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Lijst bewijsstukken Participatiewet / IOAW 

 

Hieronder staat een lijst met bewijsstukken de gemeente nodig heeft om te beoordelen of u 

recht heeft op een bijstandsuitkering. Heeft u een partner? Dan levert uw partner ook de 

bewijsstukken in.  

 

Sommige bewijsstukken beginnen met een sterretje (*). Als de situatie niet voor u geldt dan 

hoeft u deze bewijsstukken niet in te leveren.  

 

Hoe meer bewijsstukken u bij uw aanvraag inlevert, hoe sneller wij uw aanvraag kunnen 

beoordelen.  

 

Als u een schriftelijk aanvraag doet ontvangt u van ons nog een brief met daarin de 

contactgegevens voor het inleveren van de bewijsstukken. Als u digitale aanvraag doet 

ontvangt u een e-mail met daarin de uitleg hoe u uw bewijsstukken digitaal kunt inleveren.  

 

Let op! Als u schriftelijke bewijsstukken inlevert, stuurt u ons alleen kopieën. U bewaart de 

originelen voor uw eigen administratie. 

 

Wat levert u in ieder geval in? 

 

• Geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs) 

• Vreemdelingendocument (voor- en achterzijde) 

• Beschikking rechtbank inzake bewindvoering of onder curatele stelling 

 

• Bankafschriften of pdf-prints uit internetbankieren: 

o Van alle bank- en spaarrekeningen van uzelf, *uw partner en uw inwonende 

kinderen jonger dan 18 jaar; 

o * Van alle creditcardrekeningen van uzelf en van uw partner; 

o * Van alle PayPal-rekeningen van uzelf, uw partner en uw inwonende 

kinderen jonger dan 18 jaar. 

o * Bent u in het bezit van cryptovaluta (digitale munteenheid zoals Bitcoin, 

Ethereum, Chainlink etc.)? Dan levert u bewijsstukken van de waarde in; 
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o * Zijn er op de bankafschriften kasstortingen en/of onduidelijke bijschrijvingen 

te zien? Dan levert u controleerbare bewijsstukken in waaruit blijkt waar het 

geld vandaan komt en waarvoor u het ontvangen heeft.   

 

Wij hebben de afschriften nodig over een periode van minimaal 3 maanden vóór de 

datum dat u zich gemeld heeft tot en met de dag dat u de aanvraag inlevert. 

Voorbeeld: als u zich meldt op 7 juni en u levert op 15 juni de aanvraag in dan levert 

u de bankafschriften in over de periode 7 maart tot en met 15 juni. 

 

Heeft u in deze 3 maanden een rekening opgeheven? Dan levert u een bewijs van 

opheffing in.  

 

Op de bankafschriften moet in ieder geval zichtbaar zijn: 

o het rekeningnummer; 

o de naam en het adres van de rekeninghouder(s); 

o bij- en afschrijvingen; 

o beginsaldo en eindsaldo; 

o de bedragen ‘totaal bijgeschreven’ en ‘totaal afgeschreven’. 

 

Wat levert u verder nog in? 

Kruis bij onderstaande punten aan wat voor u geldt. In de bijlage leest u welke bewijsstukken u 

daarvoor moet aanleveren. U vindt de bijlage op pagina 4 en 5. 

 

1. Huurt u een woning of kamer? Of woont u bij iemand in?   ☐ 

Zie punt 1 van de bijlage welke bewijsstukken nodig zijn.  

 

2. Bent u (mede)eigenaar van een woning (ook in het buitenland)?  ☐ 

Zie punt 2 van de bijlage welke bewijsstukken nodig zijn. 

 

3. Heeft u inkomsten (gehad)?       ☐ 

Zie punt 3 van de bijlage welke bewijsstukken nodig zijn. 

 

4. Ontvangt u teruggave van de Belastingdienst?     ☐ 
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Zie punt 4 van de bijlage welke bewijsstukken nodig zijn. 

 

5. Heeft u bezittingen en/of ander vermogen? (niet van toepassing bij IOAW) ☐ 

Zie punt 5 van de bijlage welke bewijsstukken nodig zijn. 

 

6. Heeft u schulden?         ☐ 

Zie punt 6 van de bijlage welke bewijsstukken nodig zijn. 

 

7. Bent u gescheiden of bent u bezig uw scheiding te regelen?   ☐ 

Zie punt 7 van de bijlage welke bewijsstukken nodig zijn. 

 

8. Heeft u een eigen bedrijf (gehad)?       ☐ 

Zie punt 8 van de bijlage welke bewijsstukken nodig zijn. 

