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Elektronische 

dienstverlening

Al meer dan 10 jaar vooruitgang!

Meer dan 500 interactieve 

overheidswebsites via DigiD

Bijna 13 miljoen DigiD accounts



Overheid heeft ambitie

Digitiaal 2017

“Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 
zaken die ze met de overheid doen digitaal 
afhandelen. Dus ’s avonds na het werk makkelijk 
en snel vanaf de bank die gewenste 
parkeervergunning voor je nieuwe auto 
aanvragen of een terrasvergunning voor je café.” 



Veel ambitie

Maar kan iedereen mee?
Wil iedereen mee?



Hoe regelen we dat?

Veilig & Eenvoudig



Voor burgers, die hun zaken niet zelf willen of kunnen

doen.

Burgers houden daarbij controle over wat zij aan wie

uitbesteden. 

DigiD Machtigen

3 tot 4 miljoen mensen hebben onvoldoende lees- en 
rekenvaardigheden om te kunnen functioneren in de kenniseconomie. 

(”de burger kan het niet alleen” PBLQ juni 2013)



Het ondersteunen van de zwakkeren in de 

samenleving

Het voorkomen van identiteitsfraude. 

DigiD Machtigen helpt bij

DigiD Machtigen is een Participatie Tool



Filmpje





DigiD Machtigen een 

overzicht

Aanvragen, activeren & intrekken

25 mei 2016









Gereed







DigiD Machtigen kan 

zonder computer 

aangevraagd worden



Telefonisch aanvragen



Per post 

ontvangen



Activeren





6KH9K

123456782







Integratie bij 

Dienstaanbieder

Bijvoorbeeld bij de UWV









Ontvang lijst met machtigingsrelaties voor gemachtigde 
van DigiD Machtigen



Welkom, Willem van Buren
In de persoonlijke omgeving van D. Raek

Actueel overzicht

Willem van 

Buren



Positie DigiD Machtigen



Naar 100% elektronisch

• Aanvragen & inzien
• Digivaardig

Berichtenbox

✚ E-Correspondentie

✚ Meer zekerheid
✚ Meer producten

Niveau 

hoog

✚ Digibeet

Machtigen

100%



Stellingen



Na 10 jaar DigiD zijn we nu klaar voor 100% 

elektronische dienstverlening.



Elke burger heeft het recht zijn zaken door een ander 

te laten regelen



Dienstverleners hebben de plicht om burgers te 

behoeden voor identiteitsfraude.



DigiD Machtigen is binnenkort ook beschikbaar voor:

• Nabestaanden die zaken moeten regelen met de overheid; eind 2016

• (Maatschappelijk) Organisaties die burgers helpen bij het regelen van 

zaken; planning eind 2016

• Het gebruik door Wettelijk vertegenwoordigers; pilot in 2017



Aansluiten door aan te melden

- https://www.logius.nl/diensten/digid-machtigen/

- Stappenplan

https://www.logius.nl/ondersteuning/digid-machtigen/#c10400

https://www.logius.nl/diensten/digid-machtigen/
https://www.logius.nl/ondersteuning/digid-machtigen/


Mijn DigiD is privé, 

maar ik wil je wel 

machtigen!

Vragen?


