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Gegevens in verband met een echtscheidingsprocedure 

(Gaarne zo veel mogelijk bewijsstukken meenemen of opsturen) 

 

 

I. Algemeen 

1.1. Kopie van een geldig paspoort of een identiteitskaart; 

1.2. Uittreksel huwelijksregister te verkrijgen in de plaats waarin u gehuwd bent; 

1.3. Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie met nationaliteitsvermelding van  

       uzelf en zo mogelijk van uw echtgeno(o)t(e), te verkrijgen in uw woonplaats; 

1.4. Uittreksel geboorteregister van ieder kind, te verkrijgen in de plaats waar het  

       kind is geboren; 

1.5. Akte huwelijkse voorwaarden (tenzij gehuwd in gemeenschap van goederen); 

1.6. Diagnosedocument, indien u voor een toevoegingsbewijs in aanmerking kan  

       komen, te verkrijgen bij het Juridisch Loket (tel: 0900-8020). 

 

 

II. Alimentatie  

2.1. Inkomsten van u en uw echtgeno(o)t(e) 

2.1.1. De meest recente jaaropgave(n) inkomen; 

2.1.2. De salarisstroken c.q. uitkeringsspecificaties over de afgelopen 3 

maanden; 

2.1.3. De aangifte en aanslag inkomstenbelasting over het afgelopen jaar; 

2.1.4. Een opgave van de huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en de 

kinderopvangtoeslag; 

2.1.5. – Indien zelfstandig –: Jaarstukken over de afgelopen 3 jaren en een 

financieel overzicht over het lopende jaar, alsmede de aangiften en 

aanslagen inkomstenbelasting over de afgelopen 3 jaren. 

 

2.2. Woonlasten 

2.2.1. De meest recente opgave met betrekking tot hypotheekschuld; 

2.2.2. Bewijsstukken van de (maandelijkse) verschuldigde hypotheekrente, 

aflossing, en de aan de hypotheek gekoppelde premie levensverzekering; 

2.2.3. Bewijs van de meest recente WOZ-waarde van de woning; 

2.2.4. En opgave van de kale huurlast en eventuele servicekosten. 
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2.3. Overige lasten 

2.3.1. De premie(s) levensverzekering, anders dan in verband met hypotheek; 

2.3.2. De zorgverzekeringspolis met vermelding van premie; 

2.3.3. Een opgave van niet-vergoede tandartskosten en eventuele overige 

ziektekosten; 

2.3.4. Premie voor een uitvaartverzekering; 

2.3.5. De premie(s) voor de koopsom-/ lijfrentepolis(sen); 

2.3.6. De polis van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met vermelding van 

premie; 

2.3.7. Een opgave van de schulden (hoogte, maandelijkse aflossing), alsmede 

de reden, waarvoor deze schulden zijn aangegaan (tevens het belang 

onder III); 

2.3.8. Bijzondere kosten (niet zijnde gebruikelijke lasten zoals energie, kosten 

van eten en drinken, kleding en dergelijke); 

2.3.9. Een opgave van (bijzondere) lasten in verband met  kind(eren) als 

bijvoorbeeld de kosten van kinderopvang. 

 

 

III. De verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap 

3.1. De woning, indien het een koopwoning betreft: 

3.1.1. De eigendomsakte; 

3.1.2. De hypotheekakte; 

3.1.3. Een opgave van de hypothecaire schuld(en); 

3.1.4. De eigendomsakte(n) met betrekking tot andere (vakantie)woningen; 

3.1.5. De waardebepaling van de woning; 

 

3.2. Bankrekeningen 

3.2.1. Recente afschriften van de bank- en girorekening(en). 

 

3.3. Verzekeringsproducten en beleggingen 

3.3.1. De levensverzekeringspolis(sen), al dan niet in combinatie met 

hypotheekschuld; 

3.3.2. De koopsom- en /of lijfrentepolis(sen); 

3.3.3. De opgave van een effectenportefeuille; 

3.3.4. (Personeels)obligaties, optieregelingen. 
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3.4. Ondernemingsvermogen  

3.4.1. Recente jaarstukken (minimaal 3 jaar, waaronder de meeste recente) met 

betrekking tot eigen onderneming(en). 

 

3.5. Overige bezittingen 

3.5.1. Bewijsstukken van ontvangen schenkingen, giften, erfenissen, legaten; 

3.5.2. Bewijsstukken van onverdeelde nalatenschappen. 

 

3.6. Schulden 

3.6.1. Andere schulden dan de hypotheekschuld, zoals bijvoorbeeld schuld in 

rekening-courant, doorlopend krediet, persoonlijke lening, studieschuld en 

dergelijke; 

3.6.2. Borgstellingsovereenkomsten (zakelijk en/of privé). 

 

 

IV. Pensioenaanspraken 

4.1. De pensioengegevens bij het opbouwen van pensioen in eigen beheer; 

4.2. Gegevens met betrekking tot opgebouwde pensioenaanspraken. 

 

 

 

 

 


