Inleiding
Krijgt u een uitkering van gemeente Hoeksche Waard? Dan kunt u met Mijn Inkomen gegevens over
uw uitkering zelf online bekijken, afdrukken en aanvullen. Ook kunt u wijzigingen in uw situatie
doorgeven. In deze korte handleiding leggen we uit hoe dit werkt.

Inloggen op Mijn Inkomen
Als u op de knop 'Inloggen op Mijn Inkomen' klikt, komt u op de inlogpagina. Daar logt u in met uw
DigiD. Dit is een inlogcode voor websites van de overheid. Kijk voor uitleg in meerdere talen op:
http://digid.uabc.nl. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u dit via www.digid.nl aanvragen.
U kiest zelf hoe u met DigiD inlogt. Met de DigiD-app, of met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Mijn Informatie
Als u bent ingelogd komt u op het startscherm van Mijn Inkomen. Hier ziet u links een keuzemenu en
in het midden enkele tegels om snel de gewenste informatie in te zien. Ook zijn hier eventuele
meldingen zichtbaar.

Uitkeringsspecificaties bekijken
U klikt op uitkeringsspecificatie en kiest welke maand u wilt bekijken.

De specificatie opent direct. U kunt deze downloaden en opslaan op uw eigen computer, voor uw
eigen administratie. Ook kunt u deze opgave afdrukken.

Jaaropgaven bekijken
U klikt op jaaropgave en kiest welk jaar u wilt bekijken.

De opgave opent direct. U kunt deze downloaden en opslaan op uw eigen computer, voor uw eigen
administratie. Ook kunt u deze opgave afdrukken.

Betalingen
Hier ziet u de laatste stortingen die door gemeente Hoeksche Waard aan u zijn gedaan. Denk aan uw
uitkering, bijzondere bijstand en eventuele voorschotten. Ook ziet u wanneer er welk bedrag, op welk
rekeningnummer is gestort. Wordt uw uitkering gesplitst betaald? Dan ziet u de verschillende
rekeningnummers en de bijbehorende bedragen.

Vakantiegeld
Hier ziet u hoeveel vakantiegeld u over een bepaalde periode hebt opgebouwd. Wanneer u het
overzicht downloadt, ziet u voor hoeveel personen het saldo geldt. Vakantiegeld wordt altijd eind juni
of als de uitkering stopt overgemaakt.

Schulden
Hebt u een schuld bij gemeente Hoeksche Waard die te maken heeft met ‘Werk & Inkomen’? U moet
bijvoorbeeld (een deel van) de uitkering terugbetalen of hebt een lening gekregen? Dan ziet u hier de
totaalschuld. Door de regels open te klikken ziet u hoe de schuld is opgebouwd.

Wijzigingen doorgeven
Als er in uw situatie iets is gewijzigd, dan moet u dat melden aan de gemeente. Deze wijzigingen kunt
u nu zelf online doorgeven. Dit doet u onder het kopje Contact met gemeente, wijzigingen
doorgeven. Kies uw wijziging, of als uw wijziging er niet bij staat, kies dan voor ‘Ik wil een andere
wijziging’.

Geef een korte toelichting op uw wijziging. Dit is verplicht. Eventuele bewijsstukken kunt u
toevoegen. Vink het vakje aan om aan te geven dat u alles naar waarheid hebt ingevuld. Klik tot slot
op ‘Verstuur wijziging’. Uw wijziging wordt verstuurd naar gemeente Hoeksche Waard. U ontvangt
hiervan een bevestiging per e-mail.

Mijn profiel
Op deze pagina voert u uw persoonlijke gegevens in, zoals uw telefoonnummer(s) en e-mailadres. De
gegevens uit de BRP (Basisregistratie Personen), die al bij de gemeente bekend zijn, zijn al ingevuld.
Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen. Met name uw e-mailadres, omdat wij dit e-mailadres
gebruiken om u een bevestiging te sturen van uw wijzigingen. U kunt uw gegevens wijzigen door op
‘Aanpassen‘ te klikken.

Vergeet niet om op ‘Bewaren’ te klikken wanneer u iets hebt aangevuld of gewijzigd.

Mijn contactpersonen
In het menu (links) kunt u naar ‘Contactpersonen’. Op deze pagina vindt u de naam van uw
contactpersoon bij gemeente Hoeksche Waard. En de manier (telefoonnummer, e-mailadres) waarop
u met hen contact kunt opnemen.

Mijn Inkomen afsluiten
U kunt Mijn Inkomen afsluiten door op
bevestiging gevraagd.

(rechtsboven) te klikken. Er wordt dan om een

Wanneer u op Ja klikt verlaat u Mijn Inkomen.

