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Itsme®-account
aanmaken met eID
Itsme® is een online identificatie-app die het mogelijk maakt om in
te loggen bij verschillende online diensten. Om een account aan te
maken met je eID heb je volgende items nodig: je smartphone of
tablet, een computer, je eID-kaart en een kaartlezer.
Itsme®-account aanmaken met
elektronische identiteitskaart

1. Surf via je computer naar:
https://my.itsme.be/nl/register
2. Vul bij ‘Telefoonnummer’ eerst de
landcode in. Daarna vul je je mobiel
nummer in. Je moet de eerste 0 van je
mobiel nummer niet invullen.
3. Bij ‘E-mail’ geef je je e-mailadres in.
4. Vink aan dat je akkoord bent met het
gebruik van je locatiegegevens voor
veiligheidsredenen, zoals wordt uitgelegd
in het privacybeleid van itsme®.
5. Vink aan dat je geen robot bent.
6. Kijk je gegevens na. Klopt alles? Klik
dan op ‘Maak mijn account aan’.
7. Connecteer de kaartlezer met je
computer en steek je identiteitskaart erin.
8. Vink aan dat je ermee instemt dat je
gegevens worden opgeslagen door Belgian
Mobile ID.
9. Klik op 'Doorgaan'.
10. Lees de algemene
gebruiksvoorwaarden en vink onderaan
aan dat je akkoord gaat.
11. Klik op 'Ondertekenen starten'.
12. Voer de pincode van je eID in.
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13. Er wordt nu een uniek
identificatietoken aangemaakt. Schrijf dat
op en let daarbij goed op hoofd- en kleine
letters. Opgelet: het token is maar 5
minuten geldig.
14. Neem je smartphone en open de
itsme®-app.
15. Tik op 'Activeer itsme®'.
16. Lees de Algemene Voorwaarden en
het Privacybeleid en vink aan dat je
hiermee akkoord gaat.
17. Tik op 'Doorgaan'.
18. Selecteer 'België' als land.
19. Geef je mobiel nummer in. Je mag
opnieuw de 0 vooraan in je nummer
weglaten.
20. Tik op 'Doorgaan'.
21. Voer hier het identificatietoken in. Let
opnieuw goed op hoofd- en kleine letters.
22. Je krijgt een 5-cijferige controlecode
toegestuurd via SMS. Geef deze in.
23. Kies een itsme®-code om je voortaan
in te loggen.
24. Bevestig deze code door ze opnieuw
in te geven.
25. Wil je nog meer informatie over
itsme®? Klik dan hier.

https://my.itsme.be/nl/register
https://www.itsme-id.com/nl-BE/why-itsme/easy-to-use/digital-buddy

