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Colofon 
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Inleiding 

Online belastingen invullen 

Zoals elk jaar is het weer tijd voor het indienen van onze belastingen. De papieren versie krijg je nu 

nog thuis gestuurd, maar wist je dat je ook al heel gemakkelijk en veilig je belastingen kan indienen 

via het internet?  

In dit iThema tonen we stap voor stap hoe je jouw belastingen kan indienen via het internet met de 

toepassing Tax-on-web. 

 

De website van Tax-on-web: www.taxonweb.be 

Tax-on-web is een veilige, gebruiksvriendelijke en efficiënte mogelijkheid om je aangifte in de 

personenbelasting in te dienen via het internet.  

 

Wat zijn de voordelen? 

 Je belastingaangifte is grotendeels vooraf ingevuld. 

 Je wordt op vele manieren geholpen bij het correct invullen van uw aangifte. 

 De toepassing meldt de meest voorkomende invulfouten. 

 Je moet geen bijlagen toevoegen. 

 Je krijgt meteen een raming van je belastingen. 

 Je krijgt onmiddellijk na het indienen van je aangifte een ontvangstbewijs. 

 De toegang is volkomen veilig en waarborgt de vertrouwelijkheid van je persoonlijke 

gegevens. 

 

Nuttige links en contacten 

 Je aangifte online invullen kan via www.taxonweb.be.  

Wil je meer weten over Tax-on-web? Klik dan op de startpagina op de knop ‘Taxonweb 

rondleiding’. Een interactieve presentatie toont je hoe de toepassing en zijn verschillende 

mogelijkheden werken. 

 
 Online vind je ook een trainingomgeving en oefeningen van Tax-on-web voor scholieren.  

 Je fiscaal dossier vind je online op www.myminfin.be.  

 Meer informatie over de Federale Overheidsdienst Financiën vind je op www.minfin.fgov.be.  

 Alles over de elektronische identiteitskaart vind je op www.eid.belgium.be. 

 InfoFin: Contactcenter FOD Financiën waar medewerkers je vragen telefonisch 

beantwoorden. Van maandag tot vrijdag, van 8 tot 17u - Telefoonnummer: 02/572.57.57. 

http://www.taxonweb.be/
https://ccff02.minfin.fgov.be/towsimu/app/citizen/public/taxbox/home.do
http://ccff02.minfin.fgov.be/towsimu/app/citizen/public/common/help.do?contentkey=application_help_0250&popupModal=false
http://www.myminfin.be/
http://www.minfin.fgov.be/
http://www.eid.belgium.be/
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Hst 1: Tax-on-web?  

Stap 1: De website www.taxonweb.be verkennen 

  Surf naar de website van Tax-on-web door het adres www.taxonweb.be in te typen in de 

adresbalk bovenaan en op Enter te drukken. 

 

Van op de website www.taxonweb.be kan je rechtstreeks naar jouw persoonlijke TaxBox waar je 

jouw belastingsdocumenten vindt. Je vindt er ook meer informatie over hoe je Tax-on-web moet 

gebruiken en over andere gerelateerde onderwerpen. 

Filmpje en brochure over hoe 

je Tax-on-web moet gebruiken. 

3 belangrijke knoppen: 

1) Help-knop: geeft informatie; 

2) Home-knop: brengt je terug 

naar deze startpagina; 

3) TaxBox-knop: brengt je naar 

jouw Tax-on-web pagina. 

 

Meer informatie over de eID, 

de token en Tax-on-web. 

Deze link brengt je rechtstreeks 

naar jouw TaxBox. 

 

http://www.taxonweb.be/
http://www.taxonweb.be/
http://www.taxonweb.be/
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Stap 2: Waarom je belastingen online indienen? Drie voordelen van           

Tax-on-web 

Eenvoudiger 

De belastingsaangifte via Tax-on-web is eenvoudiger doordat een aantal zaken al voor jou ingevuld 

zijn. Alle gegevens die elektronisch door werkgevers, banken, enz. meegedeeld worden zijn vooraf 

ingevuld op jouw aangifte. Als deze gegevens onvolledig zijn, kan je die in de aangifte aanvullen of 

aanpassen. 

