Checklist in te leveren stukken
Welke stukken moet u meenemen?
Neem kopieën mee van de onderstaande stukken naar het gesprek. Als u een partner heeft, hebben
we ook kopieën nodig van uw partner die op deze checklist staan. Zonder deze stukken kunnen wij uw
aanvraag niet in behandeling nemen.
Informeert u de gemeente niet voldoende of onjuist? Dan kan het zijn dat u een uitkering krijgt
toegekend die te hoog is of waar u helemaal geen recht op heeft. De gemeente kan u daarvoor een
boete geven.
Legitimatie:
· geldig paspoort of ID-kaart en/of verblijfsvergunning (geen rijbewijs)
· buitenlands paspoort
Wonen:
· huurcontract, ook als u op kamers woont
· betaalbewijzen huur van de afgelopen 3 maanden
· bewijsstukken eigen woning, ook van woningen in het buitenland (hypotheekakte, OZB-aanslag,
opstalverzekering, betaalbewijs hypotheekrente)
Inkomsten:
· laatste loonstrook
· laatste uitkeringsspecificatie
· beschikkingen belastingdienst voorlopige teruggaven
· bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van al uw (spaar)rekeningen
LET OP: U dient originele bankafschriften aan te leveren. Dit zijn ofwel afschriften gedownload vanuit
internetbankieren ofwel kopieën van de originele bankafschriften.
· Indien van toepassing: uitspraak rechtbank over toekenning alimentatie
Vermogen
· overzicht van alle andere bezittingen, zoals aandelen, lijfrentes en levensverzekeringen.
Bij kinderen onder de 18 jaar
· afschriften (spaar)rekeningen van de afgelopen 3 maanden van alle rekeningen
Bij beëindiging UWV-uitkering
· brief met einddatum UWV-uitkering
Bij schulden
· actueel bewijs van schulden
Bij beëindiging studie
· brief DUO over einde van het recht op studiefinanciering
Bij beoordeling beheersing Nederlandse taal
· diploma of bewijsstuk van vrijstelling van inburgering (indien van toepassing)
· ander document waaruit blijkt in hoeverre u de Nederlandse taal beheerst (bijvoorbeeld diploma’s
of een recent arbeidscontract)
Bij (beëindiging van) een eigen zaak
· in- of uitschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel
· jaarcijfers
· afschriften bedrijfsbankrekeningen
· Btw-aangiftes van de laatste 4 kwartalen
· bewijs van opheffing bedrijfswebsite (indien van toepassing)
Bij einde detentie
· detentieverklaring

