
 
 
DigiD 

DigiD is een manier om u op websites van de overheid en organisaties te identificeren.  Door middel 

van een gebruikersnaam en een wachtwoord kunt u inloggen op de website en verschillende zaken 

regelen.  

 

Welke instellingen doen mee? 

Nationale organisaties:  bijv. belastingdienst (toeslagen), SVB, Kadaster en UWV 

Gemeenten:   voor bijv. uittreksels bevolkingsregister en vergunningaanvragen 

Provincies en waterschappen 

Politie:    doen van aangifte 

Zorg en zorgverzekeraars: digitaal indienen van declaraties en het bijhouden van het gebruikte 

eigen risico 

Pensioenoverzicht: op de site mijnpensioenoverzicht.nl kunt u opvragen hoeveel pensioen 

u in het verleden bij eventuele werkgevers heeft opgebouwd. 

 

U ziet dat er veel verschillende (soorten) organisaties zijn waarmee u digitaal zaken kunt regelen. Het 

is daarom de moeite waard om een inlogcode aan te vragen. Uw DigiD is een persoonlijke inlogcode 

die alleen door u te gebruiken is. Uw administratiekantoor heeft deze code niet in haar bezit. U zult 

de code dus zelf moeten aanvragen. 

 

Aanvragen DigiD 

Op www.digid.nl kunt u de persoonlijke inlogcode aanvragen. Houd hiervoor uw burgerservicenummer 

en uw mobiele telefoon bij de hand. Klik op de homepagina op “begin de aanvraag”.  Vervolgens vult u 

de gevraagde persoonlijke gegevens in. Wanneer u alle stappen heeft doorlopen, wordt een 

activeringscode per post naar u verzonden. Op de website kunt u uw DigiD met deze code activeren 

en vervolgens kunt u van uw DigiD gebruik maken op de websites van de verschillende organisaties.  

 

Machtigen 

U kunt ervoor kiezen om iemand anders bepaalde zaken te laten regelen. U geeft hiervoor niet uw 

DigiD af, maar kunt die persoon machtigen. U kunt bijvoorbeeld uw boekhouder machtigen om voor u 

de Toeslagen na te kijken. Op machtigen.digid.nl kunt u iemand anders machtigen. U moet echter wel 

eerst zelf een DigiD hebben aangevraagd! 

 

U kunt de machtiging op ieder gewenst moment weer intrekken, u kunt de gemachtigde per dienst een 

machtiging geven. Wanneer de gemachtigde zaken voor u heeft geregeld, bijvoorbeeld het indienen 

van een aanvraag, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.  


