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Uitdelingssheet bij  
schuldregelingen nieuw

huwelijksvermogensrecht: 
een casus



Noodzakelijke en veronderstelde  
voorkennis

1. Stappenplan basis huwelijksvermogens-
recht
(en eventueel 2. stappenplan verdiept)

3. Uitgangspunten en indeling sheet 

4. Werkinstructie

5. Uitdelingssheet zelf

Te downloaden via nvvk.nl of bureauwsnp.nl



Per 1.1.2018 nieuw 
huwelijksvermogensrecht

Geen voorwaarden opgemaakt? →hoofdregel: 

• De gemeenschap van goederen is van kracht 
vanaf het moment van huwelijkssluiting en

• Voorhuwelijkse schulden en bezittingen van 
partner A en partner B blijven in beginsel buiten 
de gemeenschap en vallen dus in het 
privévermogen



Op basis van verschillende 
boedels en schulden

Hierdoor zijn er maximaal:

• 5 boedels

• 10 soorten schulden

Hoe gaan we dat ontwarren?



Boedels:

Er zijn 5 verschillende onderdelen voor 
vermogen/afloscapaciteit: 

1=VA: Vermogen persoon A 

2=VB: Vermogen persoon B 

3=G: Gemeenschappelijk vermogen, 
dit wordt verdeeld over GA en GB 

4=GA: Helft van afloscapaciteit en helft van 
gemeenschappelijk vermogen 

5=GB: Helft van afloscapaciteit en helft van 
gemeenschappelijk vermogen 



Schulden

Maximaal 5 soorten schulden, onderverdeeld 
in:

Dit betekent 5 verschillende schuldenlijsten, en 
per schuldenlijst een onderverdeling naar 
preferent en concurrent, dus maximaal 10 
“schuldenlijsten”

Gemeenschapsschulden Privéschulden

Gvg pA

Gvg-A pB

Gvg-B



Gemeenschapsschulden: 

1. Huishoudelijke/huur tijdens huwelijk (Gvg) 

2. Beiden getekend als hoofdelijke schuldenaren 
tijdens huwelijk (Gvg) 

3. Schulden aangegaan door A tijdens huwelijk 
(Gvg-A) 

4. Schulden aangegaan door B tijdens huwelijk 
(Gvg-B ) 

5. Gemeenschappelijke schulden van A en B voor 
het huwelijk (meestal samen aangegaan, of 
betrekking hebbend op een gemeenschappelijk 
goed en/of economisch samen genot van 
hebben gehad) (Gvg) 



Privéschulden:

Privéschulden A (pA):

a) Schulden aangegaan door A voor het huwelijk, behalve 
de schulden die onder categorie A.5 vallen 

b) Schulden die het privévermogen van A betreffen 
(bijvoorbeeld erfenis/schenking) en die na het huwelijk 
zijn aangegaan 

Privéschulden B (pB):

a) Schulden aangegaan door B voor het huwelijk, behalve 
de schulden die onder categorie A.5 vallen

b) Schulden die het privévermogen van B betreffen 
(bijvoorbeeld erfenis/schenking) en die na het huwelijk 
zijn aangegaan



Tijdlijn

Voor huwelijk Na huwelijk

pA

pB

Gvg (soms) Gvg (meestal)

Gvg-A

Gvg-B



Uitdeling: 
Als er alleen een gezamenlijke boedel is, dan delen daarin 
mee: 
a. Gemeenschapsschuldeisers (G, Gvg-A, Gvg-B) 
b. Privéschuldeisers van A en B (pA, pB) 

Hoe?
Boedel delen door 2: 

Op de ene helft delen mee: de gemeenschapsschuldeisers 
(G, Gvg-A, Gvg-B) én privéschuldeisers van A (pA) (preferent 
krijgt dubbel percentage). 

Op de andere helft delen mee: de 
gemeenschapsschuldeisers (G, Gvg-A, Gvg-B) én 
privéschuldeisers van B (pB) (preferent krijgt dubbel 
percentage). 

Dit vanwege de werking van art. 1:96 lid 3 BW. 



Wat moet je daardoor vooraf 
uitzoeken?
Samengevat:

• Soort vordering, dus wat betreft de schuld?

