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Handleiding MijnUitkering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MijnUitkering is er voor: 

• Het volledig online aanvragen van uw uitkering. U stuurt ook alle benodigde documenten 

online naar ons toe.  

• Het makkelijk en overzichtelijk invullen van uw Verslag Werk en Inkomen (VWI) in 

MijnUitkering. Op onze nieuwe website kunt u op elk gewenst moment uw informatie over 

sollicitatieactiviteiten en inkomsten voor het VWI invoeren en klaar zetten voor het VWI 

waarop die informatie betrekking heeft. Het vernieuwde VWI kunt u indienen vanaf de eerste 

dag van de volgende maand.   

• Het beheren van uw persoonlijke gegevens. Gaat u verhuizen, krijgt u een ander 

bankrekeningnummer of e-mailadres? Ook deze informatie geeft u snel en makkelijk online 

door, op een moment dat het u uitkomt.  

• Het doorgeven van uw ziekmeldingen, herstelmeldingen en vakanties. 
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1) Inloggen op MijnUitkering 

 

1. Ga naar mijnbww.nl 

 

2. Klik op MijnUitkering.    

 

Er opent een nieuw scherm. 
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Vervolg 1)  Inloggen op MijnUitkering 

 

3. Voer uw gebruikersnaam in. 

4. Voer uw wachtwoord in.  

5. Klik op Login.  

Het invoerscherm voor de invoer van de U per e-mail toegezonden verificatiecode wordt 

geopend. 

Controleer Uw e-mail en vul de verificatiecode in het scherm in. 

Klik vervolgens op Bevestigen code. 

 

Het beginscherm van MijnUitkering wordt geopend.  
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1a) Wachtwoord vergeten 

1. Ga naar mijnbww.nl 

 

2. Klik op Mijn Uitkering.   .  Vervolgens wordt het volgende scherm getoond.  

 

3. Klik op Wachtwoord vergeten. 
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Vervolg 1a)  Wachtwoord vergeten 

 

Het volgende scherm wordt getoond. 

 

4. Vul uw gebruikersnaam in. Bent u uw gebruikersnaam vergeten stuur dan een e-mail naar 

socialezekerheid@apg.nl. Vermeld in uw bericht tevens uw klantnummer, 

Burgerservicenummer en uw naam.   

5. Klik op Nieuw wachtwoord aanvragen. Aansluitend ontvangt een e-mail met daarin een link, 

waarmee u een wachtwoord kunt aanmaken.  

6. Klik op de link in de e-mail. Deze link is 24 uur geldig en kan maar één keer worden gebruikt. 

Wacht u langer dan 24 uur, klik dan opnieuw op wachtwoord vergeten en klik binnen 24 uur 

na ontvangst op de link in de e-mail. 
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Vervolg 1a) Wachtwoord vergeten 

 

Na het klikken op de link in de e-mail opent het scherm: Nieuw wachtwoord instellen. 

 

6. Voer een nieuw wachtwoord in. 

7. Voer nogmaals dit nieuwe wachtwoord in. 

8. Klik op Nieuw wachtwoord instellen. 

Een nieuw scherm opent waarin de wijziging van uw wachtwoord wordt bevestigd. 
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Vervolg 1a) Wachtwoord vergeten 

 

 

9. Klik op Inloggen op MijnUitkering. Log in met uw gebruikersnaam en het zojuist door u 

gewijzigde wachtwoord.  
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2) Het invullen van uw Verslag Werk en Inkomen 

 

Op de beslissing die u van ons heeft ontvangen over uw uitkering, staat of u maandelijks een Verslag 

Werk en Inkomen moet invullen en indienen en welke onderdelen u moet invullen. Op basis van het 

type uitkering dat u heeft, kunnen sommige onderdelen in uw Verslag Werk en Inkomen niet worden 

getoond. U hoeft die onderdelen dan ook niet in te vullen. In deze handleiding worden alle onderdelen 

beschreven.  

