
Handige websites van de overheid 

Onderwerp Wat wilt u? Ga naar deze website: 

DigiD 

 

• U wilt DigiD aanvragen. 

• U wilt DigiD activeren. 

• U wilt inloggen met DigiD. 

• U wilt het wachtwoord van DigiD veranderen. Of bijvoorbeeld uw telefoonnummer.  

• U wilt iemand machtigen.  

• Iemand anders wil u machtigen.  

DigiD 

digid.nl 

 

Mijn DigiD 

digid.nl/inloggen 

Contact met de overheid • U wilt informatie over een regeling van de overheid. 

• U wilt een overzicht van alle overheidsorganisaties. U wilt weten wat ze allemaal 

doen. 

Rijksoverheid 

rijksoverheid.nl  

 

Overheid.nl 

overheid.nl  

 • U wilt naar de Berichtenbox op MijnOverheid.  

• U heeft iets aangevraagd bij de overheid en u wilt zien of de overheid al op uw 

aanvraag heeft gereageerd.  

MijnOverheid 

mijn.overheid.nl 

Geld: alimentatie 

 

• U wilt informatie over alimentatie. 

• U wilt digitaal een aanvraag inning alimentatie doen.  
LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) 

lbio.nl 

Geld: belasting • U wilt aangifte doen van uw belastingen. 

• U wilt belasting terugvragen. 
Belastingdienst 

belastingdienst.nl  

 

Mijn Belastingdienst 

mijn.belastingdienst.nl 

Geld: belasting (gemeente) • U wilt bij de gemeente kwijtschelding aanvragen.  

• U wilt bij de gemeente een automatische incasso aanvragen.  

• U wilt de WOZ-waarde van uw woning bekijken. 

Uw gemeente 

bijvoorbeeld almere.nl 

Geld: juridische hulp • U wilt informatie over juridische problemen en mogelijke oplossingen.  

• U wilt een overzicht van organisaties die u kunnen helpen bij een juridisch probleem. 
Rechtsbijstand 

rechtsbijstand.nl 

rechtwijzer.nl 
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Handige websites van de overheid 

Onderwerp Wat wilt u? Ga naar deze website: 

Geld: onderwijs • U wilt studiefinanciering aanvragen. 

• U wilt een studentenreisproduct aanvragen. 

• U wilt een levenlanglerenkrediet aanvragen. 

• U gaat inburgeren. U wilt een lening aanvragen voor een cursus en examen. Of u wilt 

bijvoorbeeld kijken of uw facturen goed of niet goed zijn. 

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) 

duo.nl 

 

Geld: overzicht • U wilt grip op uw geldzaken en een duidelijk overzicht per onderwerp. 

• U wilt een overzicht van digitale rekenhulpen die inzicht geven in uw geldzaken. 
Nibud 

nibud.nl 

Geld: toeslagen • U wilt een toeslag aanvragen. Toeslagen 

toeslagen.nl 

Geld: uitkeringen • U wilt een WW-uitkering aanvragen. 

• U wilt een bijstandsuitkering aanvragen.  

• U wilt een ziektewetuitkering aanvragen.  

UWV 

uwv.nl  

 

 • U wilt AOW aanvragen.  

• U wilt uw AOW-gegevens bekijken.  

• U wilt uw nabestaandenpensioen regelen.  

• U wilt kinderbijslag aanvragen of gegevens hiervan bekijken. 

• U wilt een PGB (Persoonsgebonden budget) aanvragen of gegevens hiervan 

bekijken. 

SVB (Sociale Verzekeringsbank) 

svb.nl  

 

 • U wilt bekijken hoeveel AOW u gespaard heeft. 

• U wilt weten hoeveel pensioen u later krijgt. 

• U wilt bekijken hoeveel nabestaandenpensioen u gespaard heeft. 

