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Op te vragen stukken voor opstellen alimentatieberekeningen:
 van een werknemer: de jaaropgaven over het vorige (of voorvorige) jaar en de laatste
drie loonopgaven en/of uitkeringsspecificaties;
 van een gepensioneerde: de pensioenopgaaf over het afgelopen jaar en de laatste
drie pensioenspecificaties;
 van een zelfstandige: de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen en over de tijd
daarna de voorlopige cijfers, ook tussentijdse, beide met toelichting;
 de laatste drie aangiften inkomsten- en vermogensbelasting, indien bestaand, met de
bijbehorende aanslagen;
 de beschikking huurtoeslag, de beschikking zorgtoeslag en de beschikking
kinderopvangtoeslag;
 een specificatie met bewijsstukken van de volgende woonlasten:


in geval van een huurwoning:
kale huur + evt. servicekosten (anders dan kosten van gas, water en/of licht);



in geval van een koopwoning;
maandelijkse hypotheekrente;
evt. servicekosten (anders dan kosten van gas, water en/of licht);



premies levensverzekeringen/maandelijkse aflossingen in verband met (een)
hypothecaire lening(en) die voor de aanschaf of latere verbouwingen van de
woning (is) zijn aangegaan; en



het eigen woning forfait (met opgaaf van de meest recente WOZ-waarde, zie
de waardebeschikking van de gemeente);

 bewijsstukken van eventuele schuld(en) met een opgave (met zo mogelijk
bewijsstukken) van de restantschuld(en) en restantlooptijd, de reden voor het
aangaan van de betreffende schuld(en) en de maandelijkse aflossings- en/of
renteverplichtingen;

 bewijsstuk en specificatie van de premie Zorgverzekeringswet alsmede opgave van de
(eventuele) bijdrage van de werkgever daarin;
 bewijsstukken van eventuele andere bijzondere kosten, met motivatie;
 de van belang zijnde financiële gegevens van de nieuwe partner van de
alimentatieplichtige

(slechts

voor

zover

deze

niet

volledig

in

het

eigen

levensonderhoud kan voorzien);
 een draagkrachtberekening (over en weer) met alle daaraan ten grondslag liggende
bescheiden voor zover hiervoor nog niet vermeld;
 een behoefteberekening met alle daaraan ten grondslag liggende bescheiden voor
zover hiervoor nog niet vermeld;
 stukken omtrent het netto besteedbaar inkomen van partijen tijdens hun
samenwoning alsmede een berekening op basis hiervan;
 bij kinderalimentatie een berekening van de draagkracht van de verzorgende ouder
en de onderhoudsplichtige stiefouder;
 een convenant (voor zover aanwezig en van belang);
 de beschikking studiefinanciering;
 …………………………………………..……………………………………………………………………………….