Het Verslag Werk en Inkomen op mijn bww.nl bestaat uit de volgende onderdelen: 

Onderdeel VWI* Functie van dit onderdeel 

Sollicitaties Om uw sollicitatieactiviteiten door te geven 

Inkomsten Om uw inkomsten uit loondienst, uitkeringen en pensioen en 
uit overige werkzaamheden door te geven 

Ziek- en herstelmeldingen Om uw ziekmeldingen en herstelmeldingen door te geven 

Vakanties Om uw vakanties door te geven en uw saldo aan 
vakantiedagen te bekijken 

Overzicht VWI’s Bekijken van eerder ingediende VWI’s via mijnbww.nl en 
VWI’s waarvoor u al gegevens heeft ingevoerd, maar die nog 
niet zijn ingediend.  

Indienen VWI Om maandelijks uw VWI in te dienen 

 

* Afhankelijk van het soort uitkering dat u heeft, zijn bovenstaande onderdelen wel of niet zichtbaar 

in uw VWI als u inlogt op MijnUitkering.  

Eerst alle relevante onderdelen invullen 

Het Verslag Werk en Inkomen staat op mijnbww.nl  altijd klaar om in te vullen. U vult eerst de 

verschillende onderdelen apart van elkaar in. Na het invullen van alle onderdelen die op uw uitkering 

van toepassing zijn, dient u het VWI van de betreffende maand in.  

Sollicitatieactiviteiten kunt u bijvoorbeeld direct invoeren op de dag dat u ze heeft gedaan.  

Alle ingevoerde en opgeslagen sollicitatieactiviteiten worden aan het Verslag Werk en Inkomen 

toegevoegd waarop ze betrekking hebben.  

Altijd het VWI maandelijks indienen 

Maandelijks dient u uw Verslag Werk en Inkomen over de voorgaande maand in. Alle gegevens, die u 

bij de onderdelen heeft ingevuld, worden pas aan ons doorgegeven, ná het indienen van het VWI. 

Vervolgens kunnen wij het ingevulde VWI beoordelen en uw uitkering uitbetalen en/of aanpassen op 

basis van de gegevens uit het VWI.  Zonder ingediend VWI wordt uw uitkering niet uitbetaald.  

Na het indienen van een VWI, staat het volgende in te dienen VWI meteen voor u klaar. Vul eerst alle 

onderdelen in die op u van toepassing zijn en dien het VWI in, vanaf de eerste werkdag van de 

eerstvolgende maand.  

 

Betaaldata 

De betaaldata van uw uitkering vindt u op de homepage van mijnbww.nl.   

http://www.mijnbww.nl/
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2a) Sollicitatieactiviteiten doorgeven 

 

1. Ga naar mijnbww.nl 

2. Klik op MijnUitkering en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.  

 

Het beginscherm van MijnUitkering opent.  

 

 

 

3. Klik op Verslag Werk en Inkomen (VWI). 
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Vervolg 2a) Sollicitatieactiviteiten doorgeven 

 

Het beginscherm voor het Verslag Werk en inkomen opent. 

 

Het minimale aantal sollicitatieactiviteiten, kunt u nakijken door in het blauwe menu aan de linkerkant 

te klikken op Indienen. Dan opent het eerstvolgende Verslag Werk en Inkomen om in te dienen en bij 

het onderdeel sollicitaties staat het benodigde aantal sollicitatieactiviteiten voor de betreffende 

maand.   

 

 

4. Klik op Sollicitaties. 
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Vervolg 2a) Sollicitatieactiviteiten doorgeven 

 

Het beginscherm voor het doorgeven van sollicitatie opent. 

 

5. Klik op Sollicitatie toevoegen. 
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Vervolg 2a) Sollicitatieactiviteiten doorgeven 

 

Een invulformulier klapt open. 

