
       
Checklist aan te leveren stukken echtscheiding: 
          
Als jullie gaan scheiden is een inventarisatie nodig van alle bezittingen en schulden die jullie hebben. 
In deze checklist staat aangegeven wat er aangeleverd moet worden t.b.v. de juridische en financiële 
afwikkeling van de scheiding (uiteraard voor zover van toepassing op de persoonlijke situatie). De lijst 
is niet uitputtend bedoeld. Ga dus altijd zelf na of alle bezittingen en schulden zijn vermeld! 
 
Persoonlijk: 

- Kopie legitimatiebewijs beide partners 
- Uittreksel uit het huwelijksregister * 
- Akte van huwelijkse voorwaarden 
- Uittreksel uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen * 
- BSN van beide partners en de minderjarige kinderen 

 
Op het moment van het indienen van het verzoek van echtscheiding mogen de met een * aangegeven 
stukken niet ouder zijn dan 3 maanden. Het is verstandig om deze stukken in een later stadium aan te 
vragen 
 
Eigen woning: 

- Kopie eigendomsbewijs 
- Kopie hypotheekakte 
- Oorspronkelijke offerte hypotheek 
- Overzicht hypotheek restantschuld (meest recente opgave) 
- WOZ beschikking (ontvangt u jaarlijks via de gemeente) 
- Saldo opgave bankspaarhypotheek 

 
Huurwoning: 

- Kopie huurovereenkomst 
- Opgave huidige huurprijs 

 
Verzekeringen: 

- Kopie polis levensverzekering en/of lijfrente 
- Kopie polis spaarhypotheek 
- Kopie beleggingspolis 
- Kopie ziektekostenverzekering en opgave te betalen ziektekostenpremie 

 
Fiscaal: 

- Jaaropgaven inkomen laatste jaar 
- Belastingaangifte vorig jaar 
- Bij zelfstandig ondernemerschap: jaarrekeningen, aangiften en aanslagen inkomstenbelasting 

van de laatste 3 jaren 
  
Inkomen: 

- Laatste 3 salarisstroken/uitkeringsspecificaties 
 
Vermogen: 

- Laatste afschriften van betaal- en spaarrekeningen 
- Laatste kredietoverzichten 
- Kopie kentekenbewijzen auto(‘s)/motor(en) etc. 
- Overzicht effectenportefeuille 
- Overzicht waardevolle spullen (kunst, antiek, luxe zaken als een boot bijv.) 
- Lijst van inboedelgoederen en zo mogelijk daarop aangegeven de gewenste verdeling 

 
Pensioen: 

- Overzicht lopende pensioenregelingen: Uniform Pensioenoverzichten (UPO’s) aanleveren. 
Via  www.mijnpensioenoverzicht.nl zijn tevens overzichten op te vragen, waarbij je kunt 
inloggen met je DigiD. 

 
 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

