Informatie over DigiD
Om (digitaal) belastingaangifte te doen, heeft u een eigen DigiD nodig
Hebt u nog geen DigiD? Vraag die dan tijdig aan. Vergeet niet om uw DigiD ook te activeren. Aanvragen van uw
Digid kan via de website www.digid.nl.
Heeft u al eens eerder een DigiD aangevraagd? Controleer dan van tevoren of deze nog werkt. Werkt uw DigiD
niet meer, vraag dan tijdig een nieuwe DigiD aan.
Weet u niet hoe u uw DigiD aanvraagt en activeert? Lees dan onderstaande informatie.
Aanvragen van uw DigiD
Voordat u begint met de aanvraag, is het handig om het volgende alvast bij de hand te hebben:
 Uw burgerservicenummer (BSN)
Dit staat op uw paspoort en uw rijbewijs. Maar ook op uw identiteitskaart en uw zorgpas.
 Een gebruikersnaam en een wachtwoord voor uw DigiD
Die bedenkt u zelf.
Hoe ziet een gebruikersnaam eruit? U mag helemaal zelf weten wat u daarvan maakt. Hoofdletters.
Kleine letters. Cijfers. Het kan allemaal. Wel alles aan elkaar schrijven. En er moeten in ieder geval 6
tekens in staan.
En het wachtwoord? Daar maakt u iets van wat iemand anders niet zo snel zal bedenken, maar wat
voor u wel makkelijk te onthouden is. Naast hoofdletters, kleine letters en cijfers kunt u ook leestekens
als &, @, # of ! gebruiken. Er moeten in ieder geval een kleine letter, een hoofdletter, een cijfer en een
leesteken in uw wachtwoord staan. Het wachtwoord moet uit 8 of meer tekens bestaan.
Let op: u moet uw DigiD geheim houden. Zorg dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord onthoudt of bewaart
op een veilige plek.
Aanvraag beginnen
Ga naar www.digid.nl en klik op ‘DigiD aanvragen’.
Vraag nu uw DigiD aan door de volgende stappen op uw scherm te doorlopen:
 Stap 1 Persoonsgegevens invullen
U kunt meteen beginnen met invullen van uw burgerservicenummer. Alles ingevuld? Klik op ‘Volgende’.
 Stap 2 Keuze sms controle
Hier kunt u kiezen voor een extra controle van uw DigiD via sms. Sommige organisaties, bijvoorbeeld
zorgverzekeraars, verplichten het om hiermee in te loggen.
 Stap 3 DigiD aanvragen
Hier vult u onder meer uw gebruikersnaam en uw wachtwoord in: uw DigiD.
Gelukt, u hebt uw DigiD aangevraagd. Nu moet u een paar dagen geduld hebben. Binnen 5 dagen ontvangt
u een brief met een activeringscode in uw brievenbus.
Activeringscode ontvangen?
U gaat weer naar www.digid.nl. U vult om te activeren uw activeringscode en uw gebruikersnaam en
wachtwoord in. Dit zijn dezelfde gegevens, die u bij uw aanvraag had ingevuld. Nu kunt u meteen uw DigiD
gebruiken.
Extra hulp nodig?
Lukt het aanvragen van een DigiD u niet zelf, neem dan voor extra ondersteuning direct contact op met de
afdeling Sociaal Raadslieden van Minters. Bellen voor een afspraak kan elke werkdag tussen 11:00 – 13:00u op
telefoonnummer 010-4351022
Zonder DigiD van u en uw eventuele partner kunnen wij u niet helpen met uw belastingaangifte!