Stichting Pensioenregister 

mijnpensioenoverzicht.nl  

 

 • U wilt bijzondere bijstand aanvragen. Uw gemeente 

bijvoorbeeld bunschoten.nl 

Onderwijs • U wilt weten hoe u zich inschrijft bij een hogeschool of universiteit. 

• U wilt zich inschrijven bij een hogeschool of universiteit. 
Studielink 

studielink.nl 

Reizen • U wilt uw paspoort of identiteitskaart aanvragen of verlengen. Uw gemeente 

bijvoorbeeld cuijk.nl 
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Handige websites van de overheid 

Onderwerp Wat wilt u? Ga naar deze website: 

 • U wilt advies over een reis naar het buitenland. 

• U zoekt hulp vanuit het buitenland. 
Nederland Wereldwijd 

nederlandwereldwijd.nl  

Veiligheid • U wilt ergens aangifte van doen. 

• U wilt iets melden bij de politie. 
Politie 

politie.nl  

 • U wilt praktische uitleg en informatie om veilig te internetten. veiliginternetten.nl  

Vervoer • U wilt een rijbewijs aanvragen of verlengen. 

• U wilt een parkeerkaart voor gehandicapten aanvragen. 

• U wilt een parkeervergunning aanvragen. 

Uw gemeente 

bijvoorbeeld diemen.nl 

 • U wilt informatie over uw auto, brommer of ander voertuig bekijken. 

• U wilt zien op welke naam uw voertuig staat. 

• U wilt een nieuw kentekenbewijs aanvragen. 

RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer) 

rdw.nl  

 • U wilt uw theorie-examen of uw praktijkexamen voor een rijbewijs aanvragen. 

• U wilt een eigen verklaring invullen voor het praktijkexamen. 

• U wilt uw rijbewijs verlengen en heeft een Gezondheidsverklaring nodig. 

CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) 

cbr.nl  

 • U wilt een verkeersboete betalen of een flitsfoto bekijken. CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) 

cjib.nl 

Werk • U wilt vacatures zoeken. 

• U wilt aan het UWV doorgeven waar en hoe u gesolliciteerd heeft. 

• U wilt een cv maken. 

UWV en uw gemeente 

werk.nl  

Wonen en geld • U wilt huurtoeslag aanvragen. Toeslagen 

toeslagen.nl 

Wonen en omgeving • U wilt een verhuizing aan de gemeente doorgeven. 

• U wilt een probleem melden bij de gemeente.  
Uw gemeente 

bijvoorbeeld enschede.nl 

 • U wilt een vergunning aanvragen, bijvoorbeeld om uw huis te verbouwen. Omgevingsloket online 

omgevingsloket.nl 

Zorg en gezondheid • U wilt informatie over de zorgverzekering in Nederland. Rijksoverheid 

rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering 
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 • U wilt informatie over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 

• U wilt hulp regelen, bijvoorbeeld in het huishouden. 
Uw gemeente 

Bijvoorbeeld franekeradeel.nl 

  

 • U zoekt informatie over zorg en voorzieningen die passen bij uw ziekte of beperking.  

• U zoekt informatie voor mantelzorgers.  
Regelhulp 

regelhulp.nl 

 • U wilt bekijken hoe u in het Donorregister staat.  

• U wilt uw keuze in het Donorregister veranderen. 
Donorregister 

donorregister.nl 

 • U wilt een PGB (Persoonsgebonden budget) aanvragen en uw gegevens bekijken. SVB (Sociale Verzekeringsbank) 

svb.nl 

 • U wilt uw eigen bijdrage berekenen van het PGB (Persoonsgebonden budget). CAK (Centraal Administratiekantoor) 

hetcak.nl 

 • U wilt langdurige en intensieve zorg aanvragen. CIZ (Centrum Indicatiestelling) 

ciz.nl 

 • U wilt zorgtoeslag aanvragen. Toeslagen 

toeslagen.nl 

Zorg en gezondheid: corona • U wilt informatie over alles wat met het coronavirus te maken heeft. Rijksoverheid 

rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

 • U wilt een afspraak maken om u te laten testen op het coronavirus. 

