
Checklist verdelen en verrekenen 
Huwelijkse voorwaarden  

Zaakgegevens 
Aan de administratie van de rechtbank te ...  
Naam advocaat:  
Formulier voor:  
Naam partij:  
Naam wederpartij:  
Advocaat wederpartij:  
Zaaknummer:  
Aanbrengwijze: verzoekschrift of dagvaarding  
 
Is volgens u Nederlands recht van toepassing?  

Inleidende vragen 
Is er een geschil over de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden?  
Hiertoe behoort ook een geschil over bijvoorbeeld een beperkte gemeenschap, een eenvoudige gemeenschap, 
de waarde van bepaalde bestanddelen, de kosten van de huishouding, en overige posten  

Beperkte gemeenschap 
Is er sprake van een beperkte gemeenschap van goederen krachtens de akte?  
 
Heeft u overeenstemming over de datum van waardering van alle bestanddelen die deel 
uitmaken van de gemeenschap?  
 
Wat is de overeengekomen peildatum voor de waardering?  
 
Uit welke onderdelen bestaat de beperkte gemeenschap?  

Onroerende zaken  
Zaak 1: adres en eigenaar  
 
Is er overeenstemming over de verdeling?  
Beschrijf de overeenstemming in maximaal 200 tekens.  
 
Is er geen overeenstemming over de verdeling?  
Wat is de Peildatum en de waarde op peildatum?  
Schrijf een voorstel, voeg bewijsstukken en eventueel een toelichting toe.  
Bij waarde: Het is ook mogelijk om aan te vinken dat het bedrag (nog) niet ingevuld kan worden. Bij 
bewijsstukken kan worden aangevinkt dat ze (nog) niet ingevuld kunnen worden.  



Hypothecaire leningen in verband onroerende zaken  
Is er sprake van hypothecaire leningen in verband met bovenstaande onroerende zaken? 
 
Geef informatie over de volgende zaken: Onroerende zaak, Hypotheeknemer, Kenmerk, 
Debiteur (Vul hier in op wiens naam de hypotheek staat).  
 
Is er overeenstemming over wat met deze lening moet gebeuren?  
Beschrijf kort de overeenstemming. Maximaal 200 tekens.  
 
Is er geen overeenstemming over wat met deze lening moet gebeuren?  
Verzamel de volgende informatie: Wat is de peildatum, de hoogte op de peildatum, 
schrijf een voorstel met eventueel een toelichting en voeg bewijsstukken toe.  

Polissen verbonden aan hypothecaire leningen  
Is er sprake van polissen verbonden aan bovenstaande hypothecaire leningen?  
 
Geef informatie over de volgende zaken: Hypothecaire lening, Instantie (vul in bij wie de 
polis is afgesloten), Polisnummer en Tenaamstelling.  
 
Is er overeenstemming over de verdeling?  
Beschrijf kort de overeenstemming. Maximaal 200 tekens.  
 
Is er geen overeenstemming over de verdeling?  
Verzamel de volgende informatie: Wat is de peildatum, de waarde op de peildatum, 
schrijf een voorstel met eventueel een toelichting en voeg bewijsstukken toe.  

Andere vormen van vermogensopbouw verbonden aan hypothecaire leningen  
Is er sprake van andere vormen van vermogensopbouw verbonden aan bovenstaande 
hypothecaire leningen?  
 
Is er overeenstemming over de verdeling?  
Beschrijf kort de overeenstemming. Maximaal 200 tekens.  
 
Is er geen overeenstemming over de verdeling?  
Verzamel de volgende informatie: Wat is de peildatum, de waarde op de peildatum, 
schrijf een voorstel met eventueel een toelichting en voeg bewijsstukken toe.  

Roerende zaken  
Behoren tot de gemeenschap roerende zaken?  
Vul de lijst van inboedelgoederen volgens het model in. Beschrijf de auto(‘s) en 
eventuele overige roerende zaken, de eigendom, de peildatum, de waarde op peildatum, 
het voorstel met betrekking tot de verdeling en de bewijsstukken.  
 
Is er overeenstemming over de verdeling?  
Beschrijf kort de overeenstemming. Maximaal 200 tekens.  
 
Is er geen overeenstemming over de verdeling?  



Voeg de waarde op peildatum, bewijsstukken met productienummers, een toelichting en 
een voorstel toe.  

Bankrekeningen  
Behoren tot de gemeenschap (saldi van) bank- en spaarrekeningen?  
Geef informatie over de volgende zaken: naam bank, rekeningnummer, tenaamstelling  
 
Is er overeenstemming over de verdeling? 
Beschrijf kort de overeenstemming. Maximaal 200 tekens.  
 
Is er geen overeenstemming over de verdeling?  
Wat is de peildatum, het saldo op de peildatum, schrijf een voorstel met eventueel een 
toelichting en voeg bewijsstukken toe.  

Verzekeringen 
Behoren tot de gemeenschap een of meer kapitaal- en/of lijfrenteverzekeringen of 
andere verzekeringen met een waarde?  
 