 
De eerste keer dat je jouw aangifte bekijkt, wordt er een overzicht getoond van de gegevens die al 

ingevuld zijn. Je vindt ze vervolgens terug in de aangifte zelf.  

Je kan de fiches van herkomst bekijken door te klikken op dit icoon:  

 

Gerichte hulp en informatie 

Heb je vragen of vind je het moeilijk om een bepaald vak juist in te vullen? Geen 

probleem, Tax-on-web geeft je de juiste informatie en hulp waar nodig. 

 

De algemene hulp 

legt je uit hoe je de vakken 

van je aangifte moet invullen. 

Door te klikken op dit icoontje  naast de rubriek die je 

wilt invullen, krijg je onmiddellijk de gewenste informatie. 

 

Door op het toverstafje 

te klikken, krijg je 

hulp om bepaalde 

moeilijke codes correct 

in te vullen. 
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Minder vergissingen en fouten 

Bang voor vergissingen? Met Tax-on-web vergeet je nooit meer een verplicht vak in te vullen. De 

toepassing duidt eventuele fouten aan en geeft aan waar de fouten zich bevinden in je aangifte. Je 

kan ook meer informatie krijgen over de foutmelding. Het risico om je te vergissen is dus zeer klein. 

 
  

Door te klikken op het 

vergrootglas icoontje  opent 

een kader met meer informatie 

over de fout in dat onderdeel. 
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Hst 2: Verbinding maken met Tax-on-web 

  Surf naar de website van Tax-on-web door het adres www.taxonweb.be in te typen in de 

adresbalk bovenaan en op Enter te drukken. 

 

 

 Klik op de link ‘Naar mijn aangifte’  of op de knop ‘TaxBox’:  

 

http://www.taxonweb.be/


 

 

 10 

 Een nieuwe pagina opent: 

 

 

Om de toegang tot je elektronische aangifte te beveiligen, worden twee manieren van toegang en 

authentificatie voorgesteld. 

1) Toegang tot Tax-on-web met de eID, de elektronische identiteitskaart 

2) Toegang tot Tax-on-web met een token, een persoonlijke toegangscode 

 

TIP voor gehuwden en samenwonenden 

Indien je een gemeenschappelijke aangifte moet indienen, is het vereist dat elke partner over zijn 

eigen authentificatie beschikt (eID of token).  

 

In de volgende twee stappen tonen we hoe je met de eID of token toegang krijgt tot Tax-on-web. 
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Stap 3a: Verbinding tot Tax-on-web met de eID 

Je hebt nodig: 

 een kaartlezer; 

 het programma om de eID te lezen, dit kan je downloaden op http://www.eid.belgium.be; 

 de pincode van je eID. 

Als je verbinding wil maken tot Tax-on-web met je eID moet je eerst de software en de kaartlezer 

installeren op jouw computer. Surf hiervoor naar http://eid.belgium.be/nl. In de bijlage achteraan op 

pagina 41 in dit iThema leggen we uit hoe je de kaartlezer en de software moet installeren. Dit moet 

je maar één keer doen! 

Wanneer je alles geïnstalleerd hebt, kan je verbinding maken tot Tax-on-web met je eID. 

 

 Klik op de knop ‘Authenticatie via elektronische identiteitskaart’:  

 

 Een nieuwe pagina opent: 

 

 Plaats je eID in de kaartlezer en klik op de knop ‘Login’:  

 

http://www.eid.belgium.be/
http://eid.belgium.be/nl
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 Een nieuw venster opent: 

 

 Selecteer jouw naam en klik op de knop ‘OK’:  

 Een nieuw venster opent: 

 

  Typ de pincode van jouw eID in. 

 Klik op de knop ‘OK’:  

 Een nieuwe pagina opent: 

 

 Selecteer ‘Ja’ door het bolletje aan te klikken en klik op de knop ‘Starten’:  

Je komt terecht in jouw persoonlijke TaxBox! In hst 3 op pagina 15 geven we meer uitleg hierover. 
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Stap 3b: Verbinding tot Tax-on-web met de token 

Je hebt nodig: 

 een lijst met persoonlijke codes (token). 

