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Bijlage
Bewijsmiddelen inkomen

Deze lijst geeft aan welke bewijsmiddelen van het inkomen de IND nodig 
heeft voor het beoordelen van de aanvraag. In het aanvraagformulier is 
aangegeven van welke perso(o)n(en) u bewijsmiddelen met uw aanvraag 
moet bijvoegen. Deze zijn meestal van u (de verblijfgever) en van uw 
(geregistreerd) partner. De bewijsmiddelen moeten in kopie worden 
bijgevoegd.
Let op! De IND kan de juistheid van uw bijgevoegde loon-, arbeids- en uitkerings-
gegevens controleren bij een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld Uitvoerings-
instituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de Belastingdienst).

Als u of uw (geregistreerd) partner een arbeidsovereenkomst heeft 
die op het moment van de aanvraag minimaal 1 jaar geldig is; of
Als u (de vreemdeling) arbeid in loondienst gaat verrichten (in het 
kader van een EU-actieprogramma of een Internationale Overeen-
komst waarbij Nederland partij is)
• Uw huidige arbeidsovereenkomst(en) en/of aanstellingsbesluit(en);
•  De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) ‘Werkgevers

verklaring’ (niet ouder dan 3 maanden);
• Loonstroken over de afgelopen 3 maanden.
Alleen als u structureel meer verdient dan uit uw arbeidsovereenkomst blijkt (bijvoor-
beeld door overwerk)
• Loonstroken over de afgelopen 12 maanden.
Als u door een derde wordt betaald uit een Persoonlijk Gebonden Budget
•  Bewijs van volledige uitbesteding van de salarisadministratie aan de 

Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Als u of uw (geregistreerd) partner een arbeidsovereenkomst heeft 
die op het moment van de aanvraag minder dan 1 jaar geldig is
•  Uw huidige arbeidsovereenkomst(en) en/of aanstellingsbesluit(en), 

waaruit blijkt dat u over werk beschikt;
•  De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) ‘Werkgevers

verklaring’ (niet ouder dan 3 maanden);
•  Bij een aanvraag voor verblijf als familie of gezinslid:
 Over de afgelopen 12 maanden:
  alle salarisspecificaties; en
  de jaaropgave; en
   de arbeids en uitzendovereenkomst(en) en/of 

aanstellingsbesluit(en); en
  toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s).
•  Bij overige aanvragen:
 Over de afgelopen 3 jaar:
  alle salarisspecificaties; en
  alle jaaropgave; en
   alle arbeids en uitzendovereenkomst(en) en/of 

aanstellingsbesluit(en); en
  toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s).

Als u of uw (geregistreerd) partner werkt als uitzendkracht of op  
basis van een afroepcontract, oproepcontract, seizoenswerk- 
contract, nulurencontract of een andere overeenkomst met  
uitgestelde prestatieplicht 
•  Uw huidige uitzend of arbeidsovereenkomst(en) en/of 

aanstellingsbesluit(en) waaruit blijkt dat u over werk beschikt;
•  De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) ‘Werkgevers

verklaring’ (niet ouder dan 3 maanden);
• Over de afgelopen 3 jaar:
   alle salarisspecificaties; en
   alle jaaropgaven; en
    alle arbeids en uitzendovereenkomst(en) en/of 

aanstellingsbesluit(en); en 
   toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s).

Als u of uw partner wetenschappelijk onderzoeker op grond van de 
richtlijn 2005/71/EG is
•  Als u sponsorgelden ontvangt: een sponsorovereenkomst waaruit 

de hoogte van de sponsorgelden en de duur van de sponsorovereen
komst blijkt; of

•  Als u periodieke betalingen ontvangt ter bekostiging van het verblijf 
in Nederland: een bewijs van deze betalingen; of

•  Als u een beurs of stipendium ontvangt: een bewijs waaruit de hoogte 
en de begin en einddatum van de beurs of het stipendium blijkt; of

•  Als u betaald werk in het buitenland heeft: een afschrift van een 
arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever in het buitenland; of

•  Als u in dienst komt bij de onderzoeksinstelling: een kopie van de 
arbeidsovereenkomst die zowel door de onderzoeksinstelling als u 
ondertekend dient te zijn.