Geef informatie over de volgende zaken: maatschappij, polisnummer, tenaamstelling.  
 
Is er overeenstemming over de verdeling?  
Beschrijf kort de overeenstemming. Maximaal 200 tekens  
 
Is er geen overeenstemming over de verdeling?  
Wat is de peildatum, de waarde op de peildatum, schrijf een voorstel met eventueel een 
toelichting en voeg bewijsstukken toe.  

Waardepapier  
Behoren tot de gemeenschap effecten, aandelen, obligaties of andere verhandelbare 
waardepapieren?  
Het gaat hier niet om aandelen in een vennootschap waarvan een van partijen (ook) bestuurder is. Die komen 
aan de orde bij ‘Vermogen in ondernemingen.  
 
Geef informatie over de volgende zaken: omschrijving, tenaamstelling  
 
Is er overeenstemming over de verdeling?  
Beschrijf kort de overeenstemming. Maximaal 200 tekens  
 
Is er geen overeenstemming over de verdeling?  
Wat is de peildatum, de waarde op de peildatum, schrijf een voorstel met eventueel een 
toelichting en voeg bewijsstukken toe.  

Vorderingen  
Behoren tot de gemeenschap vorderingen op derden?  
 
Geef een omschrijving en informatie over de volgende zaken: crediteur, debiteur.  
 



Is er overeenstemming over de verdeling?  
Beschrijf kort de overeenstemming. Maximaal 200 tekens  
 
Is er geen overeenstemming over de verdeling?  
Wat is de peildatum, de waarde op de peildatum, schrijf een voorstel met eventueel een 
toelichting en voeg bewijsstukken toe.  

Ondernemingen  
Drijft een van de partijen of drijven partijen gezamenlijk een onderneming?  

Geef informatie over de volgende zaken: naam, rechtsvorm, ondernemer.  
Indien er sprake is van een eenmanszaak dient u in de processtukken de activa en de passiva daarvan te 
vermelden en een voorstel te doen tot verdeling/verrekening van deze activa en passiva, dan wel, indien er 
sprake is van overeenstemming tussen partijen, te vermelden wat deze overeenstemming inhoudt  

Is er overeenstemming over de verdeling?  
Beschrijf kort de overeenstemming. Maximaal 200 tekens  
 
Is er geen overeenstemming over de verdeling?  
Wat is de peildatum, de waarde op de peildatum, schrijf een voorstel met eventueel een 
toelichting en voeg bewijsstukken toe.  

Overige activa  
Behoren tot de gemeenschap activa die niet in een van de vorige categorieën vallen? 
 
Geef een omschrijving en noteer de tenaamstelling.  
 
Is er overeenstemming over de verdeling?  
Beschrijf kort de overeenstemming. Maximaal 200 tekens  
 
Is er geen overeenstemming over de verdeling?  
Wat is de peildatum, de waarde op de peildatum, schrijf een voorstel met eventueel een 
toelichting en voeg bewijsstukken toe.  

Schulden  
Behoren tot de gemeenschap schulden anders dan hypotheken?  
Hieronder kunnen ook voor het geschil relevante fiscale verplichtingen worden verstaan.  
 
Geef een omschrijving en noteer de crediteur en debiteur.  
 
Is er overeenstemming over de draagplicht ter zake deze schuld?  
Beschrijf kort de overeenstemming. Maximaal 200 tekens  
 
Is er geen overeenstemming over de draagplicht ter zake deze schuld?  
Wat is de peildatum, de hoogte op de peildatum, schrijf een voorstel met eventueel een 
toelichting en voeg bewijsstukken toe.  



Eenvoudige gemeenschap  
Hebben partijen zaken in gemeenschappelijk eigendom waardoor een eenvoudige 
gemeenschap is ontstaan?  
 
Welke eenvoudige gemeenschappen en of gezamenlijke vermogensbestanddelen zijn er 
ontstaan?  
 
Onroerende zaken  
Roerende zaken  
Bankrekeningen  
Verzekeringen  
Waardepapieren  
Vorderingen  
Ondernemingen  
Overige activa  
 
Voor verdere toelichting: zie hiervoor bij beperkte gemeenschap.  

Verrekenbedingen  
Is er sprake van een verrekenbeding niet zijnde een verrekenbeding ten aanzien van de 
kosten der huishouding  

• Nee, geen verrekenbeding  
• Ja, een finaal verrekenbeding  
• Ja, een periodiek verrekenbeding  

Heeft tijdens het huwelijk verrekening plaatsgevonden?  
Zo ja,  Op welke wijze heeft verrekening plaatsgevonden?  

Wanneer heeft verrekening plaatsgevonden?  
Zo Nee,  Dient verrekening alsnog plaats te vinden? 

 
• Ja, zowel een finaal als een periodiek verrekenbeding 

Heeft tijdens het huwelijk verrekening plaatsgevonden?  
Zo ja,  Op welke wijze heeft verrekening plaatsgevonden?  