Als je verbinding wil maken tot Tax-on-web zonder een eID moet je 

eerst een token, een lijst met persoonlijke codes, aanvragen. In de 

bijlage achteraan op pagina 43 in dit iThema leggen we uit hoe je 

deze token kan aanvragen via de website www.taxonweb.be. Dit 

moet je maar één keer doen! 

 

Wanneer je jouw token hebt ontvangen op je thuisadres kan je verbinding maken met Tax-on-web 

met je token. 

 

 Klik op de knop ‘Authenticatie via token voor burgers ’:  

 

 

 Een nieuwe pagina opent: 

 

 Hou je token bij de hand en klik op de knop ‘Login’:  

 

  

http://www.taxonweb.be/
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 Een nieuwe pagina opent: 

 

  Typ jouw gebruikersnaam en wachtwoord in. 

 Klik op de knop ‘Login’:  

 Een nieuwe pagina opent: 

 

  Typ de code in die naast de gevraagde token staat (hier token 24).  

 Als je de code correct hebt ingevuld, klik je op de knop ‘Verzenden’:  

 Een nieuwe pagina opent: 

 

 Selecteer ‘Ja’ door het bolletje aan te klikken en klik op de knop ‘Starten’:  

Je komt terecht in jouw persoonlijke TaxBox! In hst 3 op pagina 15 geven we meer uitleg hierover. 
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Hst 3: Jouw online aangiften 

Stap 4: Jouw TaxBox verkennen 

 Wanneer je succesvol verbinding gemaakt hebt met Tax-on-web kom je terecht in jouw 

persoonlijke TaxBox: 

  

Hier zie je de documenten die je in vorige jaren al via 

Tax-on-web naar de FOD Financiën opgestuurd hebt. 

Dit vak is leeg als je nog nooit online een aangifte 

hebt ingediend. 

Hier zie je de documenten die 

je nog moet invullen of waar je 

nog aan bezig bent. 

Jouw naam 
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Stap 5: Jouw online aangifte verkennen 

 

 Klik op de aangifte die je wil invullen:  

 

 Een nieuw scherm opent: 

 

 Klik het bolletje naast jouw keuze aan en klik nadien op de knop ‘Verdergaan’:  
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 Een nieuw scherm opent: Dit is ‘Vak I’ van jouw online belastingsaangifteformulier: 

 
 

 

 

Uitleg bij deze verschillende knoppen: 

 
Deze knop brengt je terug naar je TaxBox. 

 

Met deze knop kan je de aangifte bewaren om ze later verder in te vullen 

zonder de aangifte door te sturen naar de FOD Financiën. 

 

Met deze knop kan je een raming maken van de berekening van je 

belastingen zonder de aangifte door te sturen naar de FOD Financiën. 

 
Met deze knop stuur je jouw aangifte door naar de FOD Financiën. 

 
Met deze knop kan je de aangifte bekijken in PDF-formaat. 

 
Met deze knop krijg je hulp om je elektronische aangifte in te vullen. 
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Uitleg bij deze verschillende knoppen: 

 

Met deze knop heb je toegang tot deel 1 van je aangifte.  

Indien je ook een deel 2 hebt, zie je ook de knop ‘Deel 2’:  

                  
;                                             Onder ‘Deel 1’ vind je de verschillende vakken van de aangifte terug. Door  

                                              erop te klikken ga je naar een vak. 

 
Met deze knop kan je nota’s toevoegen aan je aangifte. Meer uitleg 

hierover in stap 8. 

 

Met deze knop kan je bijlagen toevoegen aan je aangifte. Meer uitleg 

hierover in stap 8. 

 

Met deze knop kan je jouw aangifte snel invoeren door de code van de 

gewenste rubriek en het overeenstemmende bedrag in te voeren. 

 
Met deze knop krijg je een overzicht van eventuele fouten of ontbrekende 

vakken die in jouw aangifte staan. 



