
 

www.infotaris.nl 

finaal verrekenbeding bij scheiding 
 
1. Bij echtscheiding en scheiding van tafel en bed wordt tussen de echtgenoten afge-

rekend alsof tussen de echtgenoten een algehele gemeenschap van goederen be-
stond (zoals deze van rechtswege kon ontstaan door het aangaan van een huwelijk 
tot één januari tweeduizend achttien) welke alle goederen en schulden had omvat 
van beide echtgenoten, met inbegrip van de goederen die door ieder van de echt-
genoten afzonderlijk zijn verkregen en met inbegrip van alle schulden die betrekking 
hebben op die goederen, doch met uitzondering van de pensioenrechten waarop de 
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing is en daarmee ver-
band houdende rechten op nabestaandenpensioen. 

2. Binnen acht maanden na het einde van het huwelijk of de scheiding van tafel en bed 
wordt het vermogen van ieder van de echtgenoten beschreven. 

3. Onder het vermogen van een echtgenoot wordt verstaan het saldo van zijn bezittin-
gen en schulden. 

4. De beschrijving van de vermogens van de echtgenoten en de waardering van de 
daartoe behorende bezittingen en schulden geschiedt per: 

- het tijdstip van indiening van een verzoek tot echtscheiding (indien het huwelijk 
wordt beëindigd door de rechter); of 

- ingeval van scheiding van tafel en bed: het tijdstip van indiening van een verzoek 
daartoe. 
De waardering van de goederen en schulden vindt plaats in onderling overleg en bij 
gebreke daarvan door een of meer deskundigen, te benoemen door de kantonrech-
ter genoemd in artikel 679 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

5. De verrekening vindt plaats doordat de ene echtgenoot aan de andere echtgenoot 
een zodanig bedrag uitkeert dat na de uitkering ieders vermogen gelijk is aan de 
helft van het totale vermogen van de echtgenoten. 

6. De uitkering vindt plaats in geld binnen een jaar na het einde van het huwelijk of de 
scheiding van tafel en bed, tenzij de echtgenoten anders overeenkomen. Op ver-
zoek kan de rechter wegens gewichtige redenen een betalingsregeling vaststellen, 
zoals bedoeld in de wet. 

7. Er vindt geen verrekening op grond van dit artikel plaats indien op het tijdstip van 
het einde van het huwelijk of de inschrijving van de scheiding van tafel en bed op 
een echtgenoot de schuldsanering van toepassing is verklaard of een echtgenoot in 
staat van faillissement of surseance van betaling verkeert. Verrekening vindt voorts 
niet plaats wanneer het vermogen van een echtgenoot op het in lid 4 bedoelde tijd-
stip zodanig negatief is dat meer dan de helft van hetgeen hij krachtens de verreke-
ning zou ontvangen aan zijn schuldeisers ten goede zou komen. 


