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VRAGENLIJST 

VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN 
 

 
Dossier: 
 

PARTIJEN 

 

Cliënt(e) Tegenpartij 

Naam: 
Voornamen 
 

Naam: 
Voornamen 

Geboorteplaats: 
 

Geboorteplaats: 

Geboortedatum: 
 

Geboortedatum: 

Actueel adres: 
 
Postcode: 
Gemeente: 

Actueel adres: 
 
Postcode: 
Gemeente: 

Tel. nummer: Tel. nummer: 

e-mail: 
 

e-mail: 

Nadere info: 
Ondernemingsnummer: 
 
Faillissement 
 
Collectieve schuldregeling 
 
Voorlopig bewind 
 

Nadere info: 
Ondernemingsnummer: 
 
Faillissement 
 
Collectieve schuldregeling 
 
Voorlopig bewind 
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GEGEVENS IN VERBAND MET HET HUWELIJK 

 

Datum van het huwelijk: 
Plaats huwelijk: 
Huwelijkscontract: JA/NEEN 
Zo ja: naam notaris en datum huwelijkscontract: 
Wijziging sedertdien: 

 
GEGEVENS IN VERBAND MET DE ECHTSCHEIDING 

 

Datum feitelijke scheiding 
Datum eerste eis tot echtscheiding: 
Vonnis/arrest echtscheiding: rechtbank: hof van 
beroep + datum 
Overgeschreven in de registers van de 
burgerlijke stand: zo ja, wanneer 
Aanstelling notaris in afzonderlijk vonnis: 
betekend? Zo ja, wanneer? 
Zo neen, berusten beide partijen? 

 

 
TIJDSTIP VOOR DE VASTSTELLING VAN DE BOEDELOMVANG 

 

Datum van de eerste eis 
Wordt toepassing gevraagd van art. 1278 lid 4 
Ger.W. (uitsluiting van bepaalde goederen of 
van bepaalde schulden verkregen of 
aangegaan sedert de feitelijke scheiding) 
Zo ja, wat is de datum van de feitelijke 
scheiding? 
Voor welke goederen en schulden? 
Zo neen, overweegt een van de partijen om dit 
te vragen? 
Voor welke goederen en schulden? 
Bestaat hierover reeds een akkoord? 

 

 

OMVANG DE BOEDEL – UITBREIDING OF UITSLUITING 

 

Zijn er andere onverdeeldheden tussen dezelfde 
partijen waarvan de vereffening noodzakelijk is 
voor deze vereffening -verdeling? 
Zo ja, welke? 
Zijn er buitenlands gelegen goederen die 
voorlopig van deze verdeling mogen worden 
uitgesloten? 
Zo ja, welke? 

 

 

 



Advocaat Eveline Van Hoecke 3 versie 27.07.2017 
 

SAMENSTELLING VAN DE BOEDEL - INVENTARIS 

 

Werd er inventaris opgemaakt? 
Zo ja, kopie ervan bezorgen of naam notaris. 
Zo ja, is er nog aanvulling nodig – is de inventaris 
afgesloten met eed? 
 
Zo nee, is inventaris gewenst? 
Wensen partijen een volledige inventaris ter 
plaatse, of enkel een inventaris op verklaring 
(enkel mogelijk als alle partijen bekwaam zijn en 
het hierover eens zijn)? 
 
Wensen partijen van de inventaris af te zien (ook 
enkel mogelijk als alle partijen bekwaam zijn en 
het hierover eens zijn); in dit geval moeten ze zelf 
tot oplijsting overgaan en bevestigen dat de 
oplijsing de hele boedel vaststelt (in dat geval 
geen eedaflegging mogelijk) 

 

 

 

VOORAFGAANDE AKKOORDEN – GEDEELTELIJKE VERDELINGEN 

 

Zijn er reeds akkoorden gesloten en door de 
rechter gehomologeerd (art. 1255 § 1 lid 3 
Ger.W.)? Zijn er na het vonnis afspraken gemaakt 
over de vereffening of verdeling? Welke? 
Zijn er goederen reeds verdeeld? Moet hierover 
nog afgerekend worden?  
Zijn er goederen die voorlopig niet moeten 
worden verdeeld? Welke? Hoelang zouden ze in 
onverdeeld blijven? 

