
PROCEDURE  AANVRAGEN ALS JE IN OOSTENRIJK WOONT
         
Door Hans Koolhof

______________________________________________________________________________

Steeds meer overheids- en uitkerende instanties vragen om je DigiD als je via hun website 
wilt inloggen. DigiD staat voor Digitale Identiteit en is een persoonlijke combinatie van een 
gebruikersnaam en een wachtwoord. Je gebruikt DigiD om je te legitimeren op internet. Zo 
weten organisaties dat ze ook echt met jou te maken hebben.

Veel overheidsorganisaties en organisaties die een overheidstaak uitvoeren bieden diensten aan 
met DigiD. Bijvoorbeeld:

• nationale organisaties, zoals Belastingdienst, Donorregister, SVB, UWV, DUO enz.
• gemeenten
• provincies
• waterschappen
• politie
• ziekenhuizen, huisartsen, apotheken
• zorgverzekeraars.

Als je buiten Nederland woont en niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, 
dan kun je geen DigiD aanvragen op de webstie van DigiD www.digid.nl. Afhankelijk van je situatie, 
zijn er twee mogelijkheden om een DigiD aan te vragen. Je moet echter wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen.

Voorwaarden uitgifte DigiD

Je kunt alleen een DigiD aanvragen als je in het bezit bent van:

• de Nederlandse nationaliteit én
• een geldig Nederlands reisdocument (paspoort of Nederlands identiteitskaart) én
• een burgerservicenummer (BSN) én
• een mobiele telefoon, die je ook in Oostenrijk gebruikt.  

Je burgerservicenummer staat op je Nederlandse paspoort, Nederlandse ID-kaart of Nederlandse 
rijbewijs. Een mobiele telefoon heb je nodig voor het ontvangen van een eenmalige sms-code, 
waarmee je je DigiD kunt activeren.

Let op:
Ben je vóór 1 oktober 1994 buiten Nederland verhuisd en heb je sindsdien niet meer in Nederland 
gewoond, dan heb je  geen burgerservicenummer (BSN) en kun je geen DigiD aanvragen.

1. Eerste mogelijkheid om DigiD aan te vragen 

Je woont in Oostenrijk, staat niet meer ingeschreven in een Nederlandse gemeente en je wilt een 
DigiD aanvragen? Dan zit er niks anders op: je moet naar Nederland. 

In Nederland kun je terecht bij enkele gemeenten, die een balie hebben, waar je ter plekke een 
DigiD kunt aanvragen. Hier kun je terecht bij een balie:
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• Gemeente Enschede
• Gemeente Maastricht
• Gemeente Echt-Susteren
• Gemeente Den Haag
• Gemeentebalie op Schiphol

De komende tijd worden er meer balies geopend.

2. Tweede mogelijkheid om DigiD aan te vragen

Je woont in Oostenrijk en je hebt van de SVB een brief ontvangen, waarin staat dat je binnenkort 
een AOW-pensioen krijgt? Of je ontvangt al een AOW-pensioen én je hebt een Burgerservice-
nummer (BSN)? Dan kun je DigiD aanvragen via de website van de SVB www.svb.nl.

• Op de website zie je rechts het DigiD-logo. Daar klik je op: 
> U heeft geen DigiD

• Dan kom je op een informatiepagina over DigiD en SVB. Ergens in het midden klik je op: 
> U woont buiten Nederland, krijgt (binnenkort) AOW en wilt een DigiD aanvragen?

• Vervolgens kom je weer op een informatiescherm en ergens bijna onderin klik je dan op: 
> Uw DigiD aanvragen

Vervolgens word je doorgeschakeld naar een beveiligd scherm, waar je je persoonsgegevens, 
burgerservicenummer (BSN) en woonland dient in te vullen. Je gegevens worden direct in de 
administratie van de SVB gecontroleerd. 

Bij goedkeuring word je doorgeleid naar de website van DigiD. Hier geeft je je gebruikersnaam en 
wachtwoord op. 

Van DigiD ontvang je op je woonadres een brief met je activeringscode. Activeer je DigiD binnen 
45 dagen op www.digid.nl.
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