 

 

6. Vul de datum in waarop u de sollicitatieactiviteit heeft gedaan. 

7. Selecteer het type sollicitatieactiviteit in de lijst. 

8. Voer in naar welke functie u heeft gesolliciteerd. 

9. Voer de naam van het bedrijf in waar u heeft gesolliciteerd. 

10. Voer de naam van de contactpersoon van dat bedrijf in. 

 

  

6 

7 

8 

9 

10 

11 



Pagina 15 van 49 
APG Handleiding MijnUitkering op mijnbww.nl 

Versie 2023.01.24 
 

Vervolg 2a) Sollicitatieactiviteiten doorgeven 

11. Controleer de door u ingevoerde gegevens. Als ze correct zijn ingevoerd, klikt u op de groene 

knop Sollicitatie toevoegen. De door u zojuist ingevoerde sollicitatieactiviteit, verschijnt op het 

scherm. 

12. Herhaal bovenstaande stappen voor elke sollicitatieactiviteit die u wilt toevoegen.  

Let op: na het klikken op Sollicitatie toevoegen, is de sollicitatieactiviteit nog niet ingediend, 

alleen opgeslagen en klaar gezet voor het Verslag Werk en Inkomen. Nadat u het Verslag Werk 

en Inkomen over de betreffende maand heeft ingediend, wordt uw sollicitatieactiviteit aan ons 

doorgegeven.  

 

Sollicitatieactiviteiten wijzigen of verwijderen 

U kunt door u ingevoerde gegevens wijzigen  of verwijderen,  

totdat u het Verslag Werk en Inkomen heeft ingediend over de maand waar die sollicitatieactiviteit in 

valt.   
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2b)  Inkomsten doorgeven 

 

1. Ga naar mijnbww.nl 

2. Klik op MijnUitkering en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.  

 

Het beginscherm van MijnUitkering opent.  

 

 

 

3. Klik op Verslag Werk en Inkomen (VWI). 
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Vervolg 2b)  Inkomsten doorgeven 

 

Het beginscherm voor het Verslag Werk en inkomen opent. 

 

 

4. Klik op Inkomsten. 
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Vervolg 2b) Inkomsten doorgeven 

Het beginscherm voor het doorgeven van inkomsten opent. 

 

 

Afhankelijk van het soort uitkering dat u heeft, kunnen soorten inkomsten wel of niet zichtbaar zijn in 

uw VWI, als u inlogt op MijnUitkering. Vul alleen die inkomsten in, die u over de betreffende maand 

heeft ontvangen. Heeft u geen van onderstaande inkomsten in de betreffende maand, dan kunt u het 

onderdeel inkomsten voor die maand overslaan. 

 

In de handleiding zijn onderstaande soorten inkomsten beschreven: 

• 2b1) Inkomsten uit loondienst en/of 

• 2b2) Inkomsten uit uitkeringen en pensioenen en/of 

• 2b3) Inkomsten uit overige werkzaamheden 
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2b1)  Inkomsten uit loondienst doorgeven 

 

1. Klik op + Inkomsten uit loondienst doorgeven.  

In bovenstaand voorbeeld kunnen de inkomsten uit loondienst over maart 2017 worden 

doorgegeven.  

  

1 
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Vervolg 2b1) Inkomsten uit loondienst doorgeven 

Op uw scherm verschijnt het volgende invulformulier.  

 

2. Vul de naam van de werkgever in bij wie u in loondienst bent. 

3. De einddatum vult u alleen in, als de werkzaamheden stoppen in de maand waarover u het 

Verslag Werk en Inkomen indient. Blijft u in loondienst werkzaam bij deze werkgever, dan laat 

u dit invulveld open.  

4. Klik op salarisstrook doorgeven en zoek het bestand van de betreffende salarisstrook 

(gebruik alleen een .pdf of .jpg bestand met een maximale grootte van 10Mb).  

5. Klik, na het toevoegen van het bestand, op Bewaar de ingevoerde inkomsten. 

6. U kunt ingevoerde inkomsten en geüploade bestanden verwijderen met behulp van het 

prullenbakje, totdat u het VWI heeft ingediend. 

