
 

Invulwijzer 1: woonsituatie 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

U bent binnen 

Lelystad verhuisd 

naar een huurwoning  

of kamer  

Geef uw wijziging digitaal door en Upload 

uw huurcontract 

 

U gaat naar een 

andere gemeente 

verhuizen 

Geef uw wijziging digitaal door, er worden 

geen bewijsstukken gevraagd. Let op: u 

moet zich in uw nieuwe gemeente bij 

burgerzaken inschrijven 

 

 

U bent getrouwd of  

gaan samenwonen 

Geef uw wijziging digitaal door, er worden 

geen bewijsstukken gevraagd. Na uw 

melding ontvangt u van ons een 

uitnodiging voor een gesprek 

 

U bent 

gescheiden/gaat 

scheiden en/of woont 

niet meer samen 

Heeft u een echtscheidingsbeschikking? 

Dan vragen wij u deze te uploaden. Na uw 

digitale melding ontvangt u van ons een 

uitnodiging voor een gesprek 

Er is een 

medebewoner, die niet 

uw partner, kind of 

mede kamerhuurder  

is, vetrokken / in 

komen wonen 

Geef uw wijziging digitaal door, er 

worden geen bewijsstukken gevraagd 

U, en/of uw partner, of 

uw kind(eren), is/zijn 

opgenomen in een 

GGZ instelling 

U, en/of uw partner, of 

uw kind(eren), is / zijn 

ontslagen uit een GGZ 

instelling 

Geef uw wijziging digitaal door. Upload 

het bewijs van ontslag van de 

betreffende instelling 

U, en/of uw partner, 

verblijft of gaat in 

detentie verblijven of 

is uit detentie 

ontslagen 

Verblijf korter 

dan 3 

maanden 

Geef de wijziging digitaal door. Upload de 

beschikking van het ministerie van 

justitie waaruit blijkt dat u / of uw partner 

in detentie moet verblijven / of is 

ontslagen 

Verblijf langer 

dan 3 

maanden 

 Geef de wijziging digitaal door. Upload 

de beschikking van het ministerie van 

justitie waaruit blijkt dat u / of uw partner 

in detentie moet verblijven / of is 

ontslagen. 

LET OP: de uitkering van u en/of uw 

partner wordt beëindigd 

 De verblijfsvergunning 

van u en / of uw 

partner is verlopen 

Geef de wijziging digitaal door. Upload de 

beschikking van de IND en /of de 

achterzijde van uw identiteitsbewijs 

Zie volgende pagina  



 

             

            

 Vervolg invulwijzer 1: woonsituatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

U heeft een kind gekregen 

/ u heeft de (pleeg)zorg 

gekregen voor een 

minderjarig kind 

 

Geef uw wijziging digitaal door, er worden 

geen bewijsstukken gevraagd 

 

Uw inwonend(e) 

kind(eren) / 

medebewoner(s) is/zijn 

gaan studeren 

 

Geef uw wijziging digitaal door, er worden 

geen bewijsstukken gevraagd 

 

Uw inwonend(e) 

kind(eren) / 

medebewoner(s) is/zijn 

gestopt met studeren 

 

Geef uw wijziging digitaal door, er worden 

geen bewijsstukken gevraagd 

 

U en/of uw partner 

verblijft voor de duur van 

5 dagen of meer in het 

ziekenhuis 

Geef uw wijziging digitaal door, er worden 

geen bewijsstukken gevraagd 

 

Ik wil een overlijden 

melden 

Geef uw wijziging digitaal door, er worden 

geen bewijsstukken gevraagd 

 

Uw jongste inwonend kind 

is 18 jaar geworden 

Geef uw wijziging digitaal door, er worden 

geen bewijsstukken gevraagd 

Zie volgende pagina voor invulwijzer 2 

Belangrijk 

Onder een medebewoner verstaan wij ook medehuurder(s) die in hetzelfde pand wonen waarbij geen sprake is van een 

commerciële relatie. Van een commerciële relatie is sprake wanneer u een huurovereenkomst heeft van minimaal  € 300,= Indien u 

hierover vragen heeft neem dan tijdens de telefonische spreekuren contact op met uw contactpersoon. 



