Op te vragen stukken voor opstellen alimentatieberekeningen:

Ø

van een werknemer: de jaaropgaven over het vorige (of voorvorige) jaar en
de laatste drie loonopgaven en/of uitkeringsspecificaties;

Ø

van een gepensioneerde: de pensioenopgaaf over het afgelopen jaar en de
laatste drie pensioenspecificaties;

Ø

de laatste drie aangiften inkomsten- en vermogensbelasting, indien
bestaand, met de bijbehorende aanslagen;

Ø

de beschikking huurtoeslag, de beschikking zorgtoeslag en de beschikking
kinderopvangtoeslag;

Ø

Kindgebonden budget en/of alleenstaande ouderkop

Ø

een specificatie met bewijsstukken van de volgende woonlasten:
•

in geval van een huurwoning:
kale huur + evt. servicekosten (anders dan kosten van gas, water
en/of licht);

•

in geval van een koopwoning;
maandelijkse hypotheekrente;
evt. servicekosten (anders dan kosten van gas, water en/of licht);

•

premies levensverzekeringen/ maandelijkse aflossingen in verband
met (een) hypothecaire lening(en) die voor de aanschaf of latere
verbouwingen van de woning (is) zijn aangegaan; en

•

het eigen woning forfait (met een opgaaf van de meest recente WOZwaarde, zie de waardebeschikking van de gemeente);

Ø

bewijsstukken van eventuele schuld(en) met een opgave (met zo
mogelijk bewijsstukken) van de restantschuld(en) en restantlooptijd, de
reden voor het aangaan van de betreffende schuld(en) en de maandelijkse
aflossings- en/of renteverplichtingen;

Ø

ziektekostenpolis en de laatste specificatie van de maandelijkse
premie alsmede opgave van de (eventuele) bijdrage van de werkgever
daarin;

Ø

bewijsstukken van eventuele andere bijzondere kosten,

Ø

een convenant (voorzover aanwezig en van belang);
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Ø

In geval van een ondernemer:
• jaarrapporten (jaarverslag, jaarrekening en toelichtingen) laatste drie
jaren van alle vennootschappen en ondernemingen;
• aangiftes vennootschapsbelasting laatste drie jaren van alle
vennootschappen;
• aangiftes inkomstenbelasting van beide partners over de laatste drie
jaren;
• voorlopige vermogensopstelling per peildatum met specificatie;
• voorlopige (tussentijdse) balans en winst-en-verliesrekening van het
lopend jaar en van het vorig jaar indien het jaarrapport nog niet
gereed is van alle vennootschappen en ondernemingen;
• prognose resultaat lopend jaar van alle vennootschappen en
ondernemingen;
• businessplan, strategisch plan, meerjarenbegroting (niet altijd
aanwezig bij kleinere en middelgrote organisaties);
• statuten van de persoonlijke holding en van de groepsholding,
eventueel maatschaps- of firma-overeenkomsten;
• aandeelhoudersovereenkomst (bij meerdere aandeelhouders vaak
aanwezig);
• statuten en Administratievoorwaarden Stichting Administratiekantoor
(STAK) indien de aandelen zijn gecertificeerd;
• certificaathouderovereenkomst (bij meerdere certificaathouders vaak
aanwezig);
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