
Checklist letselschade. 
 

 De medische informatie van de behandelend artsen, therapeuten en ARBO-arts. 

 De medische- en arbeidsdeskundige rapportages van de U.W.V. inclusief hun medische 

onderzoeksverslagen en belastbaarheidprofiel(en). 

 

 Een Overzicht Arbeidsverleden met inkomensgegevens in de vorm van een gedownloade 

printversie van het verzekeringsbericht in pdf-formaat. Dit overzicht is te downloaden op 

https://mijn.uwv.nl/  

 De aangiftes- en aanslagen inkomstenbelasting van de drie jaar voor het ongeval tot op 

heden. Dit overzicht is te downloaden op https://mijn.belastingdienst.nl/  

 Was er ten tijde van het ongeval sprake van toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag? Zo ja, 

wilt u dan de berekeningen en beschikkingen Belastingdienst meesturen waaruit de hoogte 

blijkt. 

 De jaaropgaven, loonstroken, uitkeringsbeslissingen en betaalspecificaties inclusief de 

gespecificeerde dagloonberekeningen van inkomsten en uitkeringen vanaf 3 jaar voor het 

ongeval tot heden (zoals salaris, ZW, WW, WIA, hiaat- en aanvullingsuitkering, 

invaliditeitspensioen, herplaatsingstoelage.) 

 Jaaropgaven en uitkeringsbeslissingen van het UWV 

 Jaaropgaven en uitkeringsbeslissingen van aanvullende verzekeringen/pensioenen 

 Een afschrift van de vaststellingsovereenkomst met de werkgever c.q. toegekende 

ontslagvergoedingen door de werkgever (indien minstens twee jaar in dienst).  

 

 Het arbeidscontract en de C.A.O.. Met gegevens over premievrijstelling bij 

arbeidsongeschiktheid. 

 Het pensioenreglement 

 Uniforme pensioenoverzichten (UPO) van de pensioenfondsen. Het UPO ten tijde van het 

ongeval en de meest recent beschikbare UPO. Recente gegevens van 

www.mijnpensioenoverzicht.nl  

 Het Curriculum Vitae 

 

 Nota’s van gemaakt extra kosten (huishoudelijke hulp, zelfwerkzaamheid, reiskosten, 

telefoonkosten, eigen risico medische kosten, e.d.) 

 

 

Bij  zelfstandig ondernemers. 

 

Ter vaststelling van het (jaar)inkomen zijn de volgende stukken benodigd: 

 

 De jaarrekeningen (minimaal 3 jaar tot 5 jaar voorafgaand aan het ongeval tot heden); 

 Aangiften inkomstenbelasting (IB) (minimaal 3 jaar tot 5 jaar voorafgaand aan het ongeval 

tot heden).  U kunt deze downloaden op https://mijn.belastingdienst.nl/ 

 Vennootschapscontract (bij een VOF); 

 De A.O.V. polissen en uitkeringsbescheiden vanaf het ongeval tot op heden; 

 Het medisch dossier van de A.O.V. verzekeraar en hun arbeidsdeskundige rapportages; 
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