
Help, ik heb geen 
identiteitskaartlezer…
… dat is ook niet altijd meer nodig!

Hoe maak je een account aan voor 
itsme® in 5 eenvoudige stappen?

Voer je mobiel telefoonnummer in de 
mobiele app in. Je digitale ID wordt gelinkt 
aan je mobiel telefoonnummer.

Voor deze stap heb je je bankkaart of je eID 
kaart en de bijbehorende kaartlezer nodig. 
Kies in de lijst een bank om je ID correct 
te koppelen aan itsme®. Als je bank niet 
op de lijst staat, kun je je persoonlijke 
gegevens koppelen met je eID.

Als je ID-gegevens veilig gekoppeld zijn 
ontvang je een sms met een controlecode
(5 cijfers). Voer deze code in itsme® in.

Kies je persoonlijke 5-cijferige itsme® 
code om je digitale ID te beveiligen en 
bevestig je code. Als je telefoon touch 
ID ondersteund, kan je die nu meteen 
activeren als je dat wil.
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Net zoals VGD zitten ook diverse 

overheidsdiensten mee op de digitale 

trein. Zo is het mogelijk om je zonder 

identiteitskaart aan te melden op 

verschillende onlinediensten zoals 

bijvoorbeeld mypension.be, myminfi n.be 

en mycareer.be zonder het gebruik van een 

identiteitskaartlezer, token, inloggegevens 

of paswoord.

Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 

je smartphone (met simkaart), de itsme®-

app geïnstalleerd op je smartphone én een 

itsme® account. Deze vormen samen je 

digitale ID. Een unieke combinatie die alleen 

jou toegang geeft. Het aanmelden op een 

toepassing gebeurt door het invoeren van 

je gsm-nummer op de aanmeldingspagina 

waarna je een bevestiging moet geven via 

de itsme®-app op je smartphone.

Je hoeft dus niet meer te zoeken naar een 

identiteitskaartlezer of de pincode van je 

identiteitskaart.  Enkel een smartphone is 

nodig om aan te melden. Itsme® volgt de 

Europese regelgeving voor elektronische 

identifi catiemiddelen (eIDAS) en de 

Europese privacy-verordening (GDPR), 

waardoor je gegevens op de best mogelijke 

manier worden beschermd. Meer info over 

het gebruik van itsme® op www.itsme.be. 

Met itsme® kun je 
altijd en overal:

     jezelf snel en veilig 
     identifi ceren
     transacties bevestigen      
     digitale documenten 
     ondertekenen

ALS JE VOORTAAN ERGENS HET ITSME® LOGO ZIET, 

AARZEL DAN NIET OM JE ITSME® TE GEBRUIKEN. 

DAT IS GEMAKKELIJK, VEILIG ÉN EENVOUDIG!

Download de app op je smartphone.

Benodigdheden om te starten: 

smartphone, bankkaart of eID en kaartlezer.

Je kaartlezer zal je nu voor het laatst gebruiken om je account aan 

te maken. Zodra je itsme® gebruikt heb je hem nooit meer nodig.

>  be.vgd.eu


