
Individuele inkomenstoeslag 



Aanvragen individuele 

inkomenstoeslag 
 

 

• Ben je drie jaar in Nederland? 

• Heb je drie jaar een laag inkomen? 

   JA 

Dan kun je één keer per jaar extra geld  
krijgen van de gemeente. 

 Je kiest zelf waar je dit geld aan uitgeeft. 



Wat heb je nodig 

1. Coa- inkomstenverklaring  
(vraag je contactpersoon van VluchtelingenWerk) 

 

2. Bankafschrift met naam en rekeningnummer 
(zie instructie ING) 

 

3. Jaaropgave 2018 en 2019  
(van gemeente of belastingdienst) 

 

Sla de documenten op op je computer. 

 

 

 

 



Voorbeeld jaaropgave gemeente 

• Zoek thuis naar dit papier voor 2018 en 2019. 

 

 

 



Heb je alle papieren gevonden? 

JA: Dan kun je de toeslag aanvragen. 

 

NEE: Vraag je contactpersoon om hulp 

 

 



Ga naar 

• https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/process/check
PreconditionsAction.do?name=Ldtnieuw%2Baanvra
gen&processName=Aanvraag%2Bmet%2BDigiD 

 

 

https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/process/checkPreconditionsAction.do?name=Ldtnieuw%2Baanvragen&processName=Aanvraag%2Bmet%2BDigiD
https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/process/checkPreconditionsAction.do?name=Ldtnieuw%2Baanvragen&processName=Aanvraag%2Bmet%2BDigiD
https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/process/checkPreconditionsAction.do?name=Ldtnieuw%2Baanvragen&processName=Aanvraag%2Bmet%2BDigiD


Klik op inloggen 



Inloggen 

Als je geen app hebt: 

Klik op inloggen met  

gebruikersnaam en  

wachtwoord  

 



Inloggen 

Vul hier je gebruikersnaam 

en wachtwoord in: 

 

 



Aanvragen 

 

 
• Controleer je: 

• Telefoonnummer 
• E-mailadres  

• Klik op volgende 



Aanvragen 

• Ben je alleen?  Ga naar dia 12.  

 

• Ben je getrouwd? Ga naar dia 16. 

 



Aanvragen 

• Woon je samen? (kinderen tellen niet mee) 

• Vul ja of nee in. 
 



Aanvragen  

Klik de juiste antwoorden aan. 
 



Aanvragen 

Een voorbeeld: 

 

• Voor de meeste  

mensen zijn dit de  

goede antwoorden. 

• Vraag je contactpersoon  

om hulp als je twijfelt. 

 



Aanvragen 

Ga nu naar dia 20.  
 



Aanvragen 

• Je ziet nu de gegevens van je echtgenoot. 

• Is dit juist? Klik op volgende. 

 



Aanvragen 

Klik de juiste antwoorden aan: 
 



Aanvragen 

• Een voorbeeld. 

• Voor de meeste  

mensen zijn dit  

de goede antwoorden. 

• Vraag je contactpersoon  

om hulp als je twijfelt.  
 



Aanvragen 



Aanvragen 

 
 



Aanvragen 

Voeg hier toe: 
- Coa inkomstenverklaring 

- Bankafschrift  
- Jaaropgave 2018 en 2019 



Aanvragen 

• Controleer of alles juist is. 
 



Aanvragen 



Aanvragen 

Bewaar dit nummer als je 
een vraag wilt stellen over 
je aanvraag. 

Je kunt je aanvraag opslaan 
en bewaren.  




