
Zaken voor iemand anders regelen

Inloggen – Machtigen

Belastingdienst en Toeslagen



Zaken voor iemand anders regelen

• De hulpverlener werkt niet met de DigiD van de cliënt

• Inloggen: doet u met eigen DigiD of eHerkenning van uw organisatie

• Ga naar: www.belastingdienst.nl, rechtsboven Inloggen, selecteer:
➢Mijn Belastingdienst, of 

➢Mijn Toeslagen (ondersteunt (nog) geen eHerkenning)

➢Selecteer: Inloggen,  ga naar:  Voor iemand anders

• Selecteer: Ik heb een geldige machtiging, zo niet STOP! MC regelen!

• Ga door met inloggen via DigiD of eHerkenning, volg het menu.

• Nodig om verder te kunnen: BSN en geactiveerde machtigingscode.

2 maart 2022 2
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Hoe komt men aan de Machtigingscode?

Er zijn vele wegen naar . . . Een Machtigingscode:

1. Automatisch verstuurd door BD, n.a.v. voorgaande jaren

2. Telefonische aanvraag, iedereen kan bellen: 088 123 6555

3. Aanvraag door hulpverlener, onder zijn eigen DigiD of eHerkenning.  
Let op: de MC wordt aan de DigiD of eHerkenning gekoppeld (?),     
activeren moet dan ook met de dezelfde DigiD of eHerkenning!

4. Online cliënt aanvraag, zijn DigiD, MC direct “in beeld + bruikbaar”.

[1, 2, 3] De MC wordt naar het huisadres van de cliënt gestuurd.

Let op: er zijn aparte MC’s nodig voor Belastingdienst en Toeslagen!
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Machtigen, gemachtigd worden, activeren

Ga naar: https://machtigen.digid.nl/

• Selecteer: Gemachtigd worden of Machtiging activeren 

• Volg de menu’s, nodig: BSN + Geboortedatum [dd-mm-yyyy]

• Om de machtigingscode te kunnen gebruiken, ofwel inloggen voor 
een ander, de machtigingscode moet eerst geactiveerd worden.

Bij de Belastingdienst is – was er keuze voor één of meerdere jaren,

let goed op de (dit jaar) gewijzigde menu’s.

Bij Toeslagen kan men met één MC alle jaren zien en bewerken.
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DigiD Inlogmethodes: www.digid.nl/inlogmethodes

• Gebruikersnaam en wachtwoord

De oude methode, eenvoudig, voor wie het kan onthouden

• Sms-controle, hetzelfde maar met een extra beveiligingsstap

Advies: ga naar DigiD en activeer dit extra controle middel

Indien nog niet bekend: doorgeven GSM, mobiel telefoonnummer

• DigiD app, beperking: GSM per persoon nodig! [ ervaring . . . ?]

• Identiteitskaart, een verlengstuk van DigiD app [ ervaring . . . ?]
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Nabestaandenmachtiging

Hoe krijg ik een nabestaandenmachtiging?

Alleen een erfgenaam, executeur of vereffenaar kan aan de balie de 
nabestaandenmachtiging krijgen. Dus als iemand anders wordt 
gemachtigd, moet toch 1 van hen naar de balie komen. 
U vraagt een nabestaandenmachtiging aan in 3stappen.

1. Afspraak maken
2. Naar belastingkantoor gaan
3. Nabestaandenmachtiging krijgen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/na-een-overlijden/content/nabestaandenmachtiging-regelen-in-3-stappen#bd-licollapsed-0

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/na-een-overlijden/content/nabestaandenmachtiging-regelen-in-3-stappen#bd-licollapsed-0

