
Hebt u hulp 

nodig?

Wij helpen u 

graag!
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Inloggen op Mijn Belastingdienst: 

wat gaat er veranderen?

U kunt er ook voor kiezen om voortaan in te loggen met de DigiD app. 

Of iemand machtigen om uw belastingzaken voor u te regelen. In deze 

brochure leest u hoe u de sms-controle, de DigiD app of DigiD Machtigen regelt.

Logt u in met een DigiD gebruikersnaam en wachtwoord op 

Mijn Belastingdienst? Vanaf 1 oktober 2022 kan dat alleen 

nog met een extra beveiliging: de sms-controle.

Hebt u hulp nodig?

Dat kan. In veel bibliotheken zijn 

medewerkers van het Informatiepunt 

Digitale Overheid. Zij helpen u graag. 

Op informatiepuntdigitaleoverheid.nl 

vindt u de dichtstbijzijnde locaties.

Hebt u vragen?

Kijk op digid.nl voor meer informatie. 

http://informatiepuntdigitaleoverheid.nl
http://digid.nl


Sms-controle

• Klik op Sms-controle is niet actief

• Klik op Sms-controle activeren

Log in met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord.

• Ga naar digid.nl

• Klik rechtsboven in het scherm op Mijn DigiD
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• Vul de cijfers van de sms-code in op de website

• Klik op Volgende

• Klik op OK

U krijgt binnen 3 dagen een brief met een activeringscode. 

In de brief staat hoe u met deze code de sms-controle activeert.

U krijgt een sms-code op uw telefoon. Dit is een gesproken bericht als u 

een vaste telefoon gebruikt.

Vul uw telefoon nummer in. Is dit een vaste telefoon? Vink dan aan Ik wil 

gesproken sms-berichten ontvangen.
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DigiD app 

DigiD Machtigen

Wilt u de machtiging telefonisch regelen?

Dat kan via de DigiD helpdesk: 088 - 123 65 55. U krijgt vervolgens een 

brief met de machtigingscode thuisgestuurd. In de brief staat hoe u de 

machtiging activeert.

Wilt u de machtiging online regelen?

• Ga naar machtigen.digid.nl/iemand-machtigen

• Geef aan wie u wilt machtigen

• Klik op Belastingdienst en Volgende

• Kies voor welke zaken u iemand wilt machtigen

• Log in

• Kies de periode waarvoor u iemand wilt machtigen

• Vul uw e-mailadres in of klik op Overslaan als u dat niet wilt

• U krijgt een machtigings code op uw scherm

• Geef deze machtigings code en uw burger servicenummer door aan 

degene die u machtigt

• De gemachtigde activeert DigiD Machtigen via zijn of haar eigen DigiD

• Ga naar de 

Apple App Store 

of de 

Google Play Store

• Zoek op DigiD app

• Download de 

DigiD app 

• Open de DigiD app

• Kies Nee bij de vraag of u de DigiD app al 

gebruikt

• Vul uw huidige gebruikersnaam en 

wachtwoord in en volg de stappen in de app

Hulp nodig? Ga naar digid.nl en klik op 

Hulp & Contact. Daar vindt u ook instructiefilmpjes.
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http://digid.nl
http://machtigen.digid.nl/iemand-machtigen
http://digid.nl

