Werkinstructie uitdelingscalculator
huwelijksvermogensrecht vanaf 2018
De uitdelingscalculator bestaat uit twee tabbladen: aanbod en berekening. De calculator
opent met onderstaand tabblad ‘Aanbod’. Hieronder worden de velden van het tabblad
‘Aanbod’ beschreven en wordt aangegeven welke velden gebruikt worden in de Msnp en
in de Wsnp.

Tabblad aanbod
Alleen de gele velden kunnen ingevuld worden. Dit zijn:
 Naam cliënt, naam partner, datum huwelijk, datum berekening: spreekt voor zich
 Vermogen A: privévermogen dat A voor of tijdens huwelijk vergaard heeft
 Vermogen B; privévermogen dat B voor of tijdens huwelijk vergaard heeft
 Gemeenschappelijk vermogen: vermogen dat tijdens het huwelijk gespaard is
 Afloscapaciteit: bedrag dat maandelijks gespaard wordt
 Bemiddelingskosten; percentage dat berekend wordt in Msnp, staat standaard op
0%. Bemiddelingskosten kunnen naar keuze worden berekend over zowel het
vermogen en de afloscapaciteit of over alleen over de aflossingscapaciteit. (zie ook
veld ‘Kosten vermogen’)
 Kosten FB; kosten financieel beheer, deze kosten worden van de afloscapaciteit
afgetrokken. Als de afloscapaciteit lager is dan de kosten van financieel beheer, staat
de afloscapaciteit op € 0,00.
 Vergoeding Wsnp: bedrag van de totale vergoeding waar de bewindvoerder recht op
heeft
 Maximum bemiddelingskosten ( indien nu of later van toepassing)
 Kosten vermogen: dit veld kan op ‘nee’ worden gezet als er geen
bemiddelingskosten over het vermogen berekend worden
 Maximale looptijd: aantal maanden dat er afloscapaciteit wordt afgedragen. Staat
standaard op 36 maanden
 Schuldenlijst, bestaande uit: schuldeiser, referentie, type schuld, totale schuld en
pref/con. De velden Type schuld en Pref/con werken met een dropdown-menu en
moeten verplicht ingevuld worden, evenals het schuldbedrag. Er kunnen maximaal
230 schulden ingevuld worden.
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Relatie met andere velden, deze kunnen niet zelf
ingevuld worden







Blok ‘Totale afloscapaciteit’:
o Ingevulde vermogen A en vermogen B komen hier terug, eventueel naar rato
verminderd met de bemiddelingskosten of de vergoeding Wsnp. Het ingevulde
gezamenlijk vermogen blijft leeg, maar is direct verdeeld over GA en GB
o GA en GB; helft van de berekende afloscapaciteit (bedrag per maand maal het
aantal maanden) eventueel verminderd met de bemiddelingskosten en/of de
helft van het gemeenschappelijk vermogen
Blok ‘Totaal aantal schulden’: schulden zoals ingevuld in de schuldenlijst
Blok ‘Concurrent/Preferent’; schulden zoals ingevuld in de schuldenlijst
Totale bemiddelingskosten: bemiddelingskosten over de totale afloscapaciteit (en/of
vermogen)
Looptijd: het aantal maanden dat de Wsnp/Msnp zal lopen, gezien de totale
afloscapaciteit.

Uitdelingscalculator Msnp
Bij









een uitdeling in de Msnp worden de volgende velden ingevuld:
Naam cliënt, naam partner, datum huwelijk en datum berekening
Indien van toepassing: vermogen A, B en gemeenschappelijk vermogen
Afloscapaciteit
Indien van toepassing: bemiddelingskosten, kosten FB, en maximale
bemiddelingskosten
Afhankelijk van de voorkeur: bemiddelingskosten wel/niet over vermogen berekenen
Maximale looptijd, staat standaard op 36 maar kan gewijzigd worden. Minimaal 1
invullen, anders wordt het bedrag van de afloscapaciteit niet berekend
Alle schulden inclusief type schuld, schuldbedrag en keuze preferent/concurrent
Let op: NIET een bedrag aan vergoeding Wsnp invullen

Uitdelingscalculator Wsnp
Bij







een uitdeling in de Wsnp worden de volgende velden ingevuld:
Naam cliënt, naam partner, datum huwelijk en datum berekening
Indien van toepassing: vermogen A en vermogen B
Gemeenschappelijk vermogen (saldo boedelrekening)
Vergoeding Wsnp. De vergoeding wordt naar rato van de beschikbare 3 vermogens
geïnd.
Alle schulden inclusief type schuld, schuldbedrag en keuze pref/con
Let op! Niet (ook) de afloscapaciteit invullen, als er gewerkt wordt met vergoeding
Wsnp. Het bedrag van de afloscapaciteit wordt niet meegenomen in de berekening

Let op!
Als er alleen sprake is van privéschulden van partner A wordt in dit tabblad in rood
aangegeven dat slechts de helft van de afloscapaciteit wordt gereserveerd en welk
bedrag naar het vermogen van B vloeit.
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Tab berekening
Onder deze tab kun je terughalen hoe de berekende getallen op het tabblad ‘aanbod’ tot
stand zijn gekomen.
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