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BENODIGDE GEGEVENS VOOR HET MAKEN VAN ALIMENTATIEBEREKENINGEN 

 

Belastingdienst: 

- de laatste drie aangiften en aanslagen Inkomstenbelasting; 

- opgaven van de belastingdienst terzake huur- en/of zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en 

kindgebondenbudget. 

 

Bij loondienst/uitkering: 

- de loonstroken/uitkeringsspecificaties over de afgelopen drie maanden; 

- de laatste specificatie(s) met vermelding van een eindejaarsuitkering of bonus van de 

afgelopen drie jaren; 

- de jaaropgaven over de afgelopen drie jaren. 

 

Bij een eigen bedrijf: 

- jaarrekeningen (fiscaal/commercieel/geconsolideerd) over in ieder geval de laatste drie 

jaren, bij voorkeur de laatste vijf jaren (balans, W&V-rekening met toelichting); 

- pensioenbrief en pensioenberekening die aansluit bij de jaarrekening; 

- voorlopige cijfers lopende kalenderjaar met vermelding van wat daarin nog niet definitief is 

verwerkt (inventaris, voorraad, afschrijvingen); 

- polis premie lijfrente/arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

 

Indien sprake is van inkomsten uit Box 2 en Box 3 (aangifte IB): 

- financiële jaaroverzichten bank- en spaartegoeden, effecten, kapitaalverzekeringen, eigen 

woning etc. 

 

Bij een huurwoning: 

- de huurovereenkomst, danwel: 

- opgave van de te betalen kale huur;  

- opgave van de servicekosten.  

 

Bij een eigen woning: 

- de meest recente aanslag gemeentelijke belastingen; 

- de meeste recente jaaropgave van de hypothecaire geldleningen; 

- een opgave van dat deel van de hypothecaire geldleningen dat consumptief is besteed en 

het daarmee corresponderende deel van de verschuldigde rente dat niet fiscaal aftrekbaar 

is; 

- indien van toepassing een jaaropgave hypothecair verbonden overlijdensrisico-/kapitaal- 

/spaarverzekering met vermelding verschuldigde premie; 

 

Lasten algemeen: 

- de polis ziektekostenverzekering met vermelding premie; 

- bewijs van besteding eigen risico indien het eigen risico structureel wordt besteed; 

- polissen overige levensverzekering(en), koopsompolissen, lijfrentepolissen; 
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- geldleningen of kredieten die nog moeten worden afgelost met vermelding van de 

restantschuld, looptijd, verschuldigde rente en aflossing, alsmede bewijs van noodzaak van 

het aangaan van de schuld; 

- bijzondere kosten (denk daarbij aan kosten i.v.m. ziekte van een van partijen, bijzonder 

onderwijs kinderen, scholingskosten, etc.); 

- voor de wederpartij betaalde woonkosten; 

- kosten voor kinderopvang; 

- etc. etc. 

 

 

U hoeft in beginsel geen stukken te overleggen met betrekking tot uw eigen kosten voor 

inboedelverzekeringen, autoverzekeringen, telefoon- en internetkosten, abonnementen, 

voorschotten gas/water/licht etc. Bij alimentatieberekeningen wordt rekening gehouden met 

een standaardbedrag voor reguliere lasten. 


