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Lijst met benodigde stukken van de bezittingen en schulden in het kader van een
echtscheiding

1.

Woning / ander onroerend goed


eigendomsbewijs (notariële eigendomsakte);



laatste beschikking WOZ-waarde;



indien voorhanden: recent taxatierapport of alvast een (eigen) waarde
inschatting;

2.

3.

Hypotheek


hypotheekakte(n);



opgave rente, rentetermijn en eventuele aflossing;



meest recente opgave (jaaroverzicht) stand hypothecaire schuld;

Aan

de

hypotheek

eigen

woning

verbonden

polis

(bijvoorbeeld

kapitaalverzekering)

4.



polissen;



polisvoorwaarden;



waardeoverzichten van de afgelopen 2 jaar;

Inboedelgoederen


een lijst waarop alle inboedelgoederen staan vermeld en omschreven. Ook kan
worden volstaan met een (globale) verdeling in overleg;

5.

Bank- en spaarrekeningen


een opgave van de rekeningnummers van alle bank- en spaarrekeningen, zowel
de rekeningen op naam van één van u beiden als de en/of rekeningen;



een kopie van de laatste bankafschriften en het saldo per datum van uiteengaan,
eventueel de laatste jaaroverzichten;

6.

7.

8.

Aandelen/ beleggingsrekeningen/obligaties


het rekeningnummer met saldo per datum feitelijk uiteengaan;



het laatste bankoverzicht;



indien beschikbaar het laatste jaaroverzicht;

Lijfrente/Levensverzekering


polissen;



opgave van de premielasten;



de verzekerde, verzekeringnemer en begunstigde;



het meest recente jaaroverzicht waaruit de waarde blijkt;



eventueel: de afkoopwaarde (op te vragen bij de verzekeraar);

Verzekeringen (bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering)


polissen;



een opgave van de verzekeringnemer en de begunstigde van de verschillende verzekeringen;

9.

Auto(‘s) / Motor(en)


het merk;



het kenteken;



de tenaamstelling



het gebruik;



een recente taxatiewaarde van een dealer en/of ANWB koerswaarde
(www.anwb.nl);

10.

11.

Boten / zeiljachten / caravans


eigendomsbewijzen;



de tenaamstelling;



het gebruik;



een taxatiewaarde van een dealer of alvast een (eigen) waarde inschatting;

Spaarloonrekeningen/-regelingen, levensloopproducten


een

opgave

van

alle

spaarloonrekeningen,-

verzekeringen

en/of

levensloopproducten;
12.

Ontbindingsvergoedingen/schadeloosstelling


bewijsstukken van een door u of partner ontvangen ontslag
/ontbindingsvergoeding (bijvoorbeeld de beëindigingsovereenkomst);



inzicht in het bedrag en waar het is ondergebracht (bijvoorbeeld in een
stamrecht);



bewijsstukken

van

een

ontvangen

smartengeld-

of

schadeuitkering

(bijvoorbeeld na een ongeluk);
13.

14.

Belastingen


(te verwachten) teruggaven inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;



(te verwachten) aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

Schenkingen/Erfenissen


15.

bewijsstukken van ontvangen schenkingen en of erfenissen;

Schulden


bewijsstukken van eventuele schulden (debetstanden betaalrekeningen, lening
bij banken, studieschulden IBG etc.);

16.



opgave van de restantschuld en de restantlooptijd;



opgave waarvoor de schulden zijn aangegaan;



bewijsstukken van de aflossing van de schulden;

Pensioenen


een opgave van de pensioenuitvoerder(s);



een

kopie

van

pensioenaanspraken

de

pensioenpolis(sen)

blijken

(waaronder

nabestaandenpensioen)

17.

een recent jaaroverzicht.

Overige mogelijke van belang zijnde stukken

waaruit
het

de

opgebouwde

ouderdomspensioen

en

