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Volgende relevante stukken dienen te worden overgelegd bij de beoordeling van de onderhouds- en
kostenregeling voor de kinderen en de persoonlijke onderhoudsuitkering tijdens de
echtscheidingsprocedure en na echtscheiding. Deze lijst is niet limitatief. Naargelang de concrete
omstandigheden van de zaak zullen desgevallend nog andere stukken moeten worden voorgelegd.
De rechtbank verzoekt de partijen om de financiële stukken apart te bundelen in een subfarde van
de stukkenbundel.
Indien de vereiste stukken niet worden neergelegd, behoudt de rechtbank zich de mogelijkheid voor
om de zaak niet in staat te achten op de rechtsdag en deze te verdagen.
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BEROEPSINKOMSTEN

Werknemers en ambtenaren

 het voorlaatste en laatste aanslagbiljet (inclusief eerste pagina)
 de laatste jaarloonfiche 281.10
 loonfiches van de periode vanaf het laatste aanslagbiljet tot en
met neerlegging van de laatste conclusie

 fiche vakantiegeld
 fiche eindejaarspremie of andere premies
 opgave van de voordelen in natura mét begroting
Zelfstandigen, vrije beroepen, bestuurders en zaakvoerders van
vennootschappen

 het laatste en voorlaatste aanslagbiljet (inclusief eerste pagina)
 laatste
en
voorlaatste
jaarrekening
(balans,
resultatenrekening, toelichting)

 laatste fiche 281.20
 recente tussentijdse balans
 opgave van de voordelen in natura mét begroting
 details over de fiscaal ingebrachte beroepskosten

VERVANGINGSINKOMEN

 het laatste en voorlaatste aanslagbiljet (inclusief eerste pagina)
 attest van de uitbetalingsinstelling inzake de aard van de
vergoeding, dagbedrag, de periode gedurende dewelke de
uitkering werd betaald en een overzicht van de ontvangen
bedragen sinds het laatste aanslagbiljet

 fiche 281.12
 fiche 281.18
 indien arbeidsongeschikt: medisch attest met tijdsbepalingen

INKOMSTEN UIT
ROERENDE GOEDEREN

 informatie

met
betrekking
tot
beleggingen,
effectenportefeuilles,… en de gerealiseerde opbrengsten

 bankuittreksel
interesten

met opgave van spaargelden en ontvangen

INKOMSTEN UIT
ONROERENDE GOEDEREN

 huurovereenkomsten
 bankuittreksel waaruit de ontvangen huur blijkt

WOONLASTEN

 in geval van huur: huurovereenkomst en bankuittreksels met
bewijs van overschrijving huurbedrag

 in

geval van hypothecaire lening: kredietovereenkomst,
aflossingstabel en bankuittreksels met bewijs van
overschrijving afbetaling

 attest kinderbijslag met opgave van de gewone of verhoogde

KINDEREN

kinderbijslag per kind of recent bankuittreksel

 stukken

inzake de eigen inkomsten van de kinderen
(bankuittreksel)

ONDERHOUDSBIJDRAGE
ANDERE KINDEREN OF EXECHTGENOTEN

 laatste vonnis
 bankuittreksels

COLLECTIEVE
SCHULDENREGELING

 stukken

BIJZONDERE
KOSTEN

 medische attesten
 bankuittreksels

(MEDISCHE)

van de schuldbemiddelaar inzake stand van zaken
schulden en leefgeld

IN GEVAL VAN WIJZIGING
EOT OF EERDER VONNIS

 EOT-overeenkomst
 eerder vonnis

ONDERHOUDSUITKERING
NA ECHTSCHEIDING

 akte van betekening van het echtscheidingsvonnis/arrest