 

             

   Invulwijzer 2: inkomsten / voorliggende voorzieningen 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

U en/of uw partner 

ontvangt nieuwe 

inkomsten uit werk 

 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van 

uw arbeidsovereenkomst, bij de balie in 

het Stadhuis in 

 

U en/of uw partner 

ontvangt geen 

inkomsten meer uit 

werk 

 

U heeft in de laatste 

9 maanden voordat 

u werkloos werd, 

minstens 6 

maanden gewerkt 

U dient een WW 

uitkering aan te 

vragen bij het UWV 

 

Lever binnen 5 werkdagen het 

papieren wijzigingsformulier, met een 

kopie van een verklaring van uw 

werkgever dat uw 

arbeidsovereenkomst is beëindigd, bij 

de balie in het Stadhuis in 

 

U en/of uw partner 

ontvangt een  

uitkering van het 

UWV met een 

eventuele toeslag 

 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van 

de beschikking van het UWV, bij de 

balie in het Stadhuis in 

 

U en/of uw partner 

ontvangt 

studiefinanciering  

 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van de 

beëindigingsbeschikking van de DUO, bij 

de balie in het Stadhuis in 

U en/of uw partner 

ontvangt inkomsten 

uit heffingskortingen 

van de 

belastingdienst 

 

 

U en/of uw partner 

is gestopt met 

studeren 

 

 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van de 

voor- en achterkant van uw voorlopige 

aanslag van de Belastingdienst bij de 

balie in het Stadhuis in 

U ontvangt 

alimentatie voor 

uzelf en/of uw 

kind(eren) 

 

 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van de 

echtscheidingsbeschikking en een 

maand bankafschriften, bij de balie in het 

Stadhuis in     

U heeft wel recht op 

(kind)alimentatie, 

maar ontvangt deze 

(nog) niet 

 

 

Neem dan eerst contact 

op met het LBIO 

(www.lbio.nl) 

 

 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van de 

beschikking van het LBIO, bij de balie in 

het Stadhuis in           

Zie volgende pagina 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van 

de toekenningsbeschikking van de DUO, 

bij de balie in het Stadhuis in 



 

             

            

 Vervolg invulwijzer 2: inkomsten / voorliggende voorzieningen 

 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

U ontvangt geen 

alimentatie meer voor 

uzelf en/of uw 

kind(eren) 

 

 

Lever binnen 5 werkdagen het 

papieren wijzigingsformulier, met 3 

maanden bankafschriften, bij de balie 

in het Stadhuis in     

U, en/of uw partner, 

ontvangt inkomsten 

uit pensioen 

 

Lever binnen 5 werkdagen het 

papieren wijzigingsformulier, met een 

kopie van de beschikking van het 

pensioenfonds, bij de balie in het 

Stadhuis in 

 
U, en/of uw partner, 

heeft inkomsten uit 

een erfenis, loterij 

en/of smartengeld 

ontvangen 

 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van 

het bankafschrift waaruit de ontvangen 

gelden blijken, bij de balie in het 

Stadhuis in 

 
U, en/of uw partner, 

heeft inkomsten uit 

giften van familie 

en/of vrienden 

ontvangen 

 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van 

het bankafschrift waaruit de ontvangen 

gelden blijken, bij de balie in het 

Stadhuis in 

 

Uw inwonend(e) 

meerderjarig kind(eren) 

(21+) ontvang(t)en 

inkomsten 

studiefinanciering 

 

Uw inwonend(e) 

jongste kind(eren) 

van 16 of 17 jaar 

ontvang(t)en 

inkomsten 

 

Door de hoogte van 

de inkomsten heeft u 

geen recht meer op 

kinderbijslag 

 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van 

de beschikking van de beëindiging de 

kinderbijslag, bij de balie in het Stadhuis 

in 

 

