LIJST MET STUKKEN BIJ (ECHT)SCHEIDING
1. Geldig legitimatiebewijs.
2. Persoonsgegevens, te weten naam, geboortedatum, adres, woonplaats, BSN, van:
- partijen zelf;
- alle minderjarige kinderen van partijen samen of van een van hen, ook van kinderen
die mogelijk niet tot het huidige gezin horen (bijvoorbeeld kinderen uit een vorige
relatie);
Indien van toepassing bij minderjarige kinderen: akte erkenning en inschrijving
gezamenlijk gezag.
3. Indien van toepassing: huwelijksvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst.
4. Bij een eigen woning:
- opgave hoogte huidige hypotheekschuld;
- opgave huidige maandelijkse rente en aflossing (gesplitst in aparte bedragen);
- indien van toepassing, opgebouwde waarde van aan de hypotheek gekoppelde
verzekering en huidige maandelijkse premie;
- opgave meest recente WOZ-waarde;
- kopie eerste drie pagina's van eigendomsakte;
- kopie eerste drie pagina's van hypotheekakte.
5. Bij een huurwoning: kopie huurovereenkomst en recente huurspecificatie.
6. In geval van loondienst of uitkering:
- meest recente jaaropgave van werkgever en/of uitkeringsinstantie;
- laatste drie salaris- of uitkeringsspecificaties;
- meest recente aangifte én aanslag inkomstenbelasting.
7. In geval van een onderneming:
- jaarrekeningen en aangiftes en aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen drie
jaren;
- indien van toepassing, bewijs van jaarlijkse premie arbeidsongeschiktheidsverzekering.
8. Kopie polis ziektekostenverzekering.
9. Indien van toepassing: voorschotbeschikking toeslagen.
10. Indien van toepassing: netto kosten kinderopvang.
11. Recent afschrift van alle betaalrekeningen, spaarrekeningen en andere bankrekeningen,
ook van de kinderen.
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12. Kopie polis van alle lijfrenteverzekeringen, levensverzekeringen en andere
verzekeringsproducten met meest recent opgave van de opgebouwde waarde.
13. Schulden: opgave met bewijsstukken van alle schulden met maandelijkse aflossing.
14. Eventueel: gegevens van waardevolle bezittingen, zoals kenteken van auto en motor.
15. Bij gemeenschap van goederen:
- gegevens van schenkingen en/of erfenissen met uitsluitingsclausule (deze blijven
buiten de gemeenschap)
- gegevens van een ontvangen ontslagvergoeding of smartengelduitkering (deze
kunnen verknocht zijn en daarom buiten de gemeenschap vallen)
16. Gegevens van eventuele vergoedingsrechten: is er privégeld in een gemeenschappelijk
goed (bijvoorbeeld de woning) geïnvesteerd of gemeenschapsgeld in een privégoed?
17. Pensioenaanspraken: recent pensioenoverzicht (zie www.mijnpensioenoverzicht.nl).
18. Eventuele andere stukken die relevant zijn.
NB Check altijd of er testamenten aangepast moeten worden in de situatie voor de scheiding
(uw eigen testament of het testament van mensen van wie u mogelijk gaat erven).
Bij vragen: bel 0544 76 00 36 of stuur een mail naar bollen@bollenvanscheppingen.nl.
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