Regel zaken voor uw uitkering online

“Mijn inkomsten
doorgeven? Dat is
zo geregeld!’’

Online zaken regelen voor uw uitkering?
Kijk op www.hilversum.nl/mijninkomen

www.hilversum.nl/sociaalplein

Regel zaken voor uw uitkering online
Ontvangt u een uitkering van de gemeente Hilversum? Dan kunt u
veel zaken voor uw uitkering online regelen. Denk aan het doorgeven
van een wijziging, uw jaaropgave downloaden of de laatste storting
bekijken. Ook uw inkomsten uit werk kunt u online doorgeven. Hoe
dat werkt, leest u in deze folder.
Wijziging doorgeven en overzichten bekijken
‘Mijn Inkomen’ is een website van de gemeente Hilversum voor mensen met
een uitkering. Hier kunt u de volgende zaken regelen:
•
•
•
•

Jaaropgaven en uitkeringsspecificaties opvragen.
Laatste stortingen bekijken.
Schuld rondom uw uitkering bekijken.
Veranderingen doorgeven:
- U heeft een nieuwe baan.
- U krijgt een gift, erfenis of u wint een prijs.
- U gaat samenwonen of u gaat scheiden.
- U krijgt binnenkort inkomsten uit een andere uitkering.
- U gaat verhuizen.
- U gaat naar het buitenland. Dit moet u minimaal 4 weken voor vertrek
aanvragen.

In 4 stappen een wijziging doorgeven
1.
2.
3.
4.

Ga naar www.hilversum.nl/mijninkomen.
Klik op de button ‘Wijziging doorgeven’.
Log in met DigiD. U krijgt toegang tot de website Mijn Inkomen.
Geef uw wijziging door.
Inloggen met DigiD
Om zaken te regelen voor uw uitkering, moet u altijd inloggen
met DigiD. Dit is een inlogcode voor websites van de overheid
en de zorg. Kijk voor uitleg op http://digid.uabc.nl. Een DigiD
aanvragen kan via www.digid.nl.

Inkomsten doorgeven
Heeft u naast uw bijstandsuitkering inkomsten? Bijvoorbeeld inkomsten uit
werk of uit een andere uitkering? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente.
Zo kan de gemeente uitrekenen of u nog recht heeft op een uitkering en
hoe hoog deze uitkering moet zijn. Het doorgeven van uw inkomsten is heel
eenvoudig:
1. Ga naar www.hilversum.nl/mijninkomen.
2. Klik op de button ‘Inkomsten’.
3. Log in met DigiD. U krijgt toegang tot uw persoonlijke gemeentepagina op
‘Mijn Hilversum’.
4. Upload uw loonstrook of bankafschrift. Binnen een paar minuten bent u klaar.
Hoe snel staat mijn uitkering op mijn rekening?
Daar heeft u zelf invloed op. Hoe eerder u uw gegevens upload, hoe sneller
uw geld op uw rekening staat. U heeft tot de laatste dag van de maand om uw
inkomsten over die maand aan te leveren.

Meer weten of hulp nodig?
Ga naar www.hilversum.nl/mijninkomen voor een handleiding, extra
uitleg en een instructievideo. Heeft u hulp nodig? Dan kunt u naar het
Formulierenspreekuur van Versa Maatschappelijk Werk. Bel (035) 623 11 00
voor een afspraak. Of neem contact op met (uw contactpersoon) van het
Sociaal Plein. Vergeet niet om uw DigiD-code en loonstrook mee te nemen.

Sociaal Plein
Bezoekadres:
Telefoon:
Inloopspreekuur:
Website:

Wilhelminastraat 1-19 (naast het station)
035 629 2700 (elke werkdag tussen 08.30 en 17.00 uur)
maandag t/m vrijdag van 09:00 - 13:00 uur en
donderdagavond van 17:00 – 19:30 uur
www.hilversum.nl/sociaalplein
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