Scheiden
en wat dan verder
Elke scheiding doet pijn, of u getrouwd was of
niet. Na de scheiding moet u weer verder.
In een convenant zult u uw onderlinge afspraken
over verdeling van goederen en schulden,
huisvesting, al dan niet te betalen alimentatie,
aanspraken op pensioen en – indien van
toepassing – een ouderschapsplan hebben
vastgelegd. Voor de nieuwe situatie moeten
passende regelingen worden getroffen: meer dan
alleen de verkoop of de akte van verdeling van uw
huis.
KINDEREN
Heeft u kinderen, met een vorige of nieuwe
partner, dan zullen zij bij uw overlijden van u
erven. In verband met uw bijzondere situatie zult u
daarbij keuzes dienen te maken. Uw testament
wordt daarom voor u op maat gemaakt.
Hoe wordt de huisvesting van uw eventuele
nieuwe partner geregeld? Voor wie zijn uw
inboedel en auto? Hoe en wanneer worden de
overige goederen en geld verdeeld? En wilt u
iemand als “executeur” aanwijzen, die na uw
overlijden alles zal regelen en met welke
bevoegdheden?
De persoonlijke verstandhoudingen zijn de basis
voor uw testament. Zijn uw kinderen nog
minderjarig, dan is voogdij van belang. En wie
beheert hun erfenis? Regelt u niets, dan heeft uw
ex het beheer en genot van hun erfenis.
Omdat kinderen recht hebben op een minimale
(legitieme) portie, zal daar in uw testament
rekening gehouden moeten worden. Eventuele
(latere) echtgenoten van uw kinderen – de “koude
kant” – zult u niet rechtstreeks willen laten meeerven. U kunt regelen dat uw ex niet indirect van u
zal erven via uw kinderen.
NIEUWE PARTNER
Met uw eventuele nieuwe partner wilt u duidelijke
afspraken maken over de bekostiging van uw
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gemeenschappelijke huishouding en de gevolgen
van het einde van uw relatie door overlijden of
eerder. U heeft zelf ervaren hoe belangrijk dat is.
Deze afspraken worden opgenomen in uw
samenlevingsovereenkomst
of
huwelijkse
voorwaarden.
Gezamenlijke
goederen
kunnen
via
het
samenlevingscontract aan de langstlevende
worden toegedeeld. Overlijdt u ongehuwd (en
zonder geregistreerd partnerschap), dan erft uw
partner slechts privégoederen van u als u dat
regelt in een testament.

WILSONBEKWAAMHEID
Nu al kunt u met een algemene volmacht of
levenstestament regelen wie uw zaken zal
mogen waarnemen, als u dat bij leven mogelijk
zelf niet meer zou kunnen.
GEEN PARTNER EN GEEN KINDEREN
Als u zonder echtgenoot en afstammelingen
overlijdt, erven uw eigen ouders, broers en zusters
of eventuele verdere familie. Ook daarin kunt u
verandering brengen met een goed doordacht
testament, waarin uw eigen ideeën worden
vastgelegd.
Noaber notarissen heeft voor u de oplossing die
het beste past bij uw keuzes.
Wij nodigen u van harte uit uw persoonlijke
wensen met ons te komen bespreken.
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