Let op: na het klikken op Bewaar de ingevoerde inkomsten, zijn deze nog niet ingediend, alleen 

opgeslagen en klaar gezet voor het Verslag Werk en Inkomen. Nadat u het Verslag Werk en Inkomen 

over die betreffende maand heeft ingediend, worden uw inkomsten uit loondienst aan ons 

doorgegeven. 
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2b2)  Inkomsten uit uitkeringen en pensioenen doorgeven 

 

 

 

1. Klik op + Inkomsten uit uitkeringen/pensioenen doorgeven 

De maand maart 2017 is alleen gebruikt als voorbeeld.  

  

1 
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Vervolg 2b2) Inkomsten uit uitkeringen en pensioenen doorgeven 

 

Op uw scherm verschijnt het volgende invulformulier.  

 

2. Selecteer de soort uitkering of pensioen. 

3. De einddatum vult u alleen in, als de uitkering of het pensioen stopt in de maand 

waarover u het Verslag Werk en Inkomen indient. Loopt uw uitkering of pensioen na de 

betreffende maand door, dan laat u dit invulveld open.  

4. Klik op Upload Betaalspecificatie of beschikking sturen en zoek het betreffende bestand 

(gebruik alleen een .pdf of .jpg bestand met een maximale grootte van 10Mb).  

5. Klik, na het toevoegen van het bestand, op Bewaar de ingevoerde inkomsten. 

6. U kunt ingevoerde inkomsten en geüploade bestanden verwijderen met behulp van het 

prullenbakje, totdat u het VWI heeft ingediend. 

Let op: na het klikken op Bewaar de ingevoerde inkomsten, zijn deze nog niet ingediend, alleen 

opgeslagen en klaar gezet voor het Verslag Werk en Inkomen. Nadat u het Verslag Werk en Inkomen 

over die betreffende maand heeft ingediend, worden uw inkomsten uit uitkeringen en pensioenen aan 

ons doorgegeven.  
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2b3)  Inkomsten uit overige werkzaamheden doorgeven 

 

 

1. Klik op + Overige werkzaamheden doorgeven 

  

1 
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Vervolg 2b3) Inkomsten uit overige werkzaamheden doorgeven 

 

Op uw scherm verschijnt het volgende invulformulier.  

 
 

2. Selecteer de soort overige werkzaamheden.  

3. Vul de naam van de werkgever in bij wie u uw overige werkzaamheden verricht. Werkt u 

als zelfstandige, dan hoeft u dit veld niet in te vullen.  

4. Vul het bedrag in dat in de betreffende maand vanuit uw overige werkzaamheden heeft 

ontvangen. 

5. Vul het aantal uren in dat u in de betreffende maand heeft besteed aan uw overige 

werkzaamheden.  
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Vervolg 2b3) Inkomsten uit overige werkzaamheden doorgeven 

 

6. De einddatum vult u alleen in, als de overige werkzaamheden stoppen in de maand 

waarover u het Verslag Werk en Inkomen indient. Blijft u werkzaam voor deze overige 

werkzaamheden, dan laat u dit invulveld open.  

7. Klik, na het toevoegen van het bestand, op Bewaar de ingevoerde inkomsten. 

8. U kunt ingevoerde inkomsten en geüploade bestanden verwijderen met behulp van het 

prullenbakje, totdat u het VWI heeft ingediend. 

 

Let op: na het klikken op Bewaar de ingevoerde inkomsten, zijn deze nog niet ingediend, alleen 

opgeslagen en klaar gezet voor het Verslag Werk en Inkomen. Nadat u het Verslag Werk en Inkomen 

over die betreffende maand heeft ingediend, worden uw inkomsten uit overige werkzaamheden  aan 

ons doorgegeven. 
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2c) Ziek- en herstelmeldingen 

 

Ziekmelding doorgeven 

Ziekmeldingen geeft u uiterlijk op de tweede ziektedag via MijnUitkering, aan ons door.  

1. Ga naar mijnbww.nl 

2. Klik op MijnUitkering en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.  

 

Het beginscherm van MijnUitkering opent.  