Stuur deze bijlage niet mee met de aanvraag
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Als u of uw (geregistreerd) partner een (aanvullende) uitkering heeft
Heeft u of uw (geregistreerd) partner een (aanvullende) uitkering (bijvoorbeeld WW, 
ZW, AOW, ANW of REA-uitkering)
•  De brief van uw uitkeringsinstantie waarin uw uitkering wordt toe

gekend;
• De meest recente uitkeringsspecificatie.
Heeft u of uw (geregistreerd) partner een WAO-, WAZ- of Wajong uitkering
•  Het toekenningsbesluit waaruit blijkt dat u arbeidsongeschikt bent 

(en voor welk percentage);
•  De meest recente uitkeringsspecificatie (van minimaal één jaar na het 

toekenningsbesluit);
•  Een brief van de uitkeringsinstantie met daarin vermeld de datum van 

de herkeuring.
Heeft u of uw (geregistreerd) partner een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond 
van de WIA of de Wet Wajong
•  Het toekenningsbesluit waaruit blijkt dat u arbeidsongeschikt bent 

(en voor welk percentage);
• De meest recente uitkeringsspecificatie;
• De meest recente herbeoordeling.
Bent u of is uw (geregistreerd) partner blijvend arbeidsongeschikt en wordt géén 
WAO-, WIA-, WAZ- Wet Wajong of Wajong uitkering ontvangen. Let op! Dit is niet 
van toepassing als u een aanvraag indient om een verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd.
•  Een verklaring van de GGD, bedrijfsarts of keuringsarts, waaruit blijkt 

dat u volledig arbeidsongeschikt bent, sinds wanneer u dat bent en 
wat de verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid is.

Heeft u of uw (geregistreerd) partner een bijstandsuitkering, en is het voor u of uw 
partner blijvend onmogelijk om weer te werken. Let op! Dit is niet van toepassing 
als u een aanvraag indient om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
•  Alle toekenningsbesluiten van de afgelopen 5 jaar en eventuele 

correspondentie met het College van Burgemeester en Wethouders 
waaruit blijkt dat u of uw (geregistreerd) partner zijn vrijgesteld van 
alle verplichtingen tot arbeidsinschakeling en bewijsstukken waaruit 
blijkt dat een arbeidsinschakeling binnen één jaar niet te verwachten 
is.

Als u of uw (geregistreerd) partner zelfstandig ondernemer bent/is
•  De door u en (bijvoorbeeld) een registeraccountant, een accountant, 

administratieconsulent, een federatie belastingadviseur, een college 
Belastingadviseur of een administrateur met een BECONnummer  
van de Belastingdienst volledig ingevulde en ondertekende Bijlage 
‘Verklaring inkomen zelfstandig ondernemer’ met de gevraagde 
bijlagen.

Als u door een derde wordt betaald uit een Persoonlijk Gebonden Budget
•  Bewijs van volledige uitbesteding van de salarisadministratie aan de 

Sociale Verzekeringsbank (SVB).

U of uw (geregistreerd) partner directeur-grootaandeelhouder  
bent/is in een vennootschap
•  De officiële bescheiden waaruit blijkt hoe groot uw belang in de  

vennootschap is (eigendomspercentage);
•  Een kopie van uw arbeidsovereenkomst (of overeenkomsten, als u 

meerdere banen heeft);
•  Een originele, volledig ingevulde Bijlage ‘Werkgeversverklaring’, 

voorzien van datum, handtekening van de werkgever en firmastempel 
(niet ouder dan 3 maanden);

•  Gegevens over de drie maanden voorafgaande aan de datum van uw 
verzoek, waaruit blijkt dat er maandelijks salaris werd uitbetaald 
(loonstroken, bankafschriften);

•  Het bewijs dat de ingehouden loonbelasting door de vennootschap 
aan de Belastingdienst wordt overgemaakt (bankafschriften).

Als u of uw (geregistreerd) partner inkomen uit eigen vermogen heeft
•  Belastingopgaaf over het jaar direct voorafgaande aan deze aanvraag 

om een verblijfsvergunning.

Verwerking van persoonsgegevens 
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de 
behandeling van uw aanvraag, melding of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens 
opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als dat nodig is. Ook gebruikt 
en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt 
zich daarbij aan de regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig 
en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook rechten. Als u dat vraagt, mag u 
bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen 
over waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven.  
Op www.ind.nl leest u hoe de IND met uw gegevens omgaat en welke rechten u hebt. 
Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.


