
Inloggen DigiD

Let op! Inloggen DigiD met alléén gebruikersnaam en 

wachtwoord stopt bij de Belastingdienst.

Logt u bij de Belastingdienst in met DigiD? Binnenkort kan dat niet meer met alleen uw gebruikersnaam en 

wachtwoord. Vanaf 1 oktober 2022 kunt u bij de Belastingdienst alleen nog inloggen met sms-controle of de DigiD 

app. Dit betekent dat u vanaf dan altijd uw telefoon nodig heeft bij het inloggen. De Belastingdienst kiest hiervoor om 

uw gegevens beter te beschermen.

Op welke manieren logt u in om aangifte te doen?

Ik log zelf in

Ik gebruik een mobiele/vaste 

telefoon

1a

Activeer de sms-controle

Inloggen met sms-controle

Ik gebruik een 

smartphone/tablet

1b

Activeer de app

Inloggen met de app

Iemand logt in voor mij
Ik log in voor 

iemand anders

2

Regel DigiD machtigen

Inloggen met DigiD 

machtigen

1a Hoe activeer ik de sms-controle?

1

Ga naar digid.nl.

2

Klik rechtsboven op  

Mijn DigiD.

3

Klik op Met 

 gebruikersnaam en wachtwoord.

4

Vul uw DigiD  

gebruikersnaam en wachtwoord in.

5

Ga naar  

Sms-controle.

6

Klik achter Sms-controle niet actief  

op Sms-controle aanvragen.

7

Vul uw  
telefoonnummer in.

8

U ontvangt een (gesproken) sms  
van DigiD met daarin een code.

9

Vul deze code in en  

klik op Volgende.

De aanvraag is gedaan!

U krijgt nu binnen 3 dagen een 

brief met een activeringscode. 

Klik op OK. In de brief leest u hoe 

u de sms-controle aanzet.

Uitgebreidere informatie en een video met stap 

voor stap uitleg vindt u hier.

1b Hoe activeer ik de DigiD app?

Download de DigiD app via de Apple App Store of de Google Play Store. 

Voordat u de app kunt gebruiken, moet u deze activeren. Hoe u dat doet, 

vindt u op digid.nl/hulp/stapvoorstap.

2 DigiD machtigen instellen?

U regelt de machtiging via de website: machtigen.digid.nl. 

Uw helper kan hier ook de machtiging voor u aanvragen.

Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie over 

de DigiD inlogmethodes bij de 

Belastingdienst? Kijk op  

digid.nl.

Social media

U kunt uw vraag stellen via 

Facebook, Twitter of Instagram. 

Facebook: Belastingdienst 

Twitter: @Belastingdienst 

Instagram: @belastingdienstnl

Informatiepunt

Stel uw vraag aan een medewerker van 

een Informatiepunt Digitale Overheid. 

U vindt dit informatiepunt in de 

bibliotheek bij u in de buurt. Ga naar 

informatiepuntdigitaleoverheid.nl voor 

het dichtstbijzijnde informatiepunt. 

Telefoon

Bel 0800 - 0543 (gratis) voor de 

BelastingTelefoon. U kunt bellen 

op maandag tot en met donderdag 

van 8.00 tot 20.00 uur en op 

vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

nodig?

Wij helpen u 

graag!
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