
 

1 
 

Uitgangspunten gebruik calculator voor uitdelingslijsten van paren, 

gehuwd in beperkte gemeenschap van goederen na 1 januari 2018 

 

Algemeen 

Per 1 januari 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Indien er 

geen voorwaarden zijn opgemaakt, is de hoofdregel dat de gemeenschap van goederen 

van kracht is vanaf het moment van huwelijkssluiting en dat voorhuwelijkse schulden en 

bezittingen van partner A en partner B in beginsel buiten de gemeenschap en dus in het 

privévermogen vallen.   

 

Wat betekent dit voor schuldeisers? 

 Schuldeisers van dergelijke (oude) schulden waarvoor alleen A aansprakelijk is 

kunnen zich voor 100% verhalen op het privévermogen van A, maar slechts 

voor 50% op de gemeenschapsboedel (artikel 1:96 BW). Dit geldt ook voor 

partner B.  

 Schuldeisers van gemeenschapsschulden waarvoor beide partners aansprakelijk 

zijn, kunnen zich verhalen op zowel 100% van het privévermogen van beide 

partners als op 100% van de gemeenschapsboedel.  

 Schuldeisers van gemeenschapsschulden waarvoor alleen A aansprakelijk is, 

kunnen zich verhalen op zowel 100% van het privévermogen van A als op 100% 

van de gemeenschapsboedel. Dit geldt net zo voor partner B.  

 

De boedelafdracht die uit het gezamenlijke inkomen wordt gespaard tijdens de 

schuldsaneringsregeling moet conform bovenstaande regels over de verschillende 

groepen schuldeisers verdeeld worden. Dit geldt ook voor de eventuele privévermogens 

van de partners die voor of tijdens het huwelijk zijn ontstaan. 

 

Een ander punt om rekening mee te houden bij de uitdeling aan schuldeisers is het 

volgende:  

Indien er van een stel slechts 1 partner is toegelaten, die alleen privéschulden heeft, 

wordt de helft van de gespaarde gemeenschapsboedel verdeeld over de schuldeisers van 

deze partner en vloeit de andere helft van de gemeenschapsboedel in het vermogen van 

de partner die niet in de regeling zit. Het bedrag wat in het vermogen van de andere 

partner vloeit wordt niet gezien als inkomen van die partner (en heeft daarmee geen 

gevolgen voor het gezamenlijk inkomen en de boedelafdracht). In de calculator wordt in 

rood aangegeven welk bedrag niet uitgedeeld wordt aan schuldeisers, maar terugvloeit in 

het vermogen van die betreffende partner. 

Om te komen tot een goede verdeling van de verschillende vermogens over de 

verschillende categorieën schuldeisers is door Stratech een “uitdelingssheet” ontwikkeld. 

Hieronder staan de belangrijkste uitgangspunten van deze rekensheet beschreven. De 

werkinstructie voor het gebruik van de calculator staat in een apart document.  

De gebruikte afkortingen die in dit document staan worden ook in de sheet gebruikt. 

 

Schulden en vermogens 

Type schulden: 

pA:       Schulden persoon A voor het huwelijk 

pB:       Schulden persoon B voor het huwelijk 

Gvg:     Gemeenschapsschulden 

Gvg-A: Gemeenschapsschuld waarvoor alleen  persoon A aansprakelijk is 

Gvg-B: Gemeenschapsschuld waarvoor alleen  persoon B aansprakelijk is 
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Er zijn 5 verschillende onderdelen voor vermogen/afloscapaciteit: 

VA: Vermogen persoon A  

VB: Vermogen persoon B 

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

GA: Helft van afloscapaciteit en helft van gemeenschappelijk vermogen  

GB: Helft van afloscapaciteit en helft van gemeenschappelijk vermogen 

 

Welke afloscapaciteit wordt waarvoor gebruikt: 

VA  wordt gebruikt voor de volgende schulden: pA, Gvg-A, Gvg 

VB  wordt gebruikt voor de volgende schulden: pB, Gvg-B, Gvg 

GA: wordt gebruikt voor de volgende schulden: pA, Gvg, Gvg-A, Gvg-B 

GB: wordt gebruikt voor de volgende schulden: pB, Gvg, Gvg-A, Gvg-B 

 

Dit betekent dat de schulden afgelost worden door: 

pA: VA, GA 

pB: VB, GB 

Gvg: GA, GB, VA, VB 

Gvg-A: VA, GA, GB 

Gvg-B: VB, GA, GB 
 

Aannames en uitgangspunten: 

1. De indeling in type schuld (5x) is cruciaal voor het juist uitdelen. Alleen bij een juiste 

categorisatie volgt een juiste uitdeling 

2. De indeling in type “vermogen/afloscapaciteit” (5x) is cruciaal voor het juist uitdelen. Alleen 

bij een juiste categorisatie volgt een juiste uitdeling 

3. De categorie  G bestaat uit GA en GB. Deze categorie is specifiek bedoeld voor WSNP 

bewindvoerders die na het einde van de looptijd een uitdelingslijst willen opmaken en niet 

meer uitgaan van de afloscapaciteit maar van het dan gespaarde “vermogen”. Let op of dit 

vermogen inderdaad bestaat uit de dubbele afloscapaciteit en niet (mede) uit individuele 

vermogenscomponenten!  

4. Bij het maken van deze indeling en het toepassen van de sheet is een hulpmiddel 

beschikbaar in de vorm van een stappenplan. Hierbij horen ook 3 voorbeelden afkomstig van 

het Ministerie. Dit stappenplan kent twee versies: de basisversie en de uitgebreide versie.  

De laatste versie is alleen nodig als er vraagtekens zijn rondom het privévermogen van 1 of 

beide partners. 

5. Schulden die direct gerelateerd zijn aan het verwerven van schenkingen en erfenissen 

kunnen niet zonder aanpassing worden verwerkt in dit programma. Zij komen in SHV 

situaties zelden voor. In de WSNP is maatwerk vereist.  

6. De in de wet genoemde optie dat een echtgenoot – indien aan de orde- mag aanwijzen op 

welk vermogen verhaald wordt en in welke volgorde, vervalt door het instemmen met een 

schuldregeling waarbij deze calculator gebruikt wordt.  

7. In geval van afronding op centen wordt de laatste cent toegewezen aan het  relevante 

hoogste absolute bedrag zodat de percentuele afwijking het kleinste is. 

8. 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.  
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9. Deze calculator is ook bruikbaar voor uitdelingen bij partners gehuwd onder oud recht maar 

dan moet er goed op gelet worden in welke velden de beschikbare vermogens en schulden  

worden ingevuld. Dat is dus soms in een andere categorie dan in nieuw recht! 

Alle schulden waarvoor slechts 1 partner aansprakelijk is vallen in de categorie Gvg-A of Gvg-

B. De categorieën pA en pB kunnen onder oud recht niet gebruikt worden, omdat het 

boedelsaldo dan niet op de juiste manier verdeeld wordt.  

 

 

 


