
Checklist scheiden tijdens de Wsnp 
 
 
1. Informatie-inwinning 

 
1. Als een echtpaar aangeeft te gaan scheiden, dient de bewindvoerder een gesprek aan te gaan 

met de partners. Tijdens dit gesprek moet bekeken worden wat de huidige situatie is, welk 
huwelijksvermogensrecht van toepassing is (indien dit nog niet bekend is) en naar de duur van 
de schuldsanering. De bewindvoerder dient niet te beginnen met het splitsen van de dossiers, 
maar nog even af te wachten op nader bericht.  

 
2. Splitsen van de zaak 

 
2. Zodra het voor de bewindvoerder echt duidelijk is dat de partners niet meer verder gaan met 

elkaar, en de partners hebben een scheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank, kan begonnen 
worden met het scheiden van de zaak. Dit is puur een praktische handeling, juridisch gezien 
heeft de scheiding nog niet plaatsgevonden. Het splitsen van de dossiers dient pas fysiek in 
gang gezet te worden, nadat de beschikking in het register is ingeschreven, want vaak komt 
het in de tussentijd “weer goed”. Als de partners beide op een ander adres wonen, dient, indien 
deze nog niet opgeheven is, de postblokkade gewijzigd te worden. Het is daarom zeer 
raadzaam dat de bewindvoerder zijn cliënt het belang van het doorgeven van de woning 
aangeeft. 

 
3. De inkomens moeten apart geregistreerd worden, zodat ook twee nieuwe 

draagkrachtberekeningen gemaakt kunnen worden.  
 

4. Zodra de scheiding definitief is ingeschreven vindt de daadwerkelijke splitsing plaats. De 
boedelrekening dient in stand gehouden te worden, het gaat ten slotte om schulden die voor de 
scheiding al bestonden. Als één van de partners uit de sanering gezet wordt, dan moet de 
boedelrekening wel gesplitst worden. 

 
5. Beide echtgenoten dragen naar draagkracht af. Beide zijn 100% aansprakelijk en het maakt 

voor de externe aflossing aan de schuldenaren niet uit wie welk percentage betaald heeft. De 
Faillissementswet gaat voor het Burgerlijk wetboek en hierin wordt bepaald dat onderlinge 
vorderingen onder de schuldsanering vallen. Hierdoor kan er ook geen regres ontstaan. Als de 
echtgenoten naar draagkracht afgelost hebben, verdienen deze de schone lei. (Hoofdelijkheid 
art. 136 BW) 

 
3. Overig 

 
6. Er hoeft geen aparte crediteurenlijst gemaakt te worden per saniet. De crediteurenlijst aan het 

begin van de schuldsanering blijft van kracht. Indien een echtgenoot een schuld erft is dit niet 
het geval. De bewindvoerder moet in dat geval wel een aparte crediteurenlijst maken inclusief 
de specifieke schuld voor deze echtgenoot.  

 
7. De bewindvoerder hoeft niet te bemiddelen bij het zoeken naar een nieuwe woonruimte. De 

bewindvoerder kan de saniet wel hierop verwijzen, maar daar houdt zijn taak op. 
 

8. De bewindvoerder blijft de rechter-commissaris goed informeren en tijdig van relevante 
informatie voorzien. 
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