U heeft zich gemeld bij de afdeling Inkomensvoorzieningen voor een uitkering of u wilt een
uitkering aanvragen. Voor de beoordeling van uw aanvraag hebben wij een aantal gegevens
van u nodig. Dan kunnen we uw aanvraag goed beoordelen.
Wij verzoeken u om kopieën van de stukken die voor u van toepassing zijn mee te nemen naar
uw afspraak met uw inkomensconsulent? Dan weet u zo snel mogelijk of u een uitkering krijgt
of niet.
U kunt ook originele stukken meenemen. Wij kunnen kopieën maken van uw stukken.
Hieronder hebben wij een aantal stukken opgenomen:
Algemeen
Geldig identiteitsbewijs en/of verblijfsdocument. Let op: een rijbewijs is niet voldoende.
Geldig identiteitsbewijs en/of verblijfsdocument van uw partner.
Bewijs van inschrijving UWV WERKbedrijf
Bewijs van inschrijving UWV WERKbedrijf van uw partner
Inkomen
Werkt u of heeft u gewerkt?
Arbeidscontract (met de ex-werkgever)
Laatste loonstrook
Ontslagbewijs
Heeft of had u een uitkering van het UWV WERKbedrijf of een andere
organisatie/instelling?
Laatste specificatie van de uitkering
Beschikking toekenning uitkering
Beschikking beëindiging uitkering
Beschikking afwijzing uitkering
Beschikking met betrekking tot wijziging of verlaging uitkering
Heeft of had u een zelfstandig bedrijf of freelance werk?
Inschrijving/ uittreksel/uitschrijving kamer van koophandel
Omschrijving beroep/bedrijf
Jaarcijfers/ jaarrekening van de afgelopen 3 jaren
Afschriften van de zakenrekening van de afgelopen 3 maanden
Overeenkomst of contract bij verkoop van het bedrijf
Heeft u inkomsten van de Belastingdienst?
Beslissing Belastingdienst betreffende voorlopige teruggaaf heffingskortingen
(algemene heffingskorting, (aanvullende) alleenstaande ouderkorting, kindgebonden
budget, (inkomensafhankelijke) combinatiekorting)
Ontvangt of ontving u alimentatie?
Beschikking/bewijsstuk inzake hoogte en duur van kinder- en/of partneralimentatie

Heeft u nog andere inkomsten?
Overige inkomsten (b.v. pensioen, dividend etc.)
Vermogen
Heeft u bank-, giro- of spaarrekeningen?
Van alle rekeningen die u heeft de kopieën van alle afschriften van de laatste 3 maanden.
(ook van uw partner en kinderen jonger dan 18 jaar). Inclusief de volgnummers! Let op: zorg
dat de nummering goed te zien is.
Overige bezittingen
Auto, caravan, boot, motor, scooter etc: een kopie van het kentekenbewijs/registratie
verzekeringsbewijs
Spaarplannen, polis en afkoopwaarde
Levensverzekering, polis en afkoopwaarde
Lijfrentepolis + afkoopwaarde/ obligaties/ aandelen/ effecten
Spaarbrieven/ koopsompolissen
Taxatierapport juwelen/ schilderijen/ antiek
Eigendomsbewijs onroerend goed in het buitenland
Beleggingscertificaten
Correspondentie aandeel onverdeelde boedel of erfenis
Heeft u schulden?
Overeenkomst of contract lening en/of krediet
Afschriften van aflossingsoverzichten van de laatste 3 maanden
Correspondentie van achterstanden leningen
Correspondentie van betalingsachterstanden
Beschikking rechter inzake de wettelijke schuldregeling (WSNP)
Beschikking bewindvoering of onder curatele stelling
Contract saneringskrediet
Schulden postorderbedrijven
Woongegevens
Heeft u een huurwoning?
Huurcontract
Heeft u een koopwoning?
Eigendomsakte/koopakte
Hypotheekakte en bewijsstukken betreffende resterende hypotheekschuld
Recente WOZ waarde
Heeft u inwonende kinderen?
Beslissing verzekeringsbank over kinderbijslag/ontvangstbewijs kinderbijslag
Van werkende kinderen jonger dan 21 jaar; arbeidscontract en laatste 3 loonstroken
Van studerende kinderen ouder dan 18 jaar; beslissing studiefinanciering
Heeft u of bent u een kostganger of onderhuurder?
Onderverhuurcontract
Kostgangerscontract
Betalingsbewijs onderhuur/kostgeld

Overige gegevens
Echtscheiding
Echtscheidingsvonnis en bewijs van boedeldeling/correspondentie advocaat
Verzoekschrift echtscheiding
Voorlopige voorzieningen rechtbank
Beschikking scheiding van tafel en bed
Echtscheidingsconvenant
Bij co-ouderschap: het gerechtelijke vonnis
Beëindiging opleiding
Beslissing einde studiefinanciering
IOAW
Loonbelastingverklaring
Gegevens stamrecht; lijfrente polis