• Wie liet de schuld ontstaan?

• En ten laste/gunste waarvan? (1 of samen)

• Van welke ouder zijn de kinderen?

• Hoe oud waren de kinderen bij ontstaan schuld?

• Datum ontstaan oorspronkelijke schuld

• Eigenaar vermogen (%)

• Soort vermogen



Voorbeeld 1

De heer A. heeft een voorhuwelijkse schuld van 100. Mevrouw B. heeft nog een 
voorhuwelijks spaarsaldo van 60. Na het huwelijk ontstaat er een huurschuld van 200, en 
er wordt 90 gespaard.

Vóór 2018 man GVG vrouw

vermogen 60
90

schulden 100
200

Ná 2018 man GVG vrouw

vermogen 90 60

schulden 100 200



Uitdelingscalculator

Hoe verdelen we de 5 boedels over de 
maximaal 10 soorten schulden? 

• Standaardisering: voorkomen dat 
verschillende versies van een uitdelingssheet 
in omloop komen.

• Stratech heeft uitdelingssheet ontworpen, 
deze is uitgebreid getest.

• Wordt op later moment ingebouwd in de 
software, ook bij de andere leveranciers.  



De calculator-gele velden 



De calculator-overige velden



Uitgangspunten:

1.In geval van afronding op centen wordt de 
laatste cent toegewezen aan het relevante 
hoogste absolute bedrag, zodat de percentuele 
afwijking het kleinste is.

2.Als er (preferente) schulden zijn die 100% 
afgelost kunnen worden, dan gaat de ‘extra’ 
afloscapaciteit naar rato terug naar de bron 
waar hij vandaan is gekomen. De overloop aan 
afloscapaciteit na 100% wordt maximaal 2 x 
verdeeld.



Bemiddelingskosten afloscapaciteit en vermogen



Een partner in de regeling, alleen privéschulden



Drie voorbeelden 



Voorbeeld 1

De heer A. heeft een voorhuwelijkse schuld van 100. Mevrouw B. heeft nog een 
voorhuwelijks spaarsaldo van 60. Na het huwelijk ontstaat er een huurschuld van 200, en 
er wordt 90 gespaard.

Vóór 2018 man GVG vrouw

vermogen 60
90

schulden 100
200

Ná 2018 man GVG vrouw

vermogen 90 60

schulden 100 200



Voorbeeld 1



Voorbeeld 2
De heer A. heeft een voorhuwelijkse schuld van 150 en een voorhuwelijks spaartegoed van 60. 
Na het huwelijk met mevrouw B. is gezamenlijk een bedrag van 90 gespaard.

Vóór 2018 Man GVG Vrouw

Schulden 150

Vermogen 60
90

Ná 2018 Man GVG Vrouw

Schulden 150

Vermogen 60 90



Voorbeeld 2



Voorbeeld 3
De heer A. heeft een voorhuwelijkse schuld van 100, en een voorhuwelijks spaarsaldo van 60. 
Na het huwelijk krijgen beiden een schuld van 70, en er wordt 90 gespaard.

Nieuw: ?

Vóór 2018 Man Gvg-A Gvg Gvg-B Vrouw

vermogen 60
90

schulden 70 100 70

Ná 2018 Man Gvg-A Gvg Gvg-B Vrouw

Vermogen 60 90

schulden 100 70 70



Voorbeeld 3



Casus
De heer A en mevrouw B zijn beiden gehuwd geweest en 
wonen sinds 2016 samen. De kinderen van mevrouw B. 
wonen bij hen. Met de kinderen van de heer A. (die bij zijn ex 
wonen) is een omgangsregeling. A en B zijn in juni 2018 
getrouwd en hebben een verzoek tot schuldregeling 
ingediend. 

Vul de uitdelingssheet in:

• Hun aflossingscapaciteit is 75 euro per maand.

• Auto van de heer A is verkocht voor 1.000 euro, mevrouw 
B. won onlangs een prijsje in de Lotto van 250 euro.

• Breng 2 x 10 van de door hen opgevoerde schulden in 
kaart voor wat betreft de uitdeling. 


