
 
 
 
 
 

 

Wat levert u aan voor acceptatie: 
 
Let op! Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen. 
 
Inleveren kan hard-copy op het kantoor van GroenWest aan de Oslolaan 2 in 
Woerden of digitaal via wijkachtertspoor@groenwest.nl. 
 
Bij digitaal aanleveren: zorg voor duidelijk leesbare PDF bestanden en voeg deze toe 
als bijlage. Foto’s van documenten zijn niet toegestaan.  
 
Wanneer de documenten niet goed leesbaar zijn of niet volledig zijn, kan er 
geen woning worden toegewezen!  
 
Heeft u nog geen Digi-D code? Vraagt u deze dan direct aan.  
 

• Reactieformulier 

• Checklist huisvestingsvergunning en inkomensverklaring 

• Verhuurdersverklaring deel 1 (altijd invullen!) 

• Verhuurdersverklaring / hypotheekverklaring (indien van toepassing, zie 
toelichting) 

• Officiële inkomensverklaring 2017 Belastingdienst (zie toelichting) 

• 3 recente inkomensspecificaties (zie toelichting) 

• Kopie legitimatiebewijs voor- en achterzijde (paspoort of ID-kaart, geen 
rijbewijs) 

• Uittreksel GBA met een adreshistorie, uw burgerlijke staat en aantal 
ingeschreven personen. (Niet ouder dan 6 maanden.) Woont u in Vleuten, 
De Meern, Haarzuilens of Utrecht? Dan is het aanleveren van een uittreksel 
GBA niet nodig. 

 
Is er een medehuurder (zie veelgestelde vragen)? Lever dan van beiden de 
gevraagde documenten aan. 
 
Toelichting: 
 
Laat u een huurwoning achter? 

• Verhuurdersverklaring, op te vragen bij uw verhuurder. Heeft uw verhuurder 
geen eigen formulier, dan kan het formulier Verhuurdersverklaring deel 2 
hiervoor gebruikt worden.  

 
Heeft u een koopwoning? 

• Hypotheekverklaring, op te vragen bij hypotheekverstrekker. Dit is een bewijs 
van goed betaalgedrag. 

• Opdracht tot verkoop of bereidheidsverklaring tot verkoop. Wanneer u een 
nieuwbouwwoning toegewezen krijgt dient de huidige koopwoning te worden 
verkocht. 

 
Bent u inwonend: 

• Op de verhuurdersverklaring deel 1 geeft u aan bij wie u inwonend bent. 
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Bij scheiding en-of meeverhuizende kinderen:  
• Beschikking van de rechtbank 
• Ouderschapsplan, getekend en geparafeerd op iedere pagina, door beiden 

ouders 
 
Inkomensverklaring 2017 
Een inkomensverklaring - voorheen IB60-verklaring - is een officiële verklaring van de 
belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar.  
 
Downloaden doet u zo: 

1. Log in op Mijn Belastingdienst. 
Inloggen op Mijn Belastingdienst (Deze link opent in een nieuw venster.) 

2. Ga naar het tabblad 'Inkomstenbelasting'. 
3. Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover u de inkomensverklaring 

wilt hebben. 
4. Klik onder 'Mijn inkomen' op 'Inkomen [jaar / 2017]'. 
5. Klik onder 'Ik wil:' op 'Een inkomensverklaring afdrukken'.  

Er opent een pdf die u kunt opslaan of afdrukken. 
 
Telefonisch aanvragen kan via 0800-0543. Houdt uw burgerservicenummer bij hand 
als u belt.  
 
Is er geen inkomen bekend op uw inkomensverklaring of is uw huidig inkomen 
zodanig veranderd? Dan kunnen wij met huidig inkomen rekenen. U levert van de 
laatste 3 maanden inkomensspecificaties in. U levert in dat geval ook altijd een UWV 
verzekeringsbericht aan. Op Mijn UWV kunt u uw verzekeringsbericht downloaden. 
 
Inkomensspecificaties:  

Loondienst:  
• Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand),  
• Kopie laatste 3 salarisstroken 
• UWV verzekeringsbericht 

 
Uitkering: 
• Kopie laatste 3 uitkeringsspecificaties 
• UWV verzekeringsbericht 

 
Pensioengerechtigden:  
• Kopie recente AOW-strook 
• Kopie recente pensioenstrook 
• Laatste jaaropgave(n), (pensioen, AOW)  

 
Ondernemer: 
• Uittreksel voor bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 

maand) 

• Jaarcijfers, met winst-en verliesrekening, opgesteld en 
ondertekend/gestempeld door een accountant.  

• Voorlopige en/of definitieve aanslag inkomenstenbelasting.  

https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/

