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Bijlage 3       

 

Checklist   

Om een zorgvuldige berekening conform de tremanormen te kunnen maken van zowel 

partner- als kinderalimentatie zijn er een aantal gegevens nodig. 

 

Het volgende overzicht geeft aan in welke situatie welke documenten nodig zijn; 

 

• De onder punt 1 t/m 5 gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor de 

alimentatieberekening. 

• De onder punt 6 t/m 10 gevraagde gegevens zijn alleen noodzakelijk als ze op jouw 

situatie van toepassen zijn. 

• De opgevraagde gegevens zijn die van de alimentatieplichtige. 

 

 

 

Benodigde gegevens: 

 

1. Kind(eren) 

a. Naam en geboortedatum 

b. Uit of thuiswonend 

c. Type school (bijv. basisschool, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, universiteit) 

 

2. Inkomsten 

a. De laatste drie salarisstroken en/of uitkeringspecificaties 

b. De jaaropgave van vorig jaar 

c. Kopie van het arbeidscontract 

 

3. Woonlasten 

a. Een specificatie van de woonlasten met bewijsstukken, zoals huurcontract, 

bankafschrift etc. 

 

4. Schulden 

a. Bewijsstukken van eventuele schuld(en) met opgave van de restantschuld en 

restantlooptijd 

b. Opgave waarvoor deze schuld is aangegaan 

c. Bewijs van aflossing van de schulden 

 

5. Zorgverzekeringspremie 

a. Een bewijsstuk van de huidige zorgverzekeringspremie 

b. Opgave van de (eventuele) bijdrage van de werkgever daarin 

c. Hoogte van de (eventuele) zorgtoeslag 

d. Opgave eigen risico dat in het huidige jaar is gebruikt 
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Eventueel/indien van toepassing 

 

6.  Bijzondere kosten: bewijsstukken van kosten zoals 

a. Extra kosten i.v.m. chronische ziekte, speciale diëten 

b. Levensverzekeringspremie 

c. Premie begrafenisverzekering 

d. Zelf betaalde premie arbeidsongeschiktheid, oudedagvoorziening 

e. Eigen kosten kinderopvang 

f. Studiekosten 

 

7. Inkomstenbelasting 

a. Laatste drie aangiften inkomstenbelasting met de daarbij behorende aanslagen 

 

8. Nieuwe partner 

a. Indien met een nieuwe partner wordt samengewoond, de onder 1 tot en met 7 

genoemde stukken van de nieuwe partner 

 

9. Zelfstandig ondernemer 

a. Belastingaangifte laatste jaar 

b. De laatste drie vastgestelde jaarrekeningen 

c. Van het lopende jaar de voorlopige en tussentijdse cijfers, beide met toelichting 

 

10. In geval van een herberekening van alimentatie 

a. Het echtscheidingsconvenant 

b. De netto salarissen per maand van beide ex-partners ten tijde van de echtscheiding 

 

 