 

 
ONROERENDE GOEDEREN 

 

Voor elk onroerend goed dat van het 
gemeenschappelijk vermogen afhangt opgeven: 
Aard, ligging 
Verkregen tijdens het huwelijk door 

• Aankoop: eigendomstitel bezorgen 
• Schenking: schenkingsakte bezorgen 
• Erfenis: aangifte nalatenschap bezorgen 

 
Oorsprong en bedrag van de gelden voor de 
aankoop, voor de verkrijging, verbetering of 
instandhouding (zie verder ‘vergoedingen’) 
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Waardering van het onroerend goed 
 

• Door partijen? 
• Door een deskundige? – is dit al gebeurd 

(zo ja, verslag bezorgen), moet de 
aanstelling nog aan de rechtbank 
gevraagd worden of is dit reeds gebeurd 
(zijn partijen het hierover eens)? 

• Door de notaris? – enkel als de notaris 
hiermee instemt 

 

 

Gebruik en genot van het onroerend goed 
• Verhuurd: verpacht: huurcontract 

bezorgen of datum pachtovereenkomst 
• Wie ontvangt de huur? Sedert wanneer? 
• Waar is de huurwaarborg? 

 
• Bewoond door een van de ex-

echtgenoten? Wie? 
• Wordt woonvergoeding gevraagd? 

Hoeveel? 
• Vanaf wanneer? 

 
Wordt toewijzing bij voorrang gevraagd: door 
wie? 
Op grond van welke wettelijke/conventionele 
bepaling? 
Bestaat hierover een akkoord? Voor welke 
waarde? 
Is er een akkoord o, het goed te verkopen? 
Openbaar? 
Uit de hand? Welke vraagprijs? Hoelang wordt 
het aangeboden, wat als het na verloop van die 
termijn niet verkocht is? 

 

 
AUTOVOERTUIGEN 
 

Merk, type, bouwjaar? 
Waarde? 
Ingeschreven op naam van? 
In het bezit van? 
Toe te wijzen aan? 
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BANKTEGOEDEN 
 

Zichtrekening? Spaarrekening, depositorekening, 
effectenrekening 
Pensioensparen 
Voor elke rekening opgeven: 

• Bij welke bank 
• Rekeningnummer 
• Status van de rekening: vrij/geblokkeerd 
• Wie is nu titularis van de rekening? 
• Wat was de stand op datum van 

ontbinding? 
• Wie heeft na datum van ontbinding 

intresten geïnd? Hoeveel? 

 

 
BANKKLUIS 

 

Bij welke bank? Nummer? Gehuurd door? 
Inventaris al gemaakt? Gewenst? 
Wie heeft de sleutel? 
Wie kent de toegangscode? 

 

 
WAARDEPAPIEREN 
 

Aandelen? Obligaties, kasbons, sicavs, andere 
 
Telkens opgeven: 

• In wiens bezit? 
• Aantal, aard, waarde, vervaldatum, 

kenmerken 
• Waardering? 
• Interesten of dividenden geïnd sedert 

datum ontbinding? Door wie? 
• Hoeveel? 

Zijn er aandelen waarvan de 
lidmaatschapsrechten eigen en de 
vermogenswaarde gemeenschappelijk is (art. 
1401,5°B.W;). Bewijs? 

 

 

LEVENSVERZEKERINGEN 

 

Verzekeraar en nummer polis 
Kopie polis 
Aard levensverzekeringovereenkomst 
(gemengde, schuldsaldo, pensioenverzekering, 
groepsverzekering, andere) 
Tijdstip waarop de polis werd onderschreven 
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Verzekeringsnemer, verzekerd hoofd 
Begunstigde, aanvaarding begunstiging 
Is het kapitaal/de rente al uitgekeerd? 