 

 

 19 

Stap 6: Jouw online aangifte invullen 

Vak I: Persoonlijke informatie 

Net zoals op je papieren aangifte vind je hier je persoonlijke informatie. Deze informatie kan niet 

gewijzigd worden. Als de gegevens fout zijn, moet je contact opnemen met jouw belastingskantoor. 

Kleine wijzigingen kunnen onderaan de pagina doorgegeven worden. 

 

  Typ de gevraagde informatie in de hokjes. 

 Controleer of de informatie correct is en klik op de knop ‘Volgend Vak’:  
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Vak II: Persoonlijke gegevens en gezinslasten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lees de mogelijkheden goed en 

klik het correcte vakje aan. 
 
Voorbeeld: Je was op 1 januari 2010 
alleenstaand. Je klikt het vakje ‘ongehuwd en 
niet wettelijk samenwonend’ aan: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Typ de gevraagde informatie over 

jouw gezin in de hokjes. 

Voorbeeld: Je hebt 1 dochter van 5 jaar met 
een zware handicap. Je vult in het vak 1031 ‘1’ 
in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Controleer of de informatie correct is en klik op de knop ‘Volgend Vak’:  



 

 

 21 

Vak III: Inkomsten van onroerende goederen 

 

 

 

 

  Typ de gevraagde informatie over jouw 

Belgische inkomsten van onroerend goed in de 

hokjes. 

Voorbeeld: Jij en jouw partner beschiken over een 
appartement aan zee met een kadastraal inkomen van 
€1460 waar je regelmatig verblijft maar dat je niet 
verhuurt. 
 

 

 

 

 

 

  Typ de gevraagde informatie over jouw 

buitenlandse inkomsten van onroerend goed in 

de hokjes. 

Voorbeeld: Je hebt GEEN buitenlandse inkomsten van 
onroerend goed. Je vult niets in en laat dus alle vakken die 
bij vraag 2 horen leeg.  

 

 

  Typ de gevraagde informatie over jouw 

betaalde erfpacht- of opstalvergoedingen of 

gelijkaardige vergoedingen. 

 

 

 

 Controleer of de informatie correct is en klik op de knop ‘Volgend Vak’:  
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Vak IV: Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen 

bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en brugpensioenen 

     

 

 

 

 

 

 VOORDEEL: Je zal zien dat de 

meeste gegevens al  ingevuld zijn in 

VAK IV.  

Je hoeft deze vakken dus niet meer in 

te vullen. Controleer wel even of de 

vooraf ingevulde gegevens correct zijn. 

 

  Typ de ontbrekende informatie 

over jouw wedden, lonen en daaraan 

gekoppelde zaken zoals vakantiegeld, 

woon-werkverkeer, etc. in de vakjes. 

 

 TIP: Vind je het moeilijk om deze vakken 

in te vullen? Maak gebruik van de help-

knoppen naast de vragen! 

 - Door te klikken op dit icoontje  naast de 

rubriek die je wilt invullen, krijg je onmiddellijk 

de gewenste informatie. 

- Door op het toverstafje te klikken, krijg je 

hulp om bepaalde moeilijke zaken correct in te 

vullen. 

- Nog altijd geen antwoord op je vraag 

gevonden? Bel naar InfoFin, het contactcenter 

FOD Financiën waar medewerkers je vragen 

telefonisch beantwoorden. Van maandag tot 

vrijdag, van 8 tot 17u - Telefoonnummer: 

02/572.57.57. 
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  Heb je een werkloosheiduitkering 

ontvangen in 2009? Typ de 

ontbrekende informatie in de vakjes. 

 Heb je een ziekte- of 

invaliditeitsuitkering ontvangen in 

2009? Typ de ontbrekende informatie 

in de vakjes. 

 

 Heb je een vervangingsinkomen 

ontvangen in 2009? Typ de 

ontbrekende informatie in de vakjes. 

 

 

 

 Typ de ontbrekende informatie in 

de vakjes omtrent brugpensioen en 

pensioen. 

 Heb je overuren uitbetaald 

gekregen in 2009? Typ de 

ontbrekende informatie in de vakjes. 

 

 Typ de ontbrekende informatie 

over bedrijfsvoorheffing in de vakjes. 

