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Praktische handleiding bij Notitie schuld-
regeling en huwelijksvermogensrecht 

  
Help je, als schuldhulpverlener of Wsnp-bewindvoerder, mensen die na 1 januari 2018 trouwden 
zonder huwelijkse voorwaarden? Dan moet je voor het verdelen van hun afloscapaciteit een nieuwe 
berekeningsmethode hanteren. Die nieuwe methode moet je ook toepassen bij mensen die na  
1 januari 2018 een partnerschap zonder voorwaarden aangingen. 

 Praktische benadering; huwelijken vanaf 1 januari 2018 

 In de praktijk blijkt er veel onduidelijkheid over het categoriseren van het vermogen (zowel positief 
als negatief) van beide partners. De NVVK en Bureau Wsnp ontwikkelden in 2019, samen met 
softwareleverancier Stratech, een handige berekeningssheet voor de uitdeling op schulden in een 
Wsnp of NVVK-schuldregelingstraject, waarbij het nieuwe huwelijksvermogensrecht van toepassing 
is.  
Wij zien dat die informatie, in al haar volledigheid, vragen oproept bij het dagelijkse werk van onze 
leden. Daarom is op basis van die informatie een praktische aanpak voorgesteld, die in lijn is met de 
nieuwe wetgeving. De aanpak stelt doorloopsnelheid in het dossier boven juridische zekerheid.  
Voor die aanpak vind je hieronder enkele aandachtspunten en een gecategoriseerde schuldenlijst, die 
je helpt om de juiste categorie te bepalen. Let op: dit is een praktische handleiding bij de uitgebreide 
(juridische) informatie over deze wetswijziging. De informatie is ook gebaseerd op die informatie. Dus 
we raden je aan om de uitgebreide informatie in ieder geval door te nemen én het webinar te volgen 
alvorens je de samenvatting gebruikt.  
 
Voor de voorgestelde aanpak is communicatie met de schuldeisers en hulpvrager van groot belang. 
De NVVK publiceert de werkwijze op haar website en draagt deze actief uit, waaronder ook richting 
schuldeisers. 

 

Communicatie met schuldeiser: wijzen op eigen verantwoordelijkheid 
 Communicatie met schuldeisers is belangrijk. Het helpt om de schuldeiser te berichten dat er sprake 

is van een huwelijk van na 1 januari 2018. Bij plaatsing van de vordering op de crediteurenlijsten wordt 
aangegeven op welke lijst de vordering staat. De schuldeiser heeft op die manier de mogelijkheid om 
op basis van eigen informatie aan te geven dat zijn vordering (ook) op andere crediteurenlijsten in het 
dossier moet worden opgenomen. Daarbij ligt het initiatief bij de schuldeiser om zelf aan te geven dat 
zijn vordering niet op de juiste lijst is terechtgekomen. 
 
In de communicatie naar schuldeisers is het goed om daar ook expliciet op te wijzen, dit om de 
eventuele andere partner en/of de gemeenschap te beschermen. Schuldeisers krijgen informatie van 
beide echtgenoten, wanneer zij beide de schuldregelingsovereenkomst ondertekenen. Er wordt 1 
voorstel gemaakt met verschillende percentages. Een voorbeeld van zo’n tekst kan zijn: 
 
(…) Op basis van de bij ons beschikbare informatie en in lijn met het huwelijksvermogensrecht per  
1 januari 2018 is uw vordering geplaatst op de schuldenlijsten van ….en niet op die van de partner …… 
Indien u van mening bent dat dit onjuist is dan verneem ik dat graag.  Zonder bericht van u binnen 14 
dagen zal de vordering als hiervoor aangegeven op de crediteurenlijst(en) worden geplaatst. (…)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XMCyKUqoXSQ


hu 

2 │5 

Praktische handleiding bij Notitie schuldregeling en huwelijksvermogensrecht 

Communicatie met de hulpvrager; actief informeren 
 Neem de hulpvrager mee in jouw aanpak. Deze aanpak is zoveel als mogelijk in lijn met de wetgeving 

en beoogt ook de snelheid in het dossier te houden. We doen een aanname betreffende de 
verhaalbaarheid op basis van de beschikbare informatie. Leg dus goed uit dat er ook risico’s (kunnen) 
zitten aan deze werkwijze.  
 
Wijs je klant erop dat je de schuldeiser actief oproept een onderzoek naar verhaalbaarheid, vooraf-
gaand aan de regeling, te doen. Het formele recht om de vordering na de regeling opnieuw te verhalen 
op de partner verjaart pas na 5 jaar, dus in de regel 2 jaar nadat de regeling eindigt. 

