
 
 
 
 

1. Waar kan ik terecht met een vraag over mijn DigiD? 
Op de website van DigiD: www.digid.nl/vraag-en-antwoord. Of neem contact op met DigiD 
via: 

• Telefoon. Bel op werkdagen van 8.00 tot 22.00 uur naar: 088 123 65 55 (lokaal 
tarief). 

• E-mail. Mail uw vraag naar: info@digid.nl. Zet uw e-mailadres en telefoonnummer in 
de mail. Zet nooit uw gebruikersnaam en wachtwoord van DigiD in de mail. 

• Post. Stuur een brief met uw vraag naar: DigiD, Postbus 96810, 2509 JE Den Haag. Zet 
in de brief uw contactgegevens. 

• Twitter. Stuur een tweet naar @digidwebcare. 
 

2. De website Mijn Inkomen laadt niet goed in mijn computerscherm. Hoe kan dit? 
Mogelijk gebruikt u een verouderde browser. Mijn Inkomen wordt het best weergegeven in 
de nieuwste versie van Firefox, Google Chrome, Internet Explorer of Safari. Deze browsers 
kunt u gratis downloaden. Bijvoorbeeld via Google. 
 

3. Mijn gegevens kloppen niet. Hoe kan ik dat aanpassen? 
Klik op ‘Mijn profiel’ voor een overzicht van uw persoonlijke gegevens (veel van deze 
gegevens komen uit de BRP: Basis Registratie Personen van uw gemeente). Op deze 
profielpagina kunt u uw telefoonnummer, e-mailadres en een extra telefoonnummer (als u 
dat hebt) invullen of veranderen (klik op ‘aanpassen’). Klik op ‘Bewaren’ om de ingevulde 
gegevens op te slaan. 
Andere wijzigingen, zoals een verhuizing of wijziging in burgerlijke staat, kunt u niet 
veranderen in ‘Mijn Inkomen’. Die geeft u door aan de gemeente. Vervolgens past de 
gemeente het aan in de BRP. Daarna komt het automatisch in ‘Mijn Inkomen’. Komt u er niet 
uit? Bel of mail dan met uw contactpersoon bij Baanbrekers. Of bel naar het algemene 
nummer van Baanbrekers: 0416 67 10 00. 
 

4. Krijg ik mijn uitkeringsspecificaties ook nog per post? 
Nee. Dat kan alleen in uitzonderlijke gevallen en als u daar zelf bij Baanbrekers om vraagt. 
 

5. Kan ik Mijn Inkomen ook gebruiken op mijn smartphone of tablet? 
Jazeker. Ook dan logt u in met uw DigiD. 
 

6. Hoelang kan ik gegevens in Mijn Inkomen terugzien? 
U kunt uw gegevens tot vijf jaar terug bekijken in Mijn Inkomen. 
 

7. Mijn bewindvoerder regelt mijn geldzaken. Hoe gaat dat met Mijn Inkomen? 
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De bewindvoerder kan nog geen machtiging DigiD aanvragen voor Mijn Inkomen. Wij hopen 
dat deze optie op korte termijn beschikbaar komt. 
 

8. Ik ben nog niet zo handig met een computer. Kan ik hulp krijgen? 
Geen nood. Onze medewerkers helpen u graag bij één van de computers in onze 
ontvangsthal aan de Zanddonkweg 14 in Waalwijk. Ook kunt u voor hulp terecht in de 
bibliotheken en wijkcentra in uw gemeente. 
 

9. Betaling? 
Het kan zijn dat in Mijn Inkomen staat dat er een storting is gedaan. En dat u deze nog niet 
hebt ontvangen op uw bankrekening. Soms heeft een bank twee werkdagen nodig om uw 
uitkering/vakantiegeld van Baanbrekers bij te schrijven op uw rekening. Wordt uw uitkering 
via een ander aan u betaald? Zoals bij budgetbeheer of bewindvoering? Dan kan het enkele 
dagen langer duren voordat het geld op uw bankrekening staat. Neem voor vragen contact 
op met degene die de bijstandsuitkering aan u betaalt. 
 

10. Moet mijn partner ook ondertekenen als ik inkomsten aangeef? 
Voorheen was dat wel zo. Als ook de partner inkomsten aangaf, moest ook hij/zij het ROFje 
ondertekenen. In Mijn Inkomen hoeft dat niet meer. Als u klaar bent met het aangeven van 
inkomsten (van u en uw partner), vinkt u aan dat u de gegevens naar waarheid hebt 
ingevuld. Dat is voldoende. 
 

11. Ik heb een schuld bij Baanbrekers. Staat die ook in Mijn Inkomen? 
Ja, onder de knop ‘Mijn overzicht’ vindt u de knop ‘Schulden’. Hier staat een overzicht als u 
bijvoorbeeld (een deel van) de uitkering moet terugbetalen of als u een lening hebt. Let op: 
dit overzicht is niet helemaal actueel. Het totaalbedrag bovenin het scherm klopt wel. De 
bedragen eronder (waaruit de totaalschuld is opgebouwd) zijn vaak nog niet actueel. Aan dit 
deel van Mijn Inkomen werken we nog. We lossen dit zo snel mogelijk op. 
 

12. Hebt u nog andere vragen? 
Bel of mail met uw contactpersoon bij Baanbrekers of bel 0416 67 10 00. Wij zijn bereikbaar 
op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Neem altijd uw DigiD mee als u een afspraak hebt 
over Mijn Inkomen. 
 
 