 

 VOORDEEL: Je zal zien dat de meeste gegevens al  ingevuld zijn in VAK IV. Je hoeft deze vakken dus 

niet meer in te vullen. Controleer wel even of de vooraf ingevulde gegevens correct zijn. 

 

 TIP: Vind je het moeilijk om deze vakken in te vullen? Maak gebruik van de help-knoppen! 

- Door te klikken op dit icoontje  naast de rubriek die je wilt invullen, krijg je onmiddellijk informatie. 

- Door op het toverstafje te klikken, krijg je hulp om bepaalde moeilijke zaken correct in te vullen. 

- Nog altijd geen antwoord op je vraag gevonden? Bel InfoFin, het contactcenter FOD Financiën: 

02/572.57.57. 
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 Typ de ontbrekende 

informatie in de vakjes 

die van toepassing zijn. 

 

 Zelfstandige? Typ de 

ontbrekende informatie 

in de vakjes. 

 Inkomsten of kosten 

van buitenlandse 

oorsprong? Typ de 

ontbrekende informatie 

in de vakjes. 

 

 

 

 

 Controleer of de informatie correct is en klik op de knop ‘Volgend Vak’:  
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Vak V: Pensioenen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 VOORDEEL: Je zal zien dat de meeste 

gegevens al ingevuld zijn in VAK V. Je hoeft 

deze vakken dus niet meer in te vullen. 

Controleer wel even of de vooraf ingevulde 

gegevens correct zijn. 

 

 Typ de ontbrekende informatie in de 

vakjes over je pensioen. 

 

 

 

 

 

 

 Typ de ontbrekende informatie in de 

vakjes over bedrijfsvoorheffing. 

 Typ de ontbrekende 

informatie in de vakjes over 

inkomsten en kosten van 

buitenlandse oorsprong. 

 

 

 Controleer of de informatie correct is en klik op de knop ‘Volgend Vak’:  
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Vak VI: Ontvangen onderhoudsuitkeringen 

 

 

 

 

 

 Heb je een onderhouds-

uitkeringen ontvangen in 

2009? Typ de ontbrekende 

informatie in de vakjes. 

 

 

 Controleer of de informatie correct is en klik op de knop ‘Volgend Vak’:  
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Vak VII: Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen 

 

 

 

 

 

 Typ de informatie over jouw vorige 

verliezen en aftrekbare bestedingen in 

de vakjes. 

Voorbeeld: Je hebt een gift van €50 gegeven aan 
de actie Haïti 1212. Typ ‘50’ in het vak 1394. 

 

 

 

 

 

 

 

 Controleer of de informatie correct is en klik op de knop ‘Volgend Vak’:  
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Vak VIII: Interesten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van 

individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel 

  

 

 

 
 Typ de informatie over intresten, 

kapitaalaflossingen en premies die in aanmerking 

komen voor de aftrek voor enige woning in de 

vakjes. 

 

 

 

 

 Typ de informatie over andere intresten 

kapitaalaflossingen die in aanmerking komen 

voor de aftrek voor enige woning in de vakjes. 

 

 

 

 

 Typ de informatie over premies van 

individuele levensverzekeringen in de vakjes. 

 

 

 Controleer of de informatie correct is en klik op de knop ‘Volgend Vak’:  
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Vak IX: (Uitgaven die recht hebben op) belastingverminderingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Typ de informatie over uitgaven die recht 

hebben op belastingverminderingen in de vakjes. 

 

 TIP: Lees alle vragen goed, want misschien heb je 

wel recht op belastingsvermindering! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Controleer of de informatie correct is en klik op de knop ‘Volgend Vak’:  
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Vak X: Belastingkrediet voor de aankoop van een erkend pakket “Internet 

voor iedereen II” (Start2Surf@Home) 

 

 

 

 Heb jij in 2009 een 

‘Start2Surf@Home’ pakket 

aangekocht? Typ de kostprijs 

van jouw pakket in het vak. 

 

 

 Controleer of de informatie correct is en klik op de knop ‘Volgend Vak’:  

 

 

 

Vak XI: Voorafbetaling voor het aanslagjaar 2010 

 

 

 

 

 Typ de informatie over 

voorafbetalingen voor 2010 

in de vakjes. 