• Aan wie? 
• Wanneer? 

Is de afkoopwaarde gekend? 

 
HANDELSZAAK 

 

Uitgebaat door? 
Ondernemingsnummer? 
Sedert wanneer? 
Aard activiteiten? 
Waardering? 

 

 
ANDERE ACTIVA 

 

Welke, 
Waarde? 
In bezit van? 
Bewijsstukken te bezorgen 

 

 
HYPOTHECAIRE LENING 

 

Aangegaan bij? 
Kopie akte en aflossingstabel bezorgen 
Stand datum ontbinding (hoofdsom en tot die 
datum gelopen interesten)? 
Wie heeft sedertdien betaald? Opsplitsen in 
hoofdsom, interesten en kosten 

 

 
BELASTINGSSCHULDEN 
 

Zijn er nog openstaande aanslagen? 
Hebben ze betrekking op de periode vóór de 
ontbinding van de gemeenschap? 
Moet de opsplitsing daarvan worden gevraagd 
vanaf datum ontbinding? 
Zijn er nog aanslagen te verwachten? 

 

 
CONSUMENTENKREDIET 

 

Zo een dergelijk krediet werd verkregen: 
Datum overeenkomst 
Bedrag in hoofdsom en op datum van 
ontbinding gelopen interesten 
Modaliteiten voor terugbetaling 
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Stand op datum ontbinding 
Wie heeft sedertdien wat betaald? Opsplitsen in 
hoofdsom, interesten en kosten 

 
ANDERE SCHULDEN 

 

Aangegaan door wie? 
Bedrag in hoofdsom en gelopen interesten op 
datum ontbinding 
Welke interesten zijn sedertdien vervallen? 
Wie heeft sedertdien wat betaald? Opsplitsen in 
hoofdsom, interesten en kosten 

 

 

VERGOEDINGSREKENING 

 

I. Vergoeding aan het gemeenschappelijk 
vermogen? 
Bijvoorbeeld: zijn gemeenschapsgelden 

aangewend voor de betaling van eigen 

schulden, of zijn eigen goederen (deels) betaald 

met gemeenschapsgelden? 

• Van wie? 
• Op welke grond? 
• Voor welk bedrag? Herwaardering? 
• Bewijs? 
II. Vergoedingen door het gemeenschappelijk 
vermogen? 
Bijvoorbeeld: zijn eigen gelden met 

gemeenschapsgelden vermengd? Hebben eigen 

gelden gediend voor de betaling van 

gemeenschapsschulden of voor de verkrijging 

van gemeenschapsgoederen (deels) met eigen 

gelden? 

• Van wie? 
• Op welke grond? 
• Voor welk bedrag? Herwaardering? 
• Bewijs? 
 

 

 
BEHEERSREKENING 

 

Heeft een der ex-echtgenoten sedert de datum 
van ontbinding gelden geïnd of betaald voor 
rekening van de onverdeeldheid? 

• Zo ja wie? 
• Welke bedragen? 
• Welke bestemming aan deze gelden 
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gegeven? 
• Bewijsstukken 

 
KOSTEN VEREFFENING VERDELING 

 

Zijn er nog kosten m.b.t. de 
echtscheidingsprocedure verschuldigd? 
Zo ja, hoeveel en door wie? 
Er zal een provisie voor de kosten van de 
procedure van vereffening-verdeling worden 
gevraagd: zullen partijen daarvan elk de helft 
betalen? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hebt u vragen over deze informatie? Neem contact op voor een afspraak via 

www.vanhoecke-advocaat.be 
 
 
 
 

 

Schouwburgplaats 1 - 9990 Maldegem 
T 050 71 09 32 - F 050 71 09 33 - BTW BE 0852 108 475 
vanhoecke-advocaat.be   
Thuis in familierecht 


