Checklist vermogen bij echtscheiding
Voor een goede scheiding is het nodig dat u van al uw bezittingen en schulden een overzicht maakt.
De onderstaande lijst kunt u gebruiken als hulpmiddel bij het verzamelen van de stukken. Let op: niet
alle gegevens hoeven op uw situatie van toepassing te zijn. Ga bovendien altijd zelf na of u nog
andere bezittingen of schulden heeft.
Huwelijkse voorwaarden
• Akte van huwelijkse voorwaarden (notariële akte), indien u op huwelijkse voorwaarden bent
gehuwd
• Eventueel voorgaande aktes van huwelijkse voorwaarden

Eigen woning/ander onroerend goed
•
•
•

Eigendomsbewijs (notariële akte) van de woning
Taxatierapport of alvast een (eigen) waarde inschatting
Recente aanslag Gemeentelijke Belastingen met vermelding van de WOZ-waarde

Hypotheek
•
•
•

Hypotheekakten van de eigen woning en ander onroerend goed
Jaaroverzicht van de hypotheekstanden van de afgelopen 2 jaar
Een opgave van de rente, rentetermijn en eventuele aflossing

Verzekeringen
•
•
•
•
•

De polis van een overlijdensrisicoverzekering
De polis van een spaar-, kapitaal- of lijfrenteverzekering
Waardeoverzichten van de afgelopen 2 jaar
De meest recente stand van de verzekering
De afkoopwaarde (dit kunt u evt. opvragen)

Bankrekeningen
•
•

Het jaaroverzicht van al uw bank- en spaarrekeningen
Bankafschriften van het vorige en het lopende jaar

Beleggingen
•

Een recent overzicht en afschriften van uw beleggingen (aandelen, obligaties, fondsen etc.)

Schulden
•
•

Bewijsstukken van alle schulden die u heeft (studieschulden, leningen bij banken,
debetstanden op de betaalrekening etc.)
Opgave van de restantschuld en de restantlooptijd

•
•

Opgave waarvoor de schulden zijn aangegaan
Bewijsstukken van de aflossing van de schulden

Een eigen onderneming/aandelen in een bedrijf
•
•
•
•
•

Een uittreksel van de KvK van de onderneming
De oprichtingsakte met statuten van een BV
Aandeelhoudersregister van een BV
Jaarstukken van de onderneming van de afgelopen 3 jaar
Een waardering van de onderneming/aandelen/rek-courant positie

Vakantiegeld
•

Opbouw van het vakantiegeld van dit jaar

Schenkingen
•

Bewijsstukken van schenkingen die u tijdens het huwelijk heeft ontvangen

Ontslagvergoeding/smartengeld
•
•

Bewijsstukken van een door u of uw partner ontvangen ontslagvergoeding (bijv. de
beëindigingsovereenkomst)
Bewijsstukken van een ontvangen smartengeld of schade-uitkering (bijv. na een ongeluk)

Inboedel
•

Een overzicht van de inboedel

Vervoersmiddelen
•
•
•

Het kentekenbewijs van een auto of motor met de kilometerstand
Het kentekenbewijs van een caravan
Gegevens van een boot

Erfenissen
•

Indien een naaste is overleden in de afgelopen jaren: alles wat betrekking heeft op die
nalatenschap, zoals testament, verdelingsakte en aanslag successierecht

Investering met privégeld
•

Indien u privégeld (bijv. een erfenis/schenking met uitsluitingsclausule) heeft geïnvesteerd in
een gemeenschappelijk bezit, verzamel dan alle bijbehorende stukken

Pensioenen

•
•
•

Een opgave van de pensioenuitvoerder(s)
Een kopie van de pensioenpolis waaruit de opgebouwde pensioenaanspraken blijken (o.a.
ouderdoms- en nabestaandenpensioen)
Een recent jaaroverzicht