Wanneer heeft verrekening plaatsgevonden?  
Zo Nee,  Dient verrekening alsnog plaats te vinden? 
 

• Ja, anders...  
Heeft tijdens het huwelijk verrekening plaatsgevonden?  
Zo ja,   Op welke wijze heeft verrekening plaatsgevonden?  

Wanneer heeft verrekening plaatsgevonden? 
Zo Nee,  Dient verrekening alsnog plaats te vinden?  

Te verrekenen bestanddelen  
Welke peildatum dient te worden gehanteerd?  
Op grond waarvan?  
 
Het te verrekenen vermogen van iedere echtgenoot op de peildatum dient te worden 



beschreven.  
Geef aan welke vermogensbestanddelen in de verrekening moeten worden betrokken. 
 
Onroerende zaken  
Roerende zaken  
Bankrekeningen  
Verzekeringen  
Waardepapieren  
Vorderingen  
Ondernemingen  
Overige activa  
Schulden  
 
Vermeld in de toelichting, voor zover van toepassing en mogelijk, wat de datum van verwerving is, of sprake is 
van gehele of gedeeltelijke financiering door een van partijen en of sprake is van aflossingen op leningen en zo 
ja, waaruit deze aflossingen zijn voldaan. Nadere toelichting dient plaats te vinden in de processtukken.  

Onroerende zaken  

Adres, eigenaar, waarde op peildatum, bewijsstuk, omschrijving, productienummer(s), 
toelichting.  

Roerende zaken  

Heeft u een volgens het model opgestelde lijst met te verdelen inboedel bijgesloten?  
Omschrijving, eigenaar, waarde op peildatum, bewijsstuk, productienummer(s), 
toelichting.  

Bankrekeningen  

Rekening 1, bank, rekeningnummer, tenaamstelling, saldo op peildatum, bewijsstuk, 
productienummer(s), toelichting.  

Verzekeringen  

Maatschappij, polisnummer, rekeningnummer, tenaamstelling, waarde op peildatum, 
bewijsstuk, productienummer(s), toelichting.  

Waardepapieren  

Omschrijving, tenaamstelling, waarde op peildatum, bewijsstuk, productienummer(s), 
toelichting.  

Vorderingen  

Omschrijving, debiteur, crediteur, hoogte op peildatum, bewijsstuk, productienummer(s), 
toelichting.  

Ondernemingen  

Per onderneming: naam, rechtsvorm, ondernemer, waarde op peildatum, bewijsstuk, 
productienummer(s), toelichting.  
 
 

  



Rechtsvorm:  

Eenmanszaak  
Indien er sprake is van een eenmanszaak dient u in de processtukken de activa en de pas siva daarvan 
te vermelden en een voorstel te doen tot verdeling/verrekening van deze activa en passiva, dan wel, 
indien er sprake is van overeenstemming tussen partijen, te vermelden wat deze overeenstemming 
inhoudt  
Vennootschap onder firma  
Commanditaire vennootschap  
Maatschap  
Besloten vennootschap  
Naamloze vennootschap 

Bij het aangeven van de waarde geldt dat toegelicht moet worden welke 
waarderingsgrondslag dient te worden gehanteerd.  

Overige activa  

Omschrijving, tenaamstelling, waarde op peildatum, bewijsstuk, productienummer(s), 
toelichting.  

Schulden  

Schulden kunnen een rol spelen bij de verrekening. Vermeld in de processtukken in 
hoeverre schulden in dit geval relevant zijn.  
Bijvoorbeeld een nog lopende lening, doorlopend krediet, koop op afbetaling, belastingschuld of andere 
fiscaliteit.  
Omschrijving, crediteur, debiteur, hoogte op peildatum, bewijsstuk, productienummer(s), 
toelichting.  

Vorderingen met betrekking tot kosten der huishouding  
Bevatten de huwelijkse voorwaarden bepalingen ten aanzien van de kosten der 
huishouding?  
Is daarover een geschil?  
Zo ja, beschrijf het geschil.in 500 tekens.  

Overige aanspraken  
Zijn er overige aanspraken zoals vergoedingsrechten op grond van de huwelijkse 
voorwaarden of de wet?  
Deze kunnen voortvloeien uit de akte, uit een afzonderlijke overeenkomst of uit de wet (bijv. artikel 1:87 BW 
na 1-1-2012).  
Is er een geschil over deze aanspraken  
Zo ja: Omschrijving, grondslag, hoogte op peildatum, voorstel, bewijsstuk, 
productienummer(s), toelichting.  

Schulden 
Is er een geschil is over schulden anders dan hypotheken?  
Schulden kunnen een rol spelen bij de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, niet zijnde verrekenbedingen. 
Vermeld in de processtukken in hoeverre schulden in dit geval relevant zijn.  
Omschrijving, crediteur, debiteur, hoogte op peildatum, bewijsstuk, productienummer(s). 



Overige posten  
Zijn voor de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden nog overige posten van belang, 
die hiervoor niet aan de orde zijn geweest? 
 
Omschrijving, grondslag, bewijsstuk, productienummer(s). 
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