Ervaar het gemak
van MijnOverheid
Uw persoonlijke website
voor overheidszaken

Toegang tot
uw berichten,
persoonlijke gegevens
en lopende zaken
bij de overheid

MijnOverheid
is overzichtelijk,
veilig en
altijd beschikbaar

Overzichtelijk • Veilig • Altijd beschikbaar | mijn.overheid.nl

uw persoonlijke gegevens en uw lopende
zaken bij steeds meer overheidsdiensten,
zoals de Belastingdienst, het Kadaster,
RDW, SVB, UWV en gemeenten. U kunt via
MijnOverheid bijvoorbeeld een herinnering krijgen als uw rijbewijs bijna is
verlopen, controleren hoe u bij de
gemeente geregistreerd staat of de status
van uw omgevingsvergunning volgen.
Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar.
Én u logt gemakkelijk in met uw DigiD.

Op MijnOverheid logt
u eenvoudig en veilig
in met uw DigiD

MijnOverheid

MijnOverheid biedt u toegang tot uw post,

Ontvang post van
de overheid digitaal
Post van de Belastingdienst,
RDW, SVB, UWV en straks
ook uw gemeente.

Digitale toegang tot de overheid

Deze gegevens kunt u controleren. Klopt er

Nederland digitaliseert in hoog tempo.

iets niet, dan ziet u waar u terecht kunt om

Ook de overheid biedt meer en meer

het aan te passen.

diensten digitaal aan. Via MijnOverheid
heeft u overzichtelijk, veilig en gemakkelijk

De status van een vergunning bekijken?

toegang tot steeds meer overheidszaken.

Op MijnOverheid kunt u uw aanvraag voor
een parkeervergunning of omgevings

Uw post van de overheid digitaal

vergunning volgen. U vindt de status van uw

ontvangen?

aanvraag onder Lopende zaken. Verandert

Dat kan met de Berichtenbox van

de status van uw aanvraag? Dan ontvangt u

MijnOverheid. Uw persoonlijke brievenbus

automatisch een e-mail.

waarin u post van de Belastingdienst, RDW,
SVB, UWV en straks ook uw gemeente

Inloggen met uw DigiD

digitaal kunt ontvangen. Denk dan aan

Al veel Nederlanders kennen het gemak van

berichten over uw toeslagen, uw kinder-

MijnOverheid. Ervaar het zelf en log in met

bijslag, betaalspecificaties van uw WW,

uw DigiD op mijn.overheid.nl.

of het verlopen van uw rijbewijs of APK.
Als er nieuwe berichten voor u zijn,
ontvangt u automatisch een e-mail.
Zien welke gegevens de overheid over
u heeft vastgelegd?
In het onderdeel Persoonlijke Gegevens
van MijnOverheid ziet u welke gegevens
de overheid van u heeft vastgelegd.
Bijvoorbeeld uw registratie in de
Basisregistratie Personen (BRP), de duur van
uw recht op een uitkering, taxatieverslagen
van de WOZ-waarde van uw woning en de
voertuigen die u op uw naam heeft staan.
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• Post van de overheid in
uw digitale Berichtenbox
• Zien welke gegevens de overheid
over u heeft vastgelegd
• De status van uw vergunningaanvraag volgen

MijnOverheid biedt
u overzicht
Uw pensioenopbouw, de auto
op uw naam, de WOZ-waarde
en kadastrale gegevens van
uw woning: u vindt het via
MijnOverheid.

Activeren van uw account op MijnOverheid doet
u in 4 eenvoudige stappen
Om uw account te activeren op mijn.overheid.nl heeft u alleen uw DigiD nodig. Nadat u uw
account heeft geactiveerd, kunt u direct gebruikmaken van de Berichtenbox, Persoonlijke

Veel Nederlanders
kennen al het gemak
van MijnOverheid
Ervaar het zelf en activeer uw
account op MijnOverheid.

gegevens en Lopende zaken.

Stap 1
Ga akkoord dat u post van de overheid voortaan digitaal in
uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid ontvangt.

Stap 2
Wilt u een e-mail ontvangen als u nieuwe post in uw
Berichtenbox ontvangt? Kies dan ja.

Stap 3
1. Uw gebruikersnaam wordt automatisch ingevuld.
Deze gebruikersnaam kunt u wijzigen.
2. Geef uw e-mailadres op. U krijgt voortaan op dit
e-mailadres een melding als u nieuwe post in uw
Berichtenbox ontvangt.

Stap 4
1.	Om te controleren of het e-mailadres correct is, sturen we
u een e-mail met een verificatiecode.
2. Vul de code in.
U kunt nu gebruikmaken van MijnOverheid.
Als u van één of meer overheidsorganisaties géén berichten in uw Berichtenbox wilt
ontvangen, kunt u dat onder ‘instellingen’ eenvoudig wijzigen. U ontvangt uw berichten
dan gewoon per post. De instelling dat u berichten van de Belastingdienst in uw
Berichtenbox krijgt, kunt u niet uitzetten. Dat komt omdat de Belastingdienst sommige
berichten alleen nog maar digitaal stuurt.

Meer informatie?
Voor meer informatie kijkt u op
mijn.overheid.nl.

Dit is een uitgave van

Logius
Dienst Digitale Overheid van het
ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Kijk voor meer informatie
op mijn.overheid.nl
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