
Inloggen bij DigiD
Inloggen met alleen gebruikersnaam en wachtwoord 
stopt vanaf 1 oktober 2022



Inloggen DigiD met alleen gebruikersnaam en wachtwoord  
stopt bij de Belastingdienst per 1 oktober 2022

Hoe logt u in?

1. Ik log zelf in

Logt u bij de Belastingdienst in met alleen gebruikersnaam en 
wachtwoord? Binnenkort kan dat niet meer. 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. Uw privacy is voor ons belangrijk, op deze manier zijn 
uw gegevens nog beter beschermd.

2. Iemand logt voor mij in

Laat u uw belastingzaken door iemand anders regelen? Vanaf 1 oktober 
2022 is het niet mogelijk om in te loggen met alleen gebruikersnaam 
en wachtwoord bij de Belastingdienst. Met DigiD Machtigen regelt u 
dat iemand anders voor u op een veilige manier kan inloggen.



Logt u nu in met alleen gebruikersnaam en wachtwoord?  
Kies dan voor één van de andere inlogmanieren

1. Ik log zelf in

Ik gebruik een mobiele/
vaste telefoon

Activeer de  
sms-controle

1a. Inloggen met sms-controle

Ik gebruik een 
smartphone/tablet

Activeer de DigiD app

1b. Inloggen met de DigiD app

2. Iemand logt in voor mij

Regel DigiD Machtigen

2. Inloggen met DigiD Machtigen



Inloggen vanaf 1 oktober 2022 bij de Belastingdienst

1a. Inloggen met sms-controle

U voegt sms-controle toe aan uw gebruikersnaam en 
wachtwoord. U krijgt na uw inlog een sms-code op uw 
mobiele telefoon. Heeft u een vast telefoonnummer? 
Dan kunt u kiezen voor een gesproken sms-code. 
> Meer lezen

1b. De DigiD app

Dit is de makkelijkste manier om veilig in te loggen. U 
hoeft geen wachtwoord meer te onthouden. U gebruikt 
een pincode die u zelf mag kiezen.
> Meer lezen

2. DigiD Machtigen

U kunt kiezen dat iemand voor u kan inloggen bij de 
Belastingdienst. Dit heet DigiD Machtigen. Hiermee 
geeft u een helper toestemming om een onderdeel van 
uw overheidszaken namens u te regelen.  
> Meer lezen



1a. Sms-controle

Hoe werkt het?
U kunt instellen dat u inlogt met sms-controle. Iedere keer 
als u wilt inloggen, vult u uw DigiD gebruikersnaam en 
wachtwoord in en daarna krijgt u een sms met een code. 
Deze code gebruikt u om in te loggen. U kunt sms-controle 
instellen met een mobiele telefoon of een vaste telefoon.  

Wat heb ik hier voor nodig?

Internet

+

Mobiele telefoon

of

Vaste Telefoon

Vanaf 1 oktober stopt het Inloggen DigiD met alléén 
gebruikersnaam en wachtwoord bij de Belastingdienst.

Bekijk de stap voor stap uitleg in deze video!

Sms-controle instellen

1
Ga naar digid.nl. 
Klik rechtsboven op Mijn DigiD.

2

Klik op Met gebruikersnaam en wachtwoord.

3

Vul uw DigiD gebruikers naam en 
wachtwoord in en klik op Inloggen.

4

Ga naar Sms-controle. Klik achter 
Sms-controle niet actief op Sms-controle 
aanvragen en klik op Doorgaan.

https://bdcommunicatie.pleio.nl/inloggenmetdigid
https://www.digid.nl


Vervolg sms-controle instellen

5

Vul uw telefoonnummer in en klik 
op Volgende. 

of Hebt u geen mobiele telefoon, dan 
kunt u het nummer van de vaste 
telefoon invullen. Zet in dat geval 
een vinkje voor Ik wil gesproken 
sms-berichten ontvangen. En klik op 
Volgende.

6

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

7

Vul deze code in en klik op Volgende.

8

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.

9

U kunt nu inloggen bij 
DigiD met behulp van 
uw gebruikersnaam en 
wachtwoord en de 
sms-controle.



1b. DigiD app

Hoe werkt het? 
U kunt ook inloggen met de DigiD app. De app is makkelijk en veilig. U hoeft 
geen wachtwoord te onthouden. Alleen een pincode die u zelf kiest. Om 
gebruik te maken van de DigiD app heeft u een smartphone of tablet nodig.

Wat heb ik hier voor 
nodig?

Smartphone

of

Tablet

Digid app activeren

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

   

2 Voordat u de app kunt ge bruiken, 
moet u deze activeren. Hoe u dat 
doet, vindt u op  
digid.nl/hulp/stapvoorstap.

2. DigiD Machtigen

Hoe werkt het? 
U kunt regelen dat iemand voor u kan inloggen bij de Belastingdienst. Dit heet DigiD 
Machtigen. Hiermee geeft u een helper toestemming om uw belastingzaken namens 
u te regelen. Door iemand te ‘machtigen’ kan dit veilig, zonder uw DigiD af te geven.

Let op! Uw helper kan ook de machtiging voor u aanvragen.

Wat heb ik hier voor 
nodig?

Computer

DigiD Machtigen 
instellen

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

Vanaf 1 oktober stopt het Inloggen DigiD met alléén gebruikersnaam en 
wachtwoord bij de Belastingdienst.

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksoverheid.digid.pub
https://apps.apple.com/us/app/digid/id1208460960?ls=1
https://www.digid.nl/hulp/stapvoorstap/
https://machtigen.digid.nl


Hulp nodig bij het inloggen bij de Belastingdienst?

Wij helpen u graag. Wilt u meer informatie over de DigiD inlogmethodes bij de Belastingdienst? 
Kijk op digid.nl. 

Heeft u een vraag? Er zijn verschillende manieren waarop u hulp kunt krijgen:

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. 

Social media
U kunt uw vraag stellen via Facebook, Twitter of Instagram. We zijn online van maandag tot en met 
donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. En op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Natuurlijk kunt u ook een vraag 
stellen buiten deze tijden om. Dan krijgt u antwoord als we weer online zijn. Deel geen persoonlijke 
gegevens - zoals uw burgerservicenummer en bankgegevens - op onze accounts.  
 
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. 
Wilt u leren omgaan met DigiD? U kunt hiervoor een cursus volgen bij de bibliotheek. Ga naar  
informatiepuntdigitaleoverheid.nl voor het dichtst bijzijnde informatiepunt. 

Heeft u hulp 
nodig?

Wij helpen u 
graag!
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https://www.digid.nl/
https://www.facebook.com/Belastingdienst/
https://twitter.com/belastingdienst
https://www.instagram.com/belastingdienstnl/
https://informatiepuntdigitaleoverheid.nl
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