 

 

 

 Controleer of de informatie correct is en klik op de knop ‘Volgend Vak’:  
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Vak XII: Rekeningen in het buitenland 

 

 

 

 

 

 Typ de informatie over 

jouw rekeningen in het 

buitenland in de vakjes. 

 

 

 

 

 

Proficiat, je hebt nu alle vakken van je online belastingsaangifte ingevuld! 
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Stap 7: Foutje gemaakt of iets vergeten? Geen probleem, Tax-on-web helpt! 

Door te klikken op de knop ‘Volgend Vak’    valideert Tax-on-web je ingevulde 

gegevens en toont eventuele fouten en vergissingen in het vak.  

Je kan ook op elk moment nagaan of er fouten zitten in je aangifte door op de knop ‘Lijst met fouten’ 

te klikken:  

 

 

Voorbeeld: Je bent vergeten om het vakje aan te vinken dat overeenkomt met je burgerlijke stand.  Je krijgt een 

foutmelding vanuit Tax-on-web: 
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Tax-on-web helpt! 

1) Het aantal fouten wordt bovenaan elk vak getoond. 

 

2) Er zal een foutmelding verschijnen die wordt aangeduid door een rood uitroepingsteken   ! .  
naast de rubriek en in het tabblad:  

 

3) Een paarse achtergrond vestigt de aandacht op de rubrieken die fouten bevatten.  

 

4) Je kan meer informatie krijgen over de foutmelding door op het vergrootglas te klikken:  

 

5) Om je wijziging te valideren klik je op de knop ‘Volgend Vak’: 

 

6) Het rode uitroepteken verdwijnt als de wijziging aanvaard werd. 
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Stap 8: Nota’s en bijlagen toevoegen aan jouw aangifte 

Nota’s toevoegen 
 

 

 Klik op de knop ‘Nota’s’:  

 

 Een nieuwe pagina opent:  

Hier kan je nota’s met extra informatie toevoegen aan elk deel van je aangifte.  

 

  Klik in het vak waar je extra informatie wil bijvoegen en typ jouw boodschap in.  

  Klik wanneer je klaar bent op de knop ‘Terug naar Vak’:  
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Bijlagen toevoegen 
 

 

 Klik op de knop ‘Bijlagen’:  

 

 Een nieuwe pagina opent: 

 

 Klik op de knop ‘Bladeren’:  

 Kies het PDF-document dat je als bijlage wil toevoegen.  

 Je kan commentaar toevoegen in het tweede vak.  

 Klik wanneer je klaar bent op de knop ‘Bijlage toevoegen’:  

 Je ziet de toegevoegde bijlagen onderaan de pagina. 
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Stap 9: Jouw aangifte online indienen 

 

Wanneer de aangifte volledig correct is ingevuld, kan je ze 

 indienen door op de knop ‘Bevestigen voor verzenden’ te klikken:  

 

 De pagina ‘samenvatting voor onderschrijving’ opent:  
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Bovenaan in de samenvatting voor verzending worden alle vakken aangevinkt waarin zich gegevens 

bevinden en de toegevoegde bijlagen worden opgelijst.  

 

 

 Je kan nog wijziging aanbrengen aan je aangifte door op de knop ‘Terug naar de aangifte’ te 

klikken:  

 

 Je kan jouw volledig ingevulde aangifte eerst bekijken in PDF-formaat door op de knop 

‘Aangifte tonen’ te klikken:  
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Onderaan de pagina kan je jouw aangifte definitief indienen bij de FOD Financiën.  

 

 Vink het vakje aan en klik op de knop ‘Onderschrijven’: 

 

 

 OPMERKING:  

In het geval van een echtpaar of wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke aangifte moeten 

indienen zal de tweede persoon gevraagd worden om zijn/haar aangifte in te vullen. 
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 Een nieuwe pagina opent:  

De bevestigingspagina bevestigt dat je jouw aangifte succesvol hebt ingediend en geeft de datum en 

het uur van indienen. Je kan je aangifte afprinten of teruggaan naar jouw TaxBox. 

