
 

Checklist bij alimentatie - beknopt 
 

Voor de berekening van een alimentatiebijdrage is het nodig dat u bewijsstukken verzamelt van al uw 

inkomsten en lasten. De onderstaande lijst kunt u gebruiken als hulpmiddel bij het verzamelen van 

deze stukken. Let op: niet alle stukken op deze lijst hoeven op uw situatie van toepassing te zijn. Ga 

bovendien altijd zelf na of u nog andere inkomsten of lasten heeft.  

 

Algemeen 

• Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 

• Huwelijkse voorwaarden 

• De echtscheidingsbeschikking en andere gerechtelijke uitspraken 

• Het bericht van inschrijving van de echtscheiding 

• Het ouderschapsplan 

• Het echtscheidingsconvenant 

 

Inkomsten uit arbeid 

• De arbeidsovereenkomst 

• De jaaropgave van uzelf en uw partner over het vorige jaar 

• De salarisstroken en/of uitkeringsspecificaties van uzelf en uw partner over de laatste twaalf 

maanden 

• Een bewijsstuk van de cataloguswaarde van een eventuele leaseauto 

• In geval van ontslag: een kopie van een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst en de 

beschikking van de kantonrechter 

 

Woning en hypotheekschulden 

• De hypotheekakte voor een woning of appartement 

• Het jaaroverzicht van de hypotheeklening per 31 december van het vorige jaar 

• Een afschrift met het meest recente saldo van de hypotheeklening 

• De laatst beschikbare WOZ-beschikking 

• De huurovereenkomst 

• Een bewijsstuk van de maandelijks verschuldigde huur 

 

Bankrekeningen 

• Het jaaroverzicht van bankrekeningen per 31 december van het vorige jaar 

• Het laatste afschrift van de bankrekeningen 

 

Aandelen en obligaties 

• Het jaaroverzicht met vermelding van de aandelenportefeuille per 31 december van het vorige 

jaar 

• Een overzicht met de waarde van de aandelen op dit moment 

 

 



 

Verzekeringen 

• De polis van een pensioen-, spaar-, kapitaal- of lijfrenteverzekering met een bewijsstuk van de 

premie 

• De polis van een overlijdensrisicoverzekering met een bewijsstuk van de premie 

 

Vorderingen 

• De overeenkomst waarbij u geld heeft geleend aan een ander, met een bewijsstuk van rente-

inkomsten 

• Een stamrechtovereenkomst 

 

Een eigen onderneming 

• De jaarrekening van de eigen onderneming over de laatste vijf jaar 

• De meest recente kwartaal- of halfjaarcijfers 

• Indien aanwezig, een prognose over de verwachtingen voor de komende tijd 

 

Belastingen 

• De aangiften IB/PVV over de laatste drie jaar met onderliggende stukken 

• De voorlopige- en definitieve aanslagen IB/PVV over de laatste drie jaar 

 

Overige schulden 

• Bewijsstukken van schulden met een opgave van de restantschuld, restantlooptijd en de 

maandelijkse aflossings- en renteverplichtingen 

• Een bankafschrift met de meest recente hoogte van een debetstand 

• Een afschrift met het openstaande saldo van een creditcard 

 

Huishoudelijke lasten 

• De polis van een zorgverzekering over het lopende jaar met de opgave van de zorgpremie 

• Kosten kinderopvang e.d 

 

Pensioen 

• De pensioenopgaaf over het afgelopen jaar en de laatste drie pensioenspecificaties 

 

Toeslagen 

• De beschikking huurtoeslag 

• De beschikking zorgtoeslag 

• De beschikking kinderopvangtoeslag 

 


