
 

 

 

BENODIGDE GEGEVENS IN VERBAND MET EEN SCHEIDING 

Algemeen 

 Akte huwelijkse voorwaarden (tenzij gehuwd in gemeenschap van goederen) 

NB: neemt u naar de eerste afspraak svp een geldig legitimatiebewijs mee 

 

Vermogen 

Woning/onroerende zaken  

 Eigendomsakte echtelijke woning 

 Hypotheekakte echtelijke woning 

 Overzicht hypothecaire schulden 

 Eigendomsakten andere onroerende zaken (bv. vakantiewoning/garage) 

 Huurovereenkomst  

Bankrekeningen/polissen etc. 

 Recente afschriften van betaal- en spaarrekeningen van beide partners 

 Polissen van levensverzekering 

 Polissen van koopsom of lijfrente 

 Overzicht effectenportefeuille 

 (Personeels)obligaties, optieregelingen 

Ondernemingsvermogen 

 Recente jaarstukken (minimaal 3 jaar) 

 Kopie aandeelhoudersregister 

Overige bezittingen 

 Bewijsstukken ontvangen schenkingen, giften, erfenissen, legaten 

 Bewijsstukken onverdeelde nalatenschappen 

Schulden  

 Overige schulden naast de hypotheekschuld, zoals schuld in rekening-courant, 
doorlopend krediet, studieschuld, persoonlijke lening en dergelijke 

 Borgstellingsovereenkomsten (zakelijk en/of privé) 

 

Pensioenaanspraken  

 Pensioenbrief indien sprake is geweest van pensioen in eigen beheer 

 Overzicht van opgebouwde pensioenaanspraken (www.mijnpensioenoverzicht.nl) 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/


 

 

 

 

Alimentatie 

Inkomsten 

 Meest recente jaaropgave 

 Minimaal 3 recente loonstroken 

 Bewijs gratificaties, tantièmes, eindejaarsuitkeringen, bonus, winstuitkering, provisie 
en andere emolumenten 

 Gegevens 13e/14e maand 

 Opgave onkosten- en representatievergoeding 

 Opgave neveninkomsten 

 Opgave van rente-/dividendinkomsten 

Woonlasten 

 Meest recente opgave hypotheekschuld 

 Bewijsstukken hypotheekrente en aflossing 

 Bewijsstuk premie gekoppelde levensverzekering 

 Meest recente WOZ-beschikking 

 Opgave kale huurlast en eventuele servicekosten 

 Erfpacht 

Overige lasten 

 Bewijsstuk premie levensverzekering anders dan gekoppeld aan hypotheek 

 Polis zorgverzekering met vermelding van de premie 

 Opgave niet vergoede ziektekosten en eigen risico 

 Bewijsstuk premie voor lijfrentepolissen 

 Polis arbeidsongeschiktheidsverzekering met vermelding van de premie 

 Opgave bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld noodzakelijke kosten voor de 
verwerving van het inkomen of studiekosten 

 Bewijsstukken rente en aflossing overige schulden met opgave van de reden van 
aangaan van de schuld 

 Opgave bijzondere lasten in verband met de verzorging en opvoeding van kinderen, 
zoals bijvoorbeeld kosten kinderopvang of kosten van topsport 

 

NB: niet alle genoemde gegevens hoeven in uw situatie van toepassing te zijn 

 