 

 

 

3. Klik op Verslag Werk en Inkomen (VWI). 
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Vervolg 2c) Ziek- en herstelmeldingen 

 

Het beginscherm voor het Verslag Werk en inkomen opent.  

 

 

4. Klik op Ziek- en herstelmelding. 
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Vervolg 2c) Ziek- en herstelmeldingen 

Het volgende scherm opent.  

  

5. Klik op Ziekmelding doorgeven. 

Op uw scherm verschijnt het volgende invulformulier. 

 

6. Vul uw eerste ziektedag in.  

7. Wordt u doorbetaald door uw werkgever tijdens ziekte? Vul ‘Ja’ of ‘Nee’ in.  

8. Klik op ‘ Ziekmelding doorgeven’  
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Vervolg 2c) Ziek- en herstelmeldingen 

Het volgende scherm verschijnt, met daarin de bevestiging van uw ziekmelding. U ziet uw 

ziekmelding ook terug in het VWI van de maand waarin de ziekmelding valt. 

 

Een ziekmelding wordt na het klikken op de groene knop ziekmelding doorgeven direct aan ons 

doorgegeven. U hoeft hiervoor niet eerst het VWI in te dienen. In onderstaand voorbeeld heeft 

iemand zich per 20 juni 2018 ziekgemeld. Deze persoon ziet deze ziekmelding terug in zijn VWI over 

juni.   
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Vervolg 2c) Ziek- en herstelmeldingen 

 

Herstelmelding doorgeven 

Herstelmeldingen geeft u, uiterlijk op de tweede dag dat u weer beter bent via MijnUitkering, aan ons 

door. 

 

1. Ga naar mijnbww.nl 

2. Klik op MijnUitkering en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.  

 

Het beginscherm van MijnUitkering opent.  

 

 

 

3. Klik op Verslag Werk en Inkomen (VWI). 
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Vervolg 2c) Ziek- en herstelmeldingen 

 

Het beginscherm voor het Verslag Werk en inkomen opent.  

 

 

4. Klik op Ziek- en herstelmelding. 
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Vervolg 2c) Ziek- en herstelmeldingen 

Het volgende scherm opent.  

In onderstaand voorbeeld had iemand zich per 26 juni 2017 ziek gemeld. 

 

 

5. Klik op herstelmelding doorgeven.  

Op uw scherm verschijnt het volgende invulformulier. 

 

 

 

6. Vul de laatste ziektedag in..  

7. Klik op de groene knop Herstelmelding doorgeven.  
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Vervolg 2c) Ziek- en herstelmeldingen 

Op uw scherm verschijnt het volgende scherm. Hierin staat de begindatum en einddatum van uw 

ziekmelding.  U ziet uw herstelmelding ook terug in het VWI van de maand waarin de  

herstelmelding valt. Een herstelmelding wordt na het klikken op de groene knop herstelmelding 

doorgeven, direct aan ons doorgegeven. U hoeft hiervoor niet eerst het VWI in te dienen.  

 

 

In het voorbeeld heeft iemand zich per 20 juni 2018 beter gemeld. Deze persoon ziet deze 

herstelmelding terug in zijn VWI over juni.   
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2d)  Vakanties 

Vakanties geeft u via MijnUitkering, aan ons door.  

 

1. Ga naar mijnbww.nl 

2. Klik op MijnUitkering en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.  

 

Het beginscherm van MijnUitkering opent.  

 

 

 

3. Klik op Verslag Werk en Inkomen (VWI). 
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Vervolg 2d) Vakanties 

 

Het beginscherm voor het Verslag Werk en inkomen opent.  

 

 

4. Klik op Vakanties. 
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Vervolg 2d) Vakanties 

Het volgende scherm opent. Via Toon vakantiesaldo kunt u zien op hoeveel verlofdagen u recht heeft, 

hoeveel dagen u heeft opgenomen en hoeveel vrije dagen u nog over heeft. 