 

 

Proficiat, je hebt je aangifte succesvol verstuurd! 

 

 Je ziet in je TaxBox dat je aangifte verstuurd is naar de FOD Financiën:  
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Bijlage 1: De eID kaartlezer installeren 

  Surf naar de website http://eid.belgium.be/nl door het adres in te typen in de adresbalk 

bovenaan en op Enter te drukken. 

 

 Klik op de knop ‘Installeer je eID’:  

 

 Een nieuwe pagina opent:  

 

 Kies het juiste installatieprogramma voor jouw computer: Windows of Mac en klik op de knop: 

http://eid.belgium.be/nl
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 Een nieuw venster opent: 

 

 Klik op de knop ‘Uitvoeren’:  

 

 

 

Opmerking: Manuele installatie noodzakelijk indien de quick install niet lukt 

Om de software manueel te downloaden en te installeren ga je naar 

http://eid.belgium.be/nl/Hoe_installeer_je_de_eID/Windows/man.jsp en voer je de stappen uit die 

daar beschreven worden: 

Stap 1: Desinstalleer de hele eID software inclusief de driver van de kaartlezer en deconnecteer de 

kaartlezer. Je kan ook deze tool (EXE, 124.4 Kb) gebruiken die je systeem opruimt zodat de vorige 

versies van de software automatisch verwijderd worden. 

Stap 2: Installeer alle updates van Windows: ga hiervoor naar 

http://windowsupdate.microsoft.com en voer de snelle updates uit. Gelieve deze stap te 

herhalen totdat de site meldt dat er geen updates meer beschikbaar zijn. 

Stap 3: Herinstalleer het stuurprogramma van de kaartlezer en steek de kaartlezer pas in je 

computer als de installatie van de driver hierom vraagt. Indien je een kaartlezer ACR bezit (zie 

onderkant kaartlezer), dan vind je de driver op volgende site: 

http://www.acs.com.hk/index.php?pid=drivers. Andere compatibele kaartlezers vind je terug op 

http://www.cardreaders.be/nl (catalogus).  

Stap 4: Herstart je computer (indien je systeem dit vraagt) 

Stap 5: Installeer de laatste versie van de eID software: Download en installeer de eID-software 

voor Windows (EXE, 13.06 MB) opdat je computer de eID herkent. 

Stap 6: Herstart je computer opnieuw: Verander niets aan het programma en zijn instellingen.   

  

http://eid.belgium.be/nl/Hoe_installeer_je_de_eID/Windows/man.jsp
http://eid.belgium.be/nl/binaries/beidcleanup-6193-signed_tcm147-93260.exe
http://windowsupdate.microsoft.com/
http://www.acs.com.hk/index.php?pid=drivers
http://www.cardreaders.be/nl
http://eid.belgium.be/nl/binaries/BeidMW35-6193-signed_tcm147-93261.msi
http://eid.belgium.be/nl/binaries/BeidMW35-6193-signed_tcm147-93261.msi
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Bijlage 2: Token aanvragen 

  Surf naar de website www.taxonweb.be door het adres in te typen in de adresbalk bovenaan 

en op Enter te drukken. 

 

 Klik op de link ‘TOKEN aanvragen’:  

 

 Een nieuwe pagina opent: 

Om een token te kunnen aanvragen moet je je eerst registreren op de federale portaalsite.  

OPGELET! Om je te registreren heb je de gegevens van je identiteitskaart en SIS-kaart nodig!  

 

 

 

 

 

 

 

 Klik op de link ‘Via de combinatie van 3 nummers 

die enkel door u gekend zijn (rijksregisternummer, 

SIS-kaartnummer en identiteitskaartnummer)’:  

 

http://www.taxonweb.be/


 

 

 44 

 Een nieuwe pagina opent: 

 Typ je rijksregisternummer in:  

 

 Typ je identiteitskaartnummer in: 

 

 Typ je SIS-kaartnummer in: 

 

 Klik daarna op de knop ‘Volgende’:  

 Een nieuwe pagina opent: 

 Typ een gebruikersnaam in. 

