
BENODIGDE INFORMATIE SCHEIDING 
 
 
Dit overzicht is een hulpmiddel bij het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor een scheiding. 
Waarschijnlijk zijn niet alle punten op jou van toepassing, mogelijk staan punten die voor jou wel van 
toepassing zijn, niet vermeld.  
 
Beers Advocatenkantoor neemt altijd met jou de gehele situatie door, zodat uiteindelijk die gegevens 
voorhanden zijn, die in jouw situatie van belang zijn.  
 
 
Identiteitsbewijs 

□ Rijbewijs, paspoort of identiteitskaart 
 
 

Huwelijkse voorwaarden 
Hebben jullie huwelijkse voorwaarden op laten maken of zijn jullie gehuwd in gemeenschap van 
goederen? 
Indien jullie zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden:  

□ Akte huwelijkse voorwaarden  
 
 

Eigen woning  
□ Eigendomsbewijs (notariële eigendomsakte) 
□ Recente aanslag Gemeentelijke Belastingen met vermelding WOZ waarde 

 
 
Hypotheek 

□ Notariële hypotheekakte 
□ Jaaroverzicht hypotheek 

 
 
Kapitaalverzekeringen  

□ Polissen  
□ Waardeoverzichten van de afgelopen 2 jaar 

 
 
Lijfrente polissen 

□ Polissen, polisvoorwaarden 
□ Waardeoverzichten afgelopen 2 jaar 

 
 
Auto, caravan, motor, boot etc. 

□ Merk, type en kenteken 
□ Laten taxeren bij een dealer of ANWB koerswaarde opvragen (www.anwb.nl) 
□ Vergelijk de waarde van vergelijkbare auto's via internet  

 



 
Bankrekeningen en spaarrekeningen 

□ Recent bankafschriften van alle betaal‐ en spaarrekeningen 
□ Financieel jaaroverzicht van alle betaal- en spaarrekeningen 

 
 
Beleggingen 

□ Afschriften en recente overzichten van alle beleggingsproducten (aandelen, fondsen etc) 
 
 
Nalatenschap  
Is een naaste overleden in de afgelopen jaren, dan kan het zijn dat er een vordering bestaat op de 
langstlevende echtgenoot van de overledene, die meestal pas opeisbaar is bij overlijden van de 
langstlevende echtgenoot van de overledene. Die vordering moet gewaardeerd worden en in het 
kader van de verdeling mogelijk worden meegenomen. Ook kan het zijn dat iemand in de familie 
(bijvoorbeeld een ouder) recent is overleden, terwijl de nalatenschap nog moet worden verdeeld. 
Soms ook heeft de erflater in een testament bepaald, dat alles wat wordt nagelaten,niet in enige 
gemeenschap van goederen etc. valt. Het kan dan zijn, dat een nalatenschap die in het verleden is 
ontvangen, niet hoeft te worden verdeeld. 
Verzamel alles wat betrekking heeft op nalatenschappen.  

□ Testament 
□ Verdelingsakte 
□ Aanslag successierecht 

 
 
Schenkingen  
Ook schenkingen die tijdens het huwelijk mogelijk zijn gekregen, kunnen net als nalatenschappen 
buiten een gemeenschap van goederen vallen, namelijk als dit bij de schenking is bepaald. 

□ Alle stukken van deze schenking. 
 
 
Onderneming 
Is er een onderneming (eenmanszaak, VOF, maatschap, BV) of aandelen in een bedrijf? 

□ Uittreksel KvK van de onderneming(en) 
□ Statuten van de BV's ‐ Holding(en) en werkmaatschappij(en) ‐ VOF contract, etc. 
□ Aandeelhoudersregister BV's 
□ Jaarstukken onderneming van de afgelopen 3 jaar, inclusief toelichting 
□ Concept jaarrekening van het huidige jaar 
□ Een waardering / eerste waarde indicatie van de onderneming / aandelen / rek‐courant 

positie 
 
 
 
 
 
 
 



Schulden 
Verzamel bewijsstukken van alle schulden en lever de meest recente overzichten / afschriften in. 
Het gaat om alle schulden, incl. debetstanden op betaalrekening, leningen bij de banken, schulden 
aan postorderbedrijven, studieschulden IBG etc. 

□ Recent afschrift 
□ Afschrift van de aflossingen op de schuld 

 
 
Pensioen 

□ Jaaroverzichten 
□ Uitdraai www.mijnpensioenoverzicht.nl 

 