 

 

5. Klik op Vakantie doorgeven.  

Op uw scherm verschijnt het volgende invulformulier. 

 

Bij het opgeven van vakantiedagen, mogen de eerste en laatste vakantiedagen niet in het weekend of 

op feestdagen vallen.  

6. Vul de eerste vakantiedag in, die op een werkdag valt.  

7. Vul de laatste dag van uw vakantie in, die op een werkdag valt. 

8. Klik op de groene knop Vakantie doorgeven.  

  

6 

7 
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Vervolg 2d) Vakanties 

De volgende informatie verschijnt op uw scherm. 

 

Vakantie wijzigen of verwijderen 

U kunt door u ingevoerde vakantie wijzigen  of verwijderen,  

totdat u het Verslag Werk en Inkomen heeft ingediend over de maand waar die vakantie in valt.   
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2e)  Overzicht VWI’s 

Nadat u uw eerste Verslag Werk en Inkomen via mijnbww.nl heeft ingediend, kunt u via Overzicht 

VWI’s de door u ingediende gegevens inzien. U kunt deze gegevens niet meer wijzigen.  

Alle VWI’s in kaart 

Naast de VWI’s die u via mijnbww.nl  heeft ingediend, staan in dit overzicht ook de VWI’s die nog niet 

zijn ingediend, maar waarvoor u wel al gegevens heeft ingevoerd op mijnbww.nl. Bijvoorbeeld een 

vakantie of een sollicitatieactiviteit voor een nog in te dienen maand.  

 

1. Ga naar mijnbww.nl 

2. Klik op MijnUitkering en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.  

 

Het beginscherm van MijnUitkering opent.  

 

 

 

3. Klik op Verslag Werk en Inkomen (VWI). 
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Vervolg 2e) Overzicht VWI’s 

 

Het beginscherm voor het Verslag Werk en inkomen opent.  

 

 

4. Klik op Overzicht VWI’s. 

  

4 
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Vervolg 2e) Overzicht VWI’s 

Het volgende scherm opent als u nog geen VWI’s via mijnbww.nl heeft ingediend. 

 

 

Zodra u een VWI via mijnbww.nl heeft ingediend, ziet u dit terug in het overzicht. De datum waarop u 

het VWI heeft ingediend staat erachter. VWI’s waar geen datum achter staat, zijn nog niet ingediend, 

maar bevatten wel al gegevens, die op dat VWI betrekking hebben.  
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Vervolg 2e) Overzicht VWI’s 

Het volgende scherm opent als u wel al een VWI via mijnbww.nl heeft ingediend. 

In onderstaand voorbeeld is door deze persoon het VWI over maart ingediend. Deze persoon heeft 

voor april, mei, juni en juli al gegevens ingevoerd, bijvoorbeeld sollicitatieactiviteiten en vakanties. 

Deze persoon moet deze VWI van april tot en met juli nog indienen. April en mei kan deze persoon al 

indienen. Het Verslag over juni, kan vanaf 1 juli 2017 worden ingediend en het Verslag over juli vanaf 

1 augustus 2017.  

Door te klikken op het betreffende VWI in het overzicht, worden de ingevoerde gegevens zichtbaar.  
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2f)  Indienen VWI 

Na het invullen van de verschillende onderdelen van het Verslag Werk en Inkomen, mits op u van 

toepassing, moet u het VWI indienen, om het online aan ons door te sturen.  

U kunt een VWI indienen vanaf de eerste dag van de volgende maand. Het VWI over maart 2018, 

kunt u vanaf 1 april 2018 indienen. Het VWI over april, vanaf 1 mei 2018.  

 Na het indienen van een Verslag Werk en Inkomen kunt u de bijbehorende gegevens niet meer 

wijzigen.  

 

1. Ga naar mijnbww.nl 

2. Klik op MijnUitkering en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.  

 

Het beginscherm van MijnUitkering opent.  

 

 

 

3. Klik op Verslag Werk en Inkomen (VWI). 
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Vervolg 2f) Indienen VWI 

 

Het beginscherm voor het Verslag Werk en inkomen opent.  