 Kies een wachtwoord en typ het tweemaal in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klik daarna op de knop ‘Inschrijven’:  
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 Een nieuwe pagina opent: 

Deze pagina bevestigt dat je geregistreerd bent op de federale portaalsite. Nu kan je jouw token 

aanvragen. 

 

 Klik op de knop ‘Een token aanvragen’:  

 

 Een nieuwe pagina opent: 

 

 Vul jouw e-mailadres twee maal in. 

 Klik daarna op de knop ‘Verzenden’:  
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 Een nieuwe pagina opent: 

 

 Klik daarna op de knop ‘Terug naar homepagina’:  

 

 

 Er werd een e-mail naar jouw e-mailadres gestuurd. Ga naar jouwe e-mailprogramma en open de 

mail van ‘www.belgium.be’ met als onderwerp ‘Uw egov account’: 

 

 Klik daarna op de link ‘Klik hier om uw tokenaanvraag te bevestigen’:  
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 Een nieuw venster opent: 

 

 Vul jouw paswoord in. 

 Klik daarna op de knop ‘Doorgaan’:  

 Een nieuw venster opent: 

 

Jouw token met persoonlijke codes wordt binnen de 10 werkdagen opgestuurd naar jouw thuisadres. 
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Waarvoor kan je nog terecht bij het IT-huis?  

 

Het IT-huis is een project van KlasCement dat met de steun van de Telenet 

Foundation en de POD Maatschappelijke Integratie de digitale kloof wil 

helpen dichten. Het IT-huis telt vier trajecten (iSchool, iBuurt, iThema en 

iBib), die elk op hun manier bijdragen tot het verkleinen van de digitale kloof 

en het toegankelijker maken van technologie voor digitale kansengroepen. 

 

iSchool 

Is jouw school een innoverende en geëngageerde school? Teken dan snel in 

voor het iSchool-project en maak van jouw school een ICT-brede iSchool! 

Is jouw instelling geïnteresseerd om een steentje bij te dragen bij het 

dichten van de digitale kloof dmv het ontwikkelen van didactisch materiaal? 

Contacteer het IT-huis en word partner!  

 

 

iBuurt 

Wil jouw buurtorganisatie een kennismaking met ICT organiseren voor 

buurtbewoners met geen of weinig ICT kennis? 

Geen probleem! Jullie voorzien de locatie en betrekken de deelnemers, het IT-

huis zorgt voor laptops (gratis), een professionele lesgever en/of een 

lespakket op maat. Zo wordt jouw buurt een iBuurt! 

 

 

iThema 

Iedereen die met vragen zit omtrent thema’s zoals het digitaal aanvragen 

van een school- of studietoelage; het aanmaken en gebruiken van een e-

mailadres; de mogelijkheden van sociale netwerksites etc kan terecht bij 

iThema. Maandelijks werken we een nieuw thema uit! 

 

 

iBib 

Is jouw school, instelling of buurtorganisatie op zoek naar materiaal voor een 

nascholing, ouderavond, buurtbijeenkomst of nog iets anders? Huur dan 

GRATIS (voor digitale kansenprojecten) of met KORTING (voor scholen) 

laptops, digitaal fototoestellen, een digitale camera, een beamer, etc uit de 

iBib! 

 

 

Meer informatie vind je op de website van het IT-huis: www.ithuis.be.  

 

De vorige iThema’s vind je terug op www.ithuis.be/index.php/ithema:  

 Aanvraag school- en studietoelagen  

 Aan de slag met Gmail  

 Online bankieren  

 Aan de slag met je digitale foto’s 

  Sociale netwerksites: Facebook  

 Online kopen en verkopen 

 Mijn kind op de computer en het internet 

 

 

http://www.klascement.net/
http://www.telenetfondation.be/
http://www.telenetfondation.be/
http://www.mi-is.be/
http://www.ithuis.be/ischool
http://www.ithuis.be/ibuurt
http://www.ithuis.be/ithema
http://www.ithuis.be/ibib
http://www.ithuis.be/
http://www.ithuis.be/index.php/ithema
http://www.ithuis.be/

