
Lijst benodigde gegevens 
t.b.v. alimentatieberekening en verdeling/verrekening

Wilt u a.u.b. zo veel mogelijk kopieën van de bewijsstukken van alle gegevens meezenden en 
een kopie van uw paspoort of identiteitskaart? 
Wij verzoeken u, om redenen van efficiëntie, de gegevens aan te leveren in de onderstaande 
volgorde in een ordner. 

ALGEMEEN 
i. Wat is uw netto gezinsinkomen1 op dit moment?
ii. Wat was uw netto gezinsinkomen op het moment van feitelijk uiteengaan?

INKOMEN
a. van een werknemer: 3 meest recente salarisspecificaties en/of uitkeringsspecificaties
b. van een werknemer: 3 meest recente jaaropgaven inkomen en/of uitkering
c. van een zelfstandige: 3 meest recente vastgestelde jaarrekeningen met daarin de

balans, winst- en verliesrekening en toelichting inclusief kasstroomoverzichten,
belastingaangiften en -aanslagen met toelichting

d. van een zelfstandige: concept jaarstukken, ook tussentijdse, met toelichting, prognoses
en voorlopige aanslagen

e. van een zelfstandige: overzicht verloop rekening-courant directie over de laatste 5 jaren
f. 3 meest recente aangiftes Inkomsten- en vermogensbelasting (IB)/Premieheffing (PH),

indien bestaand, met de bijbehorende aanslagen
g. cataloguswaarde auto werkgever in privégebruik
h. pensioenpremie
i. gratificaties, tantièmes, bonussen, eindejaarsuitkeringen e.d.
j. dertiende maand/veertiende periode
k. neveninkomsten
l. rente-inkomsten
m. dividendinkomsten
n. inkomen a t/m m (voor zover van toepassing) van uw huidige (ex)partner

VERMOGEN
o. overzicht bezittingen
p. lijst inboedelgoederen
q. een overzicht van alle saldi op de bankrekeningnummers van uzelf en/of uw huidige

(ex)partner
r. kopieën van testamenten en schenkingsaktes waarbij u begunstigde was/bent
s. kopie akte huwelijkse voorwaarden (voor zover aanwezig en van belang)

WOONLASTEN
t. restant hoofdsom hypotheek en hypotheeklasten uitgesplitst in rente en aflossing

betreffende de woning + een kopie van de hypotheekakte
u. premie van aan hypotheek gekoppelde levensverzekering
v. onroerende zaakbelasting

1 Hiermee wordt gedoeld op het gezamenlijke maandelijkse inkomen van u beiden na aftrek belasting. Hier 
dient u dus niet te kijken naar wat u eigenlijk overhoudt. 



w. opstalverzekering 
x. waterschapslasten e.d. 
y. kale huur woning 
z. t t/m y (voor zover van toepassing) ten aanzien van  

de vakantiewoning/tweede woning 
aa. de beschikking huurtoeslag 
bb. onderhoudskosten onroerende zaken 
cc. eigendomsakte(n) onroerende za(a)k(en) 
 
SCHULDEN 
aa. continu krediet met opgave periodieke aflossingen en opgave rentedeel 
bb. lening(en) met opgave restant hoofdsom(men) en rente- en aflossingstermijnen 

(gesplitst) 
cc. studieschuld(en) 
dd. openstaande belastingschuld(en) 
ee. openstaande overige (huishoudelijke) schuld(en) 
 
DIVERSEN 
ff. studiekosten 
gg. beschikking studiefinanciering 
hh. premie(s) levensverzekering(en), opgave polisnummers en begunstigden 
ii. premie (incl. specificatie) ziektekostenverzekering alsmede opgave van de (eventuele) 

bijdrage van de werkgever daarin 
jj. de beschikking zorgtoeslag 
kk. eventuele andere bijzondere kosten 
ll. te verwachten nalatenschappen 
mm. te verwachten schenkingen 
nn. welk huishoudgeld werd er gedurende het huwelijk betaald? 
oo. premie uitvaartverzekering 
pp. lasten in verband met kinderen 
qq. de beschikking kinderopvangtoeslag 
rr. de beschikking kindgebonden budget 
ss. de van belang zijnde financiële gegevens van de nieuwe partner van de 

alimentatieplichtige 
tt. naam en adres van eventuele adviseurs 
uu. BSN-nummers van uzelf en uw huidige (ex)partner 
vv. namen van pensioenfonds(en) waarbij pensioenaanspraken/-rechten zijn opgebouwd 

van beide echtgenoten 
ww. registratienummer(s) pensioenfondsen van beide echtgenoten 
xx. premie doorlopende reisverzekering 
yy. netto gezinsinkomen laatste jaar samenleving/huwelijk 
zz. kosten huishoudelijke hulp(en) 
aaa. gemiddelde vakantiekosten 
bbb. buitenlands inkomen en/of vermogen 
ccc. alle correspondentie met de advocaat van de wederpartij en van eventuele 

correspondentie met de rechtbank, deurwaarder, etc. 
ddd. eerdere rechterlijke beschikkingen/vonnissen (voor zover aanwezig en van belang) 
eee. een convenant (voor zover aanwezig en van belang) 