• U bent getest op het coronavirus en wilt de uitslag bekijken. 
Coronatest 

coronatest.nl 

 • U wilt zich laten vaccineren tegen het coronavirus. 

• U wilt uw vaccinatieafspraken inzien. 
Coronavaccinatie 

coronatest.nl 

 • U wilt een testbewijs maken. 

• U wilt een herstelbewijs maken. 

• U wilt een vaccinatiebewijs maken. 

CoronaCheck 

coronacheck.nl 

 • U wilt zien welk coronavaccin u heeft gekregen en wanneer. MijnRIVM 

mijn.rivm.nl/vaccinaties 
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Handige apps van de overheid 

 

Symbool Naam van app Omschrijving 

 DigiD De DigiD app is de gemakkelijkste manier om veilig in te loggen op websites van overheidsorganisaties. U hoeft geen ingewikkeld wachtwoord 

meer te onthouden. Alleen een pincode die u zelf kiest. 

 Berichtenbox De Berichtenbox is uw persoonlijke brievenbus waarin u digitale post van de overheid ontvangt. 

 

 MijnGegevens De MijnGegevens app biedt u de mogelijkheid om persoonlijke gegevens, die de overheid heeft geregistreerd, snel in te zien. Bijvoorbeeld 

inkomensgegevens of wanneer de volgende APK is. 

 KopieID Met de KopieID app maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). 

 

 CheckID voor DigiD Met de CheckID app helpt u iemand de ID-check toe te voegen aan zijn of haar DigiD app. Uw telefoon voert alleen de eenmalige controle van 

het identiteitsbewijs uit. Uw eigen DigiD-inloggegevens zijn hiervoor niet nodig. Er worden geen gegevens opgeslagen op uw telefoon. 

 Aangifte 

Inkomstenbelasting 

Makkelijk en snel aangifte over het afgelopen jaar doen? In de app zijn al veel gegevens ingevuld voor uw digitale belastingaangifte. Log in met 

DigiD, controleer de gegevens en vul ze eventueel aan. 

 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag, dan kunt u met deze app uw toeslag en de opvanggegevens bekijken voor het hele jaar. Én u kunt wijzigingen 

doorgeven, zoals andere opvanguren of ander uurtarief. 

 UWV De UWV-app is voor iedereen met een WW-uitkering of een Ziektewetuitkering na WW. U kunt snel uw inkomstenopgave invullen via uw 

smartphone. En u kunt in een overzicht al uw ingevulde inkomstenopgaven zien. 

 RDW Voertuig De RDW Voertuig-app biedt alle informatie die u kunt gebruiken bij aankoop, verkoop en bezit van een voertuig. Van alle gekentekende 

voertuigen in Nederland kunt u via deze app gratis de gegevens opvragen. 

 Burgernet Met Burgernet werken burgers, gemeente en politie samen aan veiligheid. Bijvoorbeeld bij inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en 

vermiste personen. Als de politie een zoekactie in uw omgeving begint, ontvangt u via de app een oproep.  

 Reisapp Ga wijs op reis met de Reisapp met betrouwbare reisinformatie en ontvang direct bericht bij wijziging van het reisadvies van uw favoriete land. 

Met de app kunt u ook controleren wat u wel of niet mee mag nemen in uw reisbagage. 

 9292 Met de reisplanner van 9292 plant u uw reizen met de trein, bus, metro, tram en veerboot. In de app staan de actuele dienstregelingen van alle 

openbaar vervoerbedrijven in Nederland. 

 NS De NS app is de officiële app van de Nederlandse Spoorwegen. Met de NS app plant u uw hele reis, ook van en naar het station. Met de app 

heeft u altijd de actuele reisinformatie voor uw reis bij de hand. 