Categoriseren van schulden en vermogen 
 In de bijgaande lijst is steeds per categorie van vorderingen aangegeven op welke lijst deze 

waarschijnlijk hoort. We doen daarin aannames om de snelheid te bevorderen. Zoals hierboven 
aangegeven zijn de schuldeisers vooraf op de hoogte van de aannames, die je doet op basis van de 
voorhanden zijnde informatie. 
Let op: Het is van belang om schulden altijd te categoriseren als voor of na datum huwelijk.  
Aandachtspunten: 

- De Belastingdienst verhaalt schulden, zowel  toeslagen als belastingen zoals inkomstenbelasting 
en motorrijtuigenbelasting, standaard op de partner op wiens naam de vordering staat ongeacht 
of het voor of na datum huwelijk is. Daar houden we rekening mee.  

- Voor kosten/opbrengsten met betrekking tot de auto moet wel worden gekeken wie de auto 
gefinancierd heeft.  

- De schulden van de zorgverzekeraar van NA datum huwelijk categoriseren we als huishoudelijk/ 
gemeenschappelijk, ook al staat de polis vaak op één naam. Als beiden een aparte polis op eigen 
naam hebben (meestal van voor datum huwelijk) dan vallen de kosten niet in de gemeenschap. 

- Een schuld voor het eigen risico valt niet in de gemeenschap maar komt op de schuldenlijst van de 
afzonderlijke partner.  

Uitgebreide behandeling 
 Is het in jouw dossier wel nodig om alle vorderingen individueel na te lopen? Vraag eerst bij de 

aanvrager zoveel mogelijk informatie op over iedere schuld, zodat je al een eerste idee hebt. Vraag 
dan - alleen als dat nodig is - bij de schuldeiser bij het saldoverzoek tevens de onderliggende 
documentatie op om na te gaan op welke schuldenlijst de vordering geplaatst moet worden. Formeel 
kun je de vordering pas op de schuldenlijst plaatsen als je zekerheid hebt over het ontstaan van de 
vordering. Kan de schuldeiser je niet aantonen hoe de vordering geclassificeerd dient te worden dan 
kun je alsnog terugvallen op bovenstaande aanpak of de vordering niet op de crediteurenlijst plaatsen, 
dan wel schatten.  
 
De volledige informatie over het huwelijksvermogensrecht vind je hier:  
 
• Rekensheet (Excel, 349 kB) 
• Uitgangspunten (pdf, 444 kB) 
• Werkinstructie (pdf, 444 kB) 
• Stappenplan (eenvoudige casussen) (pdf, 485 kB) 
• Stappenplan (ingewikkelde casussen) (pdf, 486 kB) 
• Aanvulling echtscheidingsconvenant (Word, 14 kB) Alleen voor leden 
 
Op 16 november 2020 gaf Bureau Wnsp samen met de NVVK een Webinar over de toepassing van de 
rekensheet. Je kunt het webinar terugkijken via YouTube. Bij het webinar hoort ook een presentatie 
(pdf, 573 kB) en een voorbeeld (xlsx). 

https://www.nvvk.nl/l/library/download/urn:uuid:87a412c0-709b-41a5-8cf9-7f7bb5933bb1/huwelijksvermogenrecht+uitdelingssheet.xlsx?format=save_to_disk
https://www.nvvk.nl/l/library/download/urn:uuid:cde8e117-2350-4ba3-816e-354758eddc31/3.+uitgangspunten+en+indeling+bij+calculator+nw+huwelijksvermogensrecht+definitief.pdf
https://www.nvvk.nl/l/library/download/urn:uuid:a7e5a03c-888c-4b3e-93d7-d687314d91a7/4.+werkinstructie+uitdelingscalculator.docx.pdf
https://www.nvvk.nl/l/library/download/urn:uuid:c91a7857-4804-4146-8167-c2bff225ec6d/1.+stappenplan+nhvr-basisversie.docx.pdf
https://www.nvvk.nl/l/library/download/urn:uuid:85907314-cc8f-4109-9b5a-6bb2edd1724f/2.+stappenplan+nhvr-verdiepingsversie.docx.pdf
https://www.nvvk.nl/l/library/download/urn:uuid:335f9896-f774-4513-872e-117616fb951b/aanvulling+echtscheidingsconvenant.docx?format=save_to_disk
https://www.youtube.com/watch?v=XMCyKUqoXSQ
https://www.nvvk.nl/l/library/download/urn:uuid:cec70291-4e6f-4380-86ea-312d087b7632/20201116+workshop+ervaringen+rekensheet+huwelijksvermorgensrecht.pdf
https://www.nvvk.nl/l/library/download/urn:uuid:56412ea8-8091-4362-9fec-de77cc8c4350/20201116+workshop+huwelijksvermogensrecht+4.+schulden+man+ingekort+tot+11.xlsx?format=save_to_disk
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Categoriseren van schulden 

