CHECKLIST
BENODIGDE
INFORMATIE
ECHTSCHEIDING
Personalia en gegevens huwelijk/geregistreerd partnerschap of
samenleving
□
□
□
□
□
□
□
□

Kopie geldig paspoort beide partners
Afschrift uit huwelijksregister van de gemeente waar het echtpaar is gehuwd
Notariële akte van huwelijkse voorwaarden
Akte van geregistreerd partnerschap
Samenlevingscontract (notariële of onderhandse akte)
Uittreksel gezag register, indien kinderen vóór het huwelijk zijn geboren
GBA uittreksels uit het persoonsregister met vermelding van nationaliteit van beide partners
van de gemeente waar zij als ingezeten staan ingeschreven.
Uittreksel uit het geboorteregister van minderjarige kinderen, al dan niet uit dit huwelijk
geboren, verkrijgbaar bij de gemeente waarin de kinderen geboren zijn.

Erfenissen/schenkingen (indien van toepassing)
□
□

Testament overleden erflater(s)/ schenkingsakte beide partners
Aangifte successie/ schenking

Inboedel/ (on)roerende goederen
□
□
□
□
□

Lijst van inboedelgoederen met daarop aangegeven de gewenste verdeling
Kopie kentekenbewijzen auto, motor, caravan
Taxatierapport auto, motor, caravan, vakantiehuis
Andere waardevolle roerende zaken, zoals een boot, antiek, etc. met eventueel
taxatierapport.
Huisdieren

Inkomenssituatie en belasting
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Recente salarisstroken/inkomensgegevens van beide partners
Jaaropgave salaris voorgaande jaar beide partners
Aangifte inkomstenbelasting voorgaande jaar van beide partners
Recente uitkeringsspecificatie indien van toepassing
Laatste aanslag inkomstenbelasting
Voorlopige teruggave inkomstenbelasting
Meest recente pensioenoverzicht (UPO), inclusief pensioenuitvoerder en deelnemersnummer
van alle pensioenfondsen waar u deelnemer bent geweest
Indicatie berekening van te verevenen ouderdomspensioen
Polis ziektekostenverzekering met premienota en opgaaf hoogte eigen risico van beide
partners
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□
□

Jaarcijfers laatste 3 jaar
Aangifte inkomstenbelasting en/ of vennootschapsbelasting laatste (drie) jaren.

Sparen en beleggen
□
□
□
□

Bewijzen van alle bankafschriften van beide partners (recente bankafschriften)
Stand bankspaarrekening, of beleggingsrecht eigen woning
Laatste bankafschrift van spaartegoeden van beide partners en kinderen; spaarloonregeling,
premiespaarregeling en levenslooptegoed van uzelf en van de kinderen
Recente opgave van beleggingen: Beleggingsfondsen, aandelen, obligaties, spaarbrieven,
spaarbankboekjes, beleggingscertificaten etc.

Bewijzen van schulden
□
□
□
□

Pro resto hypotheekschuld
Doorlopend krediet
Persoonlijke lening
Anderszins bijvoorbeeld lening familie

Eigen woning/hypotheek
□
□
□
□
□
□

Huurcontract
Notariële akte van levering echtelijke/ gemeenschappelijke woning
Notariële hypotheekakte echtelijke/ gemeenschappelijke woning
Opgaaf hypotheeklasten echtelijke gemeenschappelijke woning
Opgaaf WOZ waarde echtelijke/ gemeenschappelijke woning
Taxatierapport echtelijke/ gemeenschappelijke woning

Polis van Levensverzekeringen
□
□

Kopie polisblad van levensverzekeringspolissen, spaarpolissen, koopsompolissen,
lijfrentepolissen etc.
Recente opgave van de waarde en de polisbladen van levensverzekeringspolissen,
spaarpolissen, koopsompolissen, lijfrentepolissen etc.

Bij Huurwoning
□
□
□
□

Huurovereenkomst
Opgave servicekosten
Mededeling huuraanpassing
Voorschotbeschikking en/ of definitieve beschikking huurtoeslag

Bij Toeslagen
□
□
□
□
□

Voorschotbeschikking en/of definitieve beschikking kind gebonden budget
Voorschotbeschikking en/of definitieve beschikking Kinderopvangtoeslag
Voorschotbeschikking en/of definitieve beschikking Zorgtoeslag
Voorschotbeschikking en/of definitieve beschikking Kinderopvangtoeslag
Voorschotbeschikking en/of definitieve beschikking persoonsgebonden budget
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Polisbladen van andere verzekeringen, incl. maandelijkse premie
□
□
□
□
□
□
□
□

Ziektekostenverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Uitvaartverzekering van uzelf en/ of de kinderen
Autoverzekering
Opstalverzekering
WA-verzekering
Inboedelverzekering
Andere verzekeringen
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