Toelichting op aanvragen van machtigingscode voor Belastingdienst en Toeslagen

Hierbij uitleg hoe een machtigingscode aan te vragen / direct een machtingscode in beeld
te krijgen, deze te activeren en aan de slag te kunnen gaan.

Als je voor een senior een code aan wilt vragen ga je naar de DigiD machtigingen en kies
voor de rubriek GEMACHTIGD WORDEN. Dit dient plaats te vinden voor of alleen Belastingen
of ook voor Toeslagen. Dan heb je er dus twee nodig. Betreft het een echtpaar dien je deze
procedure voor ieder een keer te doen. Hiervoor dien je te beschikken over hun BSN en
geboortedatum.
De klanten ontvangen dan een of meerdere machtigingscodes op hun eigen postadres en
geven die aan je door.
Met deze codes ga je weer naar de site DigiD machtigingen en kies je voor de rubriek
MACHTIGINGEN ACTIVEREN en doe je vervolgens wat er staat aangegeven.
Zodra deze zijn geactiveerd log je met JE EIGEN DigiD in bij de Belastingdienst en kies daar
voor ‘ik log in voor een ander’.
Beantwoord de vraag of je over een geldig code beschikt en zoek in de lijst daar het JUISTE
BSN nummer op, klik dat aan en je kunt aan de slag.

Kom je bij iemand die nog GEEN machtigingscode heeft ontvangen maar wel over een DigiD
en internet beschikt, ga naar de site DigiD Machtigingen en kies daar voor IEMAND
MACHTIGEN. Let op dat niet jij, maar de senior zelf de DigiD intoetst. Het is namelijk niet
toegestaan dat je de DigiD van de senior gebruikt.
Laat de persoon bij gehuwde personen stuk voor stuk met hun EIGEN DIGID inloggen en voor
of alleen Belastingen of ook voor Toeslagen (dan TWEE machtigingen nodig) aanvragen. Ook
hiervoor heb je altijd de BSN en de geboortedatum van één of beiden nodig.
Zodra je dit hebt gedaan verschijnt de code in beeld.
Doe dit dus zowel voor Belastingen als Toeslagen en bij twee echtelieden vraag je er dus
VIER aan.
Als je deze hebt genoteerd en met je eigen DigiD op de zelfde site activeert, kun je waar je
maar wilt voor deze mensen aan de slag.

Ik wens je veel SUCC6 met één of beide werkwijzen.
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