
 

Huwelijksvermogensrecht in 

de schuldhulpverlening 
 

Inleiding 
De invloed die het huwelijksvermogensrecht heeft op 

het schuldhulpverleningstraject is aanzienlijk. Een 

groot deel van je cliënten is getrouwd. Soms op 

huwelijkse voorwaarden, soms in gemeenschap van 

goederen. Er zullen mensen langskomen die getrouwd 

zijn voor de wijzigingen in het 

huwelijksvermogensrecht op 1 januari 2018 en 

mensen die na deze wijzigingen gehuwd zijn. Deze 

hebben dan mogelijk weer een beperkte gemeenschap 

van goederen. Wat betekent dit voor een 

schuldhulpverleningstraject? Mogen alle schulden bij 

beide partners ingevorderd worden? Hoe wordt de 

afloscapaciteit bepaald? Wat zijn de verschillen met de 

wetgeving van voor 1 januari 2018? 

 

Doelgroep 
Je bent werkzaam binnen het speelveld van de 

schuldhulpverlening en wil je verdiepen in het 

huwelijksvermogensrecht om situaties waarin dit speelt 

beter te kunnen ondersteunen. 

 

Leervorm 
De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op 

locatie en/of online wordt aangeboden. Een online 

groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. 

Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, 

waar aandacht is voor interactie en kennisdeling. 

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen 

delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen 

onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. 

 

Programma 
Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen 

aan bod: 

• Het wettelijk systeem; 

• De verschillende rechtsvormen; 

• Aansprakelijkheid tussen partners; 

• Regres; 

• Wijzigingen in de rechtsverhouding voor, tijdens 

en na een schuldhulpverleningstraject; 

• Internationaal huwelijksvermogensrecht; 

• Gevolgen van de wijziging in het 

huwelijksvermogensrecht in januari 2018 voor het 

schulddienstverleningstraject. 

 

Resultaat 
Tijdens deze cursus leer je welke invloed het 

huwelijksvermogensrecht heeft op de 

verantwoordelijkheid voor schulden binnen een 

huwelijk en binnen een schuldhulpverleningstraject. 

 
Je ontvangt een “Certificaat”, waarop je accreditatie-

punten staan vermeld, indien je de cursusdag hebt 

gevolgd. 

 

Accreditatie 
De cursus Huwelijksvermogensrecht in de 

schuldhulpverlening is geaccrediteerd door de 

Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders 

en Inkomensbeheerders (BPBI) voor in totaal 5.5 

punten. Je kunt de punten voor deze cursus als bij- of 

nascholing registreren.  

 

 
 

Studiekosten 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw 

en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en 

lunchbuffet. 

 

Informatie en advies 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst 

advies? Voor meer informatie kan je contact met ons 

opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies 

op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via 

telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te 

sturen naar academie@bendergroep.nl. 

 