U ziet onderaan dit scherm de eerstvolgende maand staan waarover u een VWI kunt indienen.  

In onderstaand voorbeeld is dit de maand januari 2017. 

 

 

 

4. Klik op Indienen. 
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Vervolg 2f) Indienen VWI 

Het volgende scherm opent. In dit voorbeeld heeft deze persoon nog niet alle gegevens voor het VWI 

ingevoerd.   
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Vervolg 2f) Indienen VWI 

 

Nog geen gegevens voor het in te dienen VWI ingevoerd? 

A. Wanneer deze persoon in maart 2018 sollicitatieactiviteiten heeft gedaan, geeft hij deze door 

via sollicitaties. Zie handleiding 2a sollicitatieactiviteiten doorgeven. 

B. Heeft deze persoon andere inkomsten ontvangen, dan geeft hij deze door via Inkomsten. Zie 

handleiding 2b Inkomsten doorgeven. 

C. Is deze persoon ziek geworden, dan had hij zich op de tweede ziektedag moeten ziekmelden. 

Herstelmeldingen dienen ook uiterlijk op de tweede dag van het herstel doorgegeven te 

worden. Zie handleiding 2c Ziek- en herstelmelding. 

D. Heeft deze persoon vakantie, dan geeft hij dit door via Vakanties.  

Zie handleiding 2d Vakanties.  

E. Na het invullen van alle gegevens die van toepassing zijn voor die betreffende maand (in 

onderstaand voorbeeld is dat de maand maart 2018) klikt deze persoon opnieuw op indienen.  

 

  

A 

A 
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Vervolg 2f) Indienen VWI 

 

Wel alle benodigde gegevens voor het VWI ingevoerd? 

De persoon in het voorbeeld zou minimaal 5 sollicitatieactiviteiten in de maand januari moeten doen. 

Wanneer hij deze heeft ingevoerd via sollicitaties en hij klikt op Indienen dan verschijnt het volgende 

scherm.  
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Vervolg 2f) Indienen VWI 

 

In bovenstaand voorbeeld heeft de persoon het aantal sollicitatieactiviteiten dat hij moest doen 

gedaan en ingevoerd. Deze persoon heeft over maart 2018 geen andere inkomsten ontvangen. 

 

 

5. Controleer of gegevens die u heeft ingevoerd voor het VWI correct en volledig zijn. 

6. Indien de gegevens correct en volledig zijn, vink dan het vakje voor de akkoordverklaring aan. 

7. Klik daarna op de groene knop indienen 

Op uw scherm verschijnt de bevestiging van ontvangst van uw VWI. U kunt uw ingediende 

gegevens bekijken via het Overzicht VWI’s.  
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3) Mijn gegevens aanpassen 

 

1. Ga naar mijnbww.nl 

2. Klik op MijnUitkering en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.  

 

Het beginscherm van MijnUitkering opent.  

 

 

 

3. Klik op Mijn gegevens. 
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Vervolg 3) Mijn gegevens aanpassen 

 

Het volgende scherm opent. Op de plek waar in dit voorbeeld Dhr staat, staat uw eigen naam. 

 

U kunt de volgende gegevens zelf wijzigen, via de link die erachter staat: 

A. Uw postadres 
B. Uw e-mailadres 
C. Uw telefoonnummer 
D. Uw tweede telefoonnummer 
E. Uw IBAN rekeningnummer 
F. Wel of geen loonheffingskorting toepassen 
G. Uw gebruikersnaam 
H. Uw wachtwoord 

 
4. Klik op de link achter de gegevens die u wilt wijzigen en pas de gegevens aan.  

5. Klik daarna op de groene knop Wijzigingen bewaren.  

 

Na het wijzigen van uw e-mailadres ontvangt u per e-mail een bevestiging ter controle,  

zowel op uw oude e-mailadres als op het nieuwe e-mailadres.  

 

A 

B C D 

F E 

G 

H 


