Lijst bewijsstukken voor Participatiewet/Bijstands-, IOAW, IOAZ-uitkering
Hieronder staat een lijst met bewijsstukken die nodig zijn voor het vaststellen van het recht op en
hoogte van de uitkering. Het kan zijn dat sommige bewijsstukken niet van toepassing zijn omdat die
niet gelden voor de aanvrager. Deze zijn schuin gedrukt. Denk bijvoorbeeld aan een
vreemdelingendocument of stukken over bewindvoering.

Persoonsgegevens aanvrager en partner (als er een partner is):






Geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart, n.b. géén rijbewijs)
Vreemdelingendocument (voor- en achterzijde)
Polis zorgverzekering
Geldig inschrijfbewijs UWV WERK bedrijf
Beschikking rechtbank inzake bewindvoering of onder curatele stelling

Rekeningnummer(s) (IBAN)
 Afschriften van alle betaalrekeningen en/of spaarrekeningen van uzelf, van uw eventuele partner
en uw eventueel inwonende minderjarige kinderen over de afgelopen 3 maanden
 Afschriften van alle creditcardrekeningen, Paypal rekening van uzelf, van uw eventuele partner en
uw eventueel inwonende minderjarige kinderen over de afgelopen 3 maanden
 Indien er op de bankafschriften kasstortingen te zien zijn, dient u de herkomst en het doel daarvan
aan te tonen met objectieve en verifieerbare bewijsstukken
Let op; op het afschrift dient het begin- en eindsaldo zichtbaar te zijn. Ook de bedragen “totaal
afgeschreven” en “totaal bijgeschreven” moet leesbaar zijn, evenals rekeningnummer en
tenaamstelling. Het dienen deugdelijke (gedownloade) bankafschriften te zijn. Schermafdrukken of
andere printjes worden niet geaccepteerd.

Inkomsten
 Arbeidscontract huidige werkgever
 Loonstroken over de afgelopen drie maanden
 Beschikking UWV inzake toekenning/afwijzing/wijziging WW-, Ziektewet, WGA-, WIA-, WAJONGuitkering
 Beschikking UWV inzake toekenning toeslag op grond van de Toeslagenwet
 Beschikking UWV beëindiging WW-, Ziektewet, WGA-, WIA-, WAJONG-uitkering
 Beschikking toekenning WTOS of studiefinanciering van DUO
 Specificaties WW-uitkering over de afgelopen drie maanden

Belastingdienst
 Beschikking zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebondenbudget (te downloaden via Toeslagen.nl/Mijn
Toeslagen)
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 Beschikking Voorlopige Aanslag

Huurwoning / Kamerhuur / Kostgeving





Huurcontract / verklaring inwoning c.q. onderhuur
Betaalbewijs huur / kostgeld
Onderverhuur contract en/of contract kostgeverschap
Betalingsbewijs onderverhuur en/of betalingsbewijs kostgeld

Koopwoning (ook in het buitenland)






Eigendomsakte / koopakte
Hypotheekakte
WOZ-beschikking van de Gemeente
Bewijsstukken hoogte hypotheek
Afschriften van bank- en/of girorekeningen inclusief spaar- en beleggingsrekeningen met
betrekking tot de hypotheek
 Kopie voorlopige aanslag Belastingdienst voor de teruggaaf eigen woning (voor– en achterkant)

Vermogen / bezit








Kentekenbewijzen van alle voertuigen inclusief aanhangwagen, caravan etc.
Keuringsbewijzen van alle voertuigen
Eigendomsbewijs caravan, boot, etc.
Polis inboedelverzekering (n.b. de verzekerde waarde moet vermeld staan)
Polis begrafenisverzekering
Correspondentie over aandeel in een onverdeelde boedel of erfenis
Overige bewijsstukken inzake vermogen (o.a. lijfrentepolissen, polis inzake levensverzekeringen,
beleggingscertificaten, effecten, aandelen, opties, obligaties, dividendoverzichten, spaarbrieven,
koopsompolissen, taxatierapporten juwelen/ schilderijen/antiek)

Schulden
 Bewijsstukken van al uw schulden (alleen de betreffende brieven en overige correspondentie van
het afgelopen half jaar zijn nodig)

Echtscheiding/verlating








Echtscheidingsvonnis van de rechtbank
Echtscheidingsconvenant (dat vastgesteld is door de rechtbank)
Verzoekschrift echtscheiding
Voorlopige voorzieningen rechtbank
Bewijsstukken inzake de hoogte en duur van de te ontvangen alimentatie, voor u en uw kind(eren)
Bij co-ouderschap: het gerechtelijk vonnis.
Ouderschapsplan (dat vastgesteld is door de rechtbank)

Inkomsten zelfstandig ondernemerschap/ beëindiging zelfstandig bedrijf
 Jaarcijfers (winst/verliesrekening) over de laatste drie jaar
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Inschrijving/uitschrijving Kamer van Koophandel
Afschriften van de zakelijke bankrekening(en) van de afgelopen drie maanden;
Overeenkomst of contract bij verkoop bedrijf
Documentatie inzake faillissement

Opleiding
 Beschikking einde studiefinanciering (DUO)
 Uitschrijfbewijs opleiding
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