
Gegevens nodig bij scheiding 

 

Algemeen: 

1. Huwelijksakte. Voor de huwelijksakte geldt dat deze niet ouder dan 3 maanden mag zijn en is 

op te vragen bij de gemeente van de plaats van de huwelijksvoltrekking. Het trouwboekje 

voldoet dan ook niet. Voor buitenlandse huwelijken: Probeer deze op te vragen in de 

gemeente Den Haag. Lukt dit niet dan eventueel via de ambassade. Lukt dit ook niet, dan 

moet dit toch bij de buitenlandse gemeente waar is getrouwd. 

2. Samenleefovereenkomst/geregistreerd partnerschap/huwelijkse voorwaarden; 

3. Van elk minderjarig kind de geboorteakte, niet ouder dan 3 maanden mag zijn en is op te 

vragen bij de gemeente van de plaats van de geboorte. Een oude geboorteakte of een kopie 

hiervan voldoet dan ook niet. Voor buitenlandse geboortes: Probeer deze op te vragen in de 

gemeente Den Haag. Lukt dit niet dan eventueel via de ambassade. Lukt dit ook niet, dan 

moet dit toch bij de buitenlandse gemeente waar het kind is geboren; 

4. Van elk jong-meerderjarig kind tot 23 jaar: Naam, geboortedatum- en plaats, informatie over 

leefsituatie (thuiswonend, studerend, bijbaan, etc); 

5. Informatie of de kinderen door de vader zijn erkend en/of er gezamenlijk gezag is; 

6. Uw naam, adresgegevens, geboortedatum- en plaats, BSN, telefoonnummer en e-mailadres. 

 

Kinderalimentatie: 

1.   De laatste 3 jaaropgaven van u en indien mogelijk uw ex-partner. Indien niet voorhanden; 

Graag een schatting van zijn/haar inkomen en informatie over zijn/haar baan, opleiding en 

carrièremogelijkheden. 

2.  De laatste 3 salarisstroken van u en indien mogelijk uw ex-partner; 

3.   Indien u of uw ex-partner zelfstandig ondernemer is: van de afgelopen drie jaar de jaarstukken 

(balans, winst- en verliesrekening); 

4.   Indien mogelijk: de laatste aangifte Inkomstenbelasting; 

5.   Indien er schulden zijn: stukken waaruit de hoogte van de schuld blijkt, informatie wanneer en 

hoe de schuld is ontstaan en betaalbewijzen van de aflossing hiervan; 

6. Indien al bekend: Informatie over de zorgregeling na scheiding. Welke ouder zorgt op welke 

dag voor de kinderen? 

7.  Informatie over bijzondere kosten van de kinderen (bijvoorbeeld niet door de verzekering 

vergoede medische kosten, kosten voor beoefenen topsport, etc.); 

8.   Inkomensgegevens van een eventuele nieuwe echtgenoot; 

9.  Een gespecificeerde schatting van de totale maandelijkse kosten van de kinderen (kleding, 

schoolgeld, ov-abonnement, telefoonabonnement, verzorgingsproducten, vakanties, etc). 

 

Partneralimentatie: 

1.  De laatste 3 jaaropgaven. Indien niet voorhanden; Graag een schatting van zijn/haar inkomen  

en informatie over zijn/haar baan, opleiding en carrièremogelijkheden. 

2.    De laatste 3 salarisstroken; 

3.    Indien u of uw ex-partner zelfstandig ondernemer is: van de afgelopen drie jaar de  

jaarstukken (balans, winst- en verliesrekening); 

4.    Indien mogelijk: de laatste aangifte Inkomstenbelasting; 

5.    Indien een eigen woning: een opgave van de WOZ-waarde en stukken waaruit de hoogte van  

de hypotheekrente blijkt; 

6.    Indien sprake is van een huurwoning: de huurovereenkomst en betaalbewijzen van de huur 

(bankafschriften) alsmede -indien van toepassing- de beschikking huurtoeslag; 

7.    De polis ziektekostenverzekering en betalingsbewijzen van de premie alsmede -indien van 

toepassing- de beschikking zorgtoeslag; 



8.    Indien er schulden zijn: stukken waaruit de hoogte van de schuld blijkt en betaalbewijzen van  

de aflossing hiervan; 

9.    De polis van de begrafenisverzekering en betaalbewijzen van de premie hiervan; 

10.  Inkomensgegevens van een eventuele nieuwe partner. 

 

Afwikkelen huwelijkse voorwaarden/verdelen gemeenschap 

Eigen woning: 

1. De leveringsakte; 

2. De hypotheekakte; 

3. Een opgave van de huidige hypotheekschuld en maandelijkse hypothecaire lasten; 

4. Een opgave van de waarde van de aan de hypotheek verbonden levensverzekering of 

spaarcomponent. Bij de verzekeringsmaatschappij de zogenoemde “contante waarde” 

opvragen (de jaaropgave voldoet niet). 

5. Zelf informatie inwinnen bij de hypotheekadviseur wat de financiële mogelijkheden zijn. Kan 

ik de woning en de hieraan verbonden hypotheek overnemen? Kan ik beter verkopen? 

Aanbevolen hypotheekadviseur is Martijn Broekhuis van Fidenz: 010 - 211 11 44 

6. Indien voorhanden: een recent taxatierapport (niet laten opstellen als deze er niet is!). Indien 

niet voorhanden: een schatting van de huidige marktwaarde. 

 

Overig: 

1. De meest recente bankafschriften van alle bankrekeningen; 

2. Een opgave van de motorvoertuigen (types, kenteken en op wiens naam) inclusief een 

schatting van de waardes hiervan (bijvoorbeeld na te gaan via ANWB-site); 

3. Een opgave van overige vermogensbestanddelen, zoals aandelen, levensverzekeringen 

(opvragen contante waarde bij de verzekeringsmaatschappij, tweede woning, caravan, boot, 

etc.; 

4. Indien een eigen onderneming: Uittreksel uit het handelsregister van de kamer van 

koophandel, van het afgelopen jaar de jaarstukken (balans, winst- en verliesrekening). 

Informatie over de geschatte waarde van de onderneming (nog niet exact laten berekenen).  

5. Indien er schulden zijn: stukken waaruit de hoogte van de schuld blijkt en betaalbewijzen van 

de aflossing hiervan; 

6. Een opgave van de pensioeninstanties waar pensioen is opgebouwd inclusief polisnummers. 

7. Een lijst met alle inboedelgoederen, inclusief geschatte waarde (wat zou ik hiervoor krijgen 

als ik het via Marktplaats verkoop?). Graag hierop aangeven hoe verdeling hiervan zou 

moeten plaatsvinden; 

8. Informatie of er vermogensbestanddelen nog met elkaar verrekend moet worden. Is er 

bijvoorbeeld privegeld in een gezamenlijk goed gestoken of andersom? 

 

 