 
Soort vordering Ontstaan 

voor 
huwelijk  

Ontstaan na 
huwelijk  

Toelichting Aandachtspunten 

          

Toeslagen pA pB Gvg-A Gvg-B Belastingdienst verhaalt op partner 
op wiens naam vordering staat, 

partner aanhouden op wiens naam 
vordering staat 

Als het gaat om (hoge bedragen aan) 
terugvordering kinderopvangtoeslag kan dit 

onrechtvaardig uitpakken, dus bespreek dan met 
de BD of een andere optie denkbaar is  

Inkomstenbelasting pA pB Gvg-A Gvg-B 

Motorrijtuigenbelasting pA pB Gvg-A Gvg-B 

Schulden m.b.t. 
erfenis/schenking (o.a. 
erfbelasting, schenkbelasting) 

pA pB pA pB     

Huishoudelijke schulden pA pB Gvg Huishoudelijke schulden: o.a. huur,  
energie, water, huur boiler, 
noodzakelijke verzekeringen, 
gemeentelijke heffingen, telecom, 
kabel/internet, schoolkosten, kosten 
m.b.t. inwonende kinderen, 
kinderopvang 

Schuld inzake hypotheek - ook huishoudelijk - zal 
meestal zijn op beider namen (dus GVG of GVG-A 
en GVG-B) maar denkbaar is de situatie van een 
nieuwe partner bij iemand die alleen deze kosten 
draagt. pA of Gvg-A 
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Huishoudelijke schulden 
samenwonend voor huwelijk 

Gvg Gvg (Gezamenlijk genot van gehad) Deze schuldeisers ontvangen inzake beide 
partners een saldo opgaaf, zodat de saldo opgaaf 
juridisch correct is. Indien de schuldeiser 
aangeeft dat de vordering wordt verhaald op 
slechts 1 partner, kan dit worden gewijzigd op de 
schuldenlijst.   

Zorgpremie pA pB Gvg-A Gvg-B Gezamenlijke kosten 
 

Eigen risico pA pB pA pB Privé schuld ZKV: huishoudelijk, dus beiden ER: partner 
aanhouden op wiens naam vordering staat 

Medische kosten (o.a. 
tandarts) 

pA pB Gvg-A Gvg-B 
  

Verzekeringen niet 
huishoudelijk 

pA pB Gvg-A Gvg-B Autoverzekering, levensverzekering.    

Sport/hobby pA pB Gvg-A Gvg-B     

Sport/hobby gezamenlijk          
(alleen bij familieabonnement) 

Gvg Gvg (Gezamenlijk genot van gehad)Deze 
schuldeisers ontvangen inzake beide 
partners een saldo opgaaf, zodat de 
saldo opgaaf juridisch correct is. 
Indien de schuldeiser aangeeft dat de 
vordering wordt verhaald op slechts 
1 partner, kan dit worden gewijzigd 
op de schuldenlijst   

Partner aanhouden op wiens naam vordering 
staat 

Lening 1 partner pA pB Gvg-A Gvg-B 
  

Lening gezamenlijk Gvg  Gvg     

Auto (o.a. verzekering, 
onderhoud) 

pA pB Gvg-A Gvg-B Van belang om te weten hoe de auto 
is gefinancierd 

partner aanhouden op wiens naam vordering 
staat 
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Auto gezamenlijk (o.a. 
verzekering, onderhoud) 

Gvg Gvg Van belang om te weten hoe de auto 
is gefinancierd 

 

LBIO pA pB Gvg-A Gvg-B 
  

CJIB onherroepelijke 
beschikking 

pA pB Gvg-A Gvg-B     

Schuld kind niet inwonend pA pB Gvg-A Gvg-B     

Schuld kind inwonend pA pB Gvg 
  

Verzendhuiskrediet/online 
aankoop 

pA pB Gvg-A Gvg-B     

Verzendhuiskrediet/online 
aankoop gezamenlijk 

Gvg Gvg (Gezamenlijk genot van gehad)   

 
Legenda 
Voor huwelijk Na huwelijk 

pA -prive A   

pB - prive B   

Gvg - 
Gemeenschap 
van goederen 

Gvg - 
Gemeenschap 
van goederen 

  Gvg-A 

  Gvg-B 

 


