
Samenvatting over themaochtend: DIGITALE OVERHEID 19-01-2016 

Ben ik verplicht een DigiD te nemen? 

In mei 2008 heeft het kabinet Balkenende al besloten dat alle overheidsinstanties verplicht DigiD 

moeten gaan gebruiken. Hierdoor moet de dienstverlening naar de burger toe verbeteren. 

Eind 2017 is het de bedoeling dat iedereen een DigiD heeft. 

U mist de communicatie van de Overheid met u als u geen DigiD hebt. 

https://www.youtube.com/watch?v=o7ZyajwrWWc  

Mijn Overheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier zien hoe u bent   geregistreerd bij 

de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden over uw zaken met de overheid. 

Wie is verantwoordelijk voor Mijn Overheid? 

Verantwoordelijk voor Mijn Overheid is het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het beheer van    Mijn 

Overheid wordt uitgevoerd door Logius. Logius beheert overheidsbrede ICT-voorzieningen, waaronder DigiD. 

De op Mijn Overheid aangesloten overheidsorganisaties (zoals Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB en UWV) 

zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten, zaakinformatie en persoonlijke gegevens die in Mijn 

Overheid worden aangeboden. 

Wat is er nodig om gebruik te maken van Mijn Overheid? 

U moet een DigiD hebben.  

Hierbij een instructiefilmpje over het aanvragen van DigiD 

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4PysebN1Y   Filmpje over het aanvragen van DigiD 

Hebt u nog geen DigiD ga dan naar www.digid.nl om deze aan te vragen. 

Welke gegevens moet ik opgeven bij het activeren van Mijn Overheid account? 

U hoeft geen persoonlijke gegevens zoals naam of adres op te geven. Wel wordt u gevraagd om een e-

mailadres op te geven. Dit is niet verplicht maar wel aanbevolen. U ontvangt dan notificaties per e-mail als er 

een nieuw bericht in uw Berichtenbox is. Verder kunt u een eigen gebruikersnaam opgeven. Ook dat is niet 

verplicht. 

Waarom moet ik soms opnieuw inloggen als ik van MijnOverheid naar een andere website ga, en soms niet? 

Dankzij DigiD Eenmalig Inloggen hoeft u in veel gevallen maar één keer in te loggen als u van de website van de 

ene overheidsorganisatie (bijvoorbeeld MijnOverheid) naar de website van de andere overheidsorganisatie 

(bijvoorbeeld uw gemeente) gaat. Omdat nog niet alle overheidsorganisaties zijn aangesloten op Eenmalig 

Inloggen, moet u (voorlopig) soms nog opnieuw inloggen. 

Kan ik MijnOverheid ook in het buitenland gebruiken? 

MijnOverheid is wereldwijd toegankelijk.  Het kan zijn dat uw e-mailnotificaties in het buitenland niet of met 

veel vertraging aankomen. Wij wijzen u wel op digitale beveiligingsrisico’s in landen als bijvoorbeeld China, 

Taiwan en Oekraïne. 

Hieronder een aantal `links`, probeert u eens en kijk wat er tevoorschijn komt. 

Succes! 

Luc Schalkx 

www.dronten.nl                                            

mijn.toeslagen.nl 

www.mijnpensioenoverzicht.nl 

www.digid.nl 

www.digid.nl/veiligheid/ 
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