 

9. Beheerst u de Nederlandse taal (Wet Taaleis)?     ☐ 

Zie punt 9 van de bijlage welke bewijsstukken nodig zijn. 

 

10. Verbleef u in het afgelopen half jaar in detentie?     ☐ 

Zie punt 10 van de bijlage welke bewijsstukken nodig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Bijlage bewijsstukkenlijst 

 

1. U huurt een woning of kamer. Of u woont bij iemand in: 

• Huurcontract of verklaring inwoning. 

 

2. U bent eigenaar van een woning: 

• Eigendomsakte; 

• Hypotheekakte; 

• WOZ beschikking van BsGW; 

• Bewijsstukken actuele hypotheekschuld; 

• Laatste jaaropgave van de rente en aflossing van het lopende jaar; 

• Premie opstalverzekering van het lopende jaar. 

 

3. U heeft inkomsten (gehad): 

• Arbeidscontract vorige en/of huidige werkgever; 

• Ontslagbewijs of ontslagverzoek vorige werkgever; 

• Loonstroken over de laatste drie maanden; 

• Beschikking UWV met betrekking tot toekenning, afwijzing en/of wijziging uitkering; 

• Beschikking UWV met betrekking tot beëindiging uitkering; 

• Beschikking DUO met betrekking tot toekenning of beëindiging WTOS of 

studiefinanciering; 

• Beschikking SVB met betrekking tot Anw-uitkering; 

• Uitkeringsspecificaties over de laatste drie maanden. 

• Als u andere inkomsten heeft levert u hier bewijsstukken van in. 

 

4. U ontvangt teruggave van de Belastingdienst: 

• Beschikking voorlopige aanslag (voor- en achterzijde). 

 

5. U heeft bezittingen en/of ander vermogen: 

• Polis begrafenisverzekering, levensverzekering en/of overlijdensrisicoverzekering. Is 

er een afkoopwaarde? Dan levert u hier bewijs van in; 

• Correspondentie over uw aandeel in een onverdeelde boedel of erfenis; 
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• Overige bewijsstukken met betrekking tot vermogen (o.a. lijfrentepolissen, effecten, 

obligaties, aandelen, opties, dividendoverzichten, spaarbrieven, koopsompolissen, 

beleggingscertificaten, taxatierapporten juwelen/schilderijen/antiek/luxe goederen, 

eigendomsbewijs (sta)caravan). 

 

6. U heeft schulden: 

• Overeenkomst of contract lening of krediet; 

• Correspondentie van schuldeisers over de laatste drie maanden; 

• Beschikking rechtbank met betrekking tot wettelijke schuldsanering. 

 

7. U bent in de afgelopen 12 jaar gescheiden of bezig uw scheiding te regelen: 

• Echtscheidingsbeschikking van de rechtbank; 

• Verzoekschrift echtscheiding 

• Echtscheidingsconvenant; 

• Voorlopige voorzieningen rechtbank; 

• Bewijsstukken met betrekking tot de hoogte en duur van de te ontvangen alimentatie, 

voor u en uw kind(eren); 

• Bij co-ouderschap: het gerechtelijk vonnis; 

• Ouderschapsplan (dat is vastgesteld door de rechtbank); 

• Bewijsstukken waaruit blijkt dat u uw scheiding aan het regelen bent.  

 

8. U heeft een eigen bedrijf (gehad): 

• Jaarcijfers (winst/verliesrekening, balans, jaarverslag) over de laatste drie jaren; 

• Boekhouding over de laatste drie maanden; 

• Inschrijving en/of uitschrijving Kamer van Koophandel; 

• Afschriften van de zakelijke bankrekening(en) over de laatste drie maanden. Zie voor 

voorwaarden kopje bankafschriften; 

• Overeenkomst of contract bij verkoop bedrijf; 

• Ingeval van faillissement: uitspraak rechtbank waarin ook de toewijzing van de 

curator vermeld is en alle overige bewijsstukken met betrekking tot het faillissement. 

 

9. U beheerst de Nederlandse taal (Wet Taaleis): 
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• Rapporten of diploma’s waaruit blijkt dat u gedurende minimaal acht jaar 

Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd; 

• Een ander document waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal op niveau 1F of A2 

beheerst. Dit is het niveau van einde groep 8 van de basisschool; 

• Inburgeringsdiploma; 

• Een document waaruit blijkt dat u bent ontheven van de inburgeringsverplichting. 

 

10. U verbleef in het afgelopen half jaar in detentie: 

• Ontslagbewijs detentie; 

• Afspraken over eventuele taakstraf en/of met reclassering. 

 


