
	  

	  

	  

Verrekenvoorbeeld	  Ria	  en	  Wim.	  

(bijlage	  bij	  verrekenovereenkomst)	  

In	  de	  huwelijkse	  voorwaarden	  hebben	  Ria	  en	  Wim	  is	  het	  volgende	  afgesproken.	  

INKOMEN 
Artikel 6 
Onder inkomen in deze huwelijkse voorwaarden wordt verstaan datgene wat door de echtgenoten ieder 
kalenderjaar schriftelijk als inkomen wordt overeengekomen. 
KOSTEN HUISHOUDING 
Artikel 7A 
1. De kosten van de gemeenschappelijke huishouding worden voldaan uit de inkomens van de 

echtgenoten naar evenredigheid daarvan; voor zover deze inkomens ontoereikend zijn, worden deze 
kosten voldaan uit ieders vermogen naar evenredigheid daarvan. 

2. Onder de in lid 1 bedoelde kosten worden mede verstaan etc.  
VERREKENING VAN INKOMEN 
Artikel 9A 
De echtgenoten verplichten zich over elk kalenderjaar hetgeen van hun inkomen, onder aftrek van hetgeen 
daarvan is besteed voor de gemeenschappelijke huishouding, alsmede onder aftrek van de in artikel 8 
bedoelde premies en koopsommen, voor zover deze premies en koopsommen het inkomen verminderen, 
overblijft, te verrekenen als volgt: 
de ene echtgenoot verkrijgt een vordering op de andere echtgenoot ten bedrage van de helft van het aan 
diens zijde overblijvende als hiervoor bedoeld. Indien de echtgenoten over en weer een vordering op elkaar 
krijgen worden de vorderingen verrekend tot het bedrag van de kleinste vordering.  
 
Stap 1: de inkomens 
Ria en Wim hebben in het kalenderjaar 2015 het volgende verdiend:  
Ria: € 20.000,00, per maand netto 1.666,00 
Wim: €  40.000,00, per maand netto 3.333,00 
 
Stap 2: de kosten van de huishouding 
Hun maandelijks kosten van de huishouding zijn geschat op € 2.000,00  
Ria stort maandelijks op de gemeenschappelijke rekening € 666,00 
Wim stort maandelijks op de gemeenschappelijke rekening € 1.333,00 
 
Over heel 2015 zijn de bijdragen aan de kosten van de huishouding: 
door Ria: € 7.992,00 
door Wim: € 15.996,00 
 
Stap 3: vaststelling verrekening 
Ria heeft verdiend     € 20.000,00 
bijgedragen kosten van de huishouding €   7.992,00 
overgespaard      €12.008,00 
 
Wim heeft verdiend     € 40.000,00 
bijgedragen kosten van de huishouding € 15.996,00 
overgespaard      € 24.004,00 



	  

	  

 
Wim heeft € 11.996,00 meer over dan Ria en maakt de helft ofwel € 5.998,00 over op de rekening van Ria.  
Ria heeft dan € 12.008,00 + € 5.998,00 = € 18.006,00 
Wim heeft dan € 24.004,00 - € 5.998,00 = € 18.006,00 


