantiehuisje)
beleggingen Pieter
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Overzicht overige bezittingen casus de Witte - Middel
datum
datum
datum toedeling
datum
datum indienen
ondertekening
inschrijving gemeenschappelijke
huwelijk
verzoekschrift
convenant
scheiding
woning aan Pieter
€ 2.000
€ 3.600
€ 3.600
€ 5.200
€ 5.000
n.v.t.
€ 8.500
€ 8.500
€ 8.200
€ 8.200
n.v.t.
€ 14.000
€ 14.000
€ 13.250
€ 13.150
€ 17.829
n.v.t.
€ 2.100
€ 11.000
€ 1.430
€ 3.200
n.v.t.
n.v.t.

€ 68.558
€ 4.210
€ 2.460
€ 13.480
€ 2.400
€ 5.200
€ 5.760
€ 37.120

€ 68.558
€ 4.060
€ 2.245
€ 13.480
€ 1.940
€ 5.120
€ 5.760
€ 37.120

€ 68.734
€ 3.290
€ 4.789
€ 11.650
€ 1.594
€ 3.760
€ 5.760
€ 38.330

€ 68.966
€ 2.870
€ 2.779
€ 11.200
€ 799
€ 3.890
€ 5.760
€ 34.200

€ 21.000

€ 19.865

€ 20.133

€ 21.897

€ 20.661

16/16