Lever binnen 5 werkdagen het 

papieren wijzigingsformulier, met een 

kopie van de specificatie van DUO, bij 

de balie in het Stadhuis in 

 

U, en/of uw partner, 

ontvangt inkomsten 

uit een zelfstandige 

onderneming 

 

Lever binnen 5 werkdagen het 

papieren wijzigingsformulier, met een 

kopie van boekhouding van de laatste 

3 maanden, bij de balie in het 

Stadhuis in 

 

U, en/of uw partner, 

ontvangt inkomsten 

uit vrijwilligerswerk 

 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van de 

overeenkomst en de laatste specificatie, 

bij de balie in het Stadhuis in 

 

Zie volgende pagina voor invulwijzer 3  



 

             

            

 Invulwijzer 3: vermogen (n.v.t. bij IOAW/Z) 

 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

U heeft uw woning 

verkocht 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van uw 

verkoopakte, bij de balie in het Stadhuis 

in 

 
U heeft de 

volgende roerende 

goederen 

verkocht: 

Auto 

Motor 

Boot 

Caravan/camper 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van 

uw verkoopbewijs, bij de balie in het 

Stadhuis in 

U heeft de 

volgende roerende 

goederen gekocht: 

Auto 

Motor 

Boot 

Caravan/camper 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van uw 

aankoopbewijs, bij de balie in het 

Stadhuis in 

 

U heeft een 

vakantiewoning 

gekocht of 

verkocht 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van 

uw koop- of verkoopakte, bij de balie in 

het Stadhuis in 

 

 

U heeft geld via 

een loterij of via 

gokken gewonnen 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van 

uw bankafschrift waaruit de hoogte van 

het gewonnen bedrag blijkt, in het 

Stadhuis in 

 

U heeft een 

erfenis, 

smartengeld of 

een gift ontvangen 

U heeft een erfenis 

ontvangen 

U heeft smartengeld of 

een gift ontvangen 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van uw 

bankafschrift en de notarisakte, bij de 

balie in het Stadhuis in 

 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van uw 

bankafschrift waaruit de hoogte van het 

bedrag blijkt, in het stadhuis in 

 

Zie volgende pagina voor invulwijzer 4  

U heeft een 

pensioenafkoop 

ontvangen 

Lever binnen 5 werkdagen het papieren 

wijzigingsformulier, met een kopie van de 

specificatie van het pensioenfonds, op 

het Stadhuis in 

 



 

             

            

 Invulwijzer 4: verblijf in het buitenland 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

    Invulwijzer 5: overige wijzigingen 

 
 

U bent van plan om  

binnenkort in het 

buitenland te 

verblijven 

U dient vooraf 

toestemming te vragen 

bij uw werk- of 

participatiecoach 

 

U en/ of uw partner 

gaat op vakantie 

binnen Nederland 

Meldt uw vakantie via 

het digitale formulier. 

Upload het vliegticket 

Let op: 

U bent verplicht alle medewerking te verlenen en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn 

voor de uitvoering van de Participatiewet en uw recht op bijstand (artikel 17 PW). 

Indien u niet tijdig gegevens levert die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van uw recht op bijstand 

en/of de hoogte hiervan, moeten wij u een boete opleggen (artikel 18a PW). 

 

U dient vooraf 

toestemming te vragen 

bij uw werk- of  

participatiecoach 

U heeft een 

bankrekening 

opgeheven 

Geeft dit digitaal aan ons door. 

Upload het opheffingsbewijs van uw 

bank 

 

U heeft een 

bankrekening 

geopend 

Geef dit digitaal aan ons door. Upload 

de voor- en achterzijde van uw nieuwe 

bankpas 

 

Uw opgegeven reis 

is gewijzigd of gaat 

niet door 

Meldt uw gewijzigde 

vakantie via het digitale 

formulier. Upload het 

vliegticket / annulering 


