Handige websites van de overheid
Onderwerp

Wat wilt u?

Ga naar deze website:

DigiD



U wilt DigiD aanvragen.

DigiD



U wilt DigiD activeren.

www.digid.nl



U wilt inloggen met DigiD.



U wilt het wachtwoord van DigiD veranderen. Of iets anders, zoals uw
telefoonnummer.



Mijn DigiD
digid.nl/inloggen

U wilt iemand machtigen. Diegene gebruikt dan namens u DigiD. En regelt zo uw
zaken bij de overheid.



Iemand anders wil u machtigen. U gebruikt dan namens diegene DigiD. U kan dan
voor diegene zaken bij de overheid regelen.

Contact met de overheid



U wilt informatie over een regeling van de overheid.

Rijksoverheid



U wilt een overzicht van alle organisaties van de overheid. U wilt weten wat ze

www.rijksoverheid.nl

allemaal doen.
Overheid.nl
www.overheid.nl



U wilt naar de Berichtenbox op MijnOverheid. Daar staan e‐mailberichten van de

MijnOverheid

overheid.

mijn.overheid.nl

U heeft iets aangevraagd bij de overheid. En u wilt zien of de overheid al heeft
gereageerd. U heeft bijvoorbeeld een parkeervergunning aangevraagd. En u wilt
weten of al bekend is of u die ook krijgt.

Geld: belasting of toeslag



U wilt aangifte doen van uw belastingen.

Belastingdienst



U wilt belasting terugvragen.

www.belastingdienst.nl



U wilt een toeslag aanvragen. Er zijn 4 soorten toeslagen:
o Zorgslag: de overheid betaalt mee aan uw zorgverzekering.
o Huurtoeslag: de overheid betaalt mee aan uw huur.

Mijn Belastingdienst
mijn.belastingdienst.nl

o Kindgebonden budget: de overheid betaalt mee aan kosten voor uw kind.
o Kinderopvangtoeslag: de overheid betaalt mee aan de kinderopvang.

Mijn toeslagen
mijn.toeslagen.nl
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U heeft te weinig geld om de gemeentebelasting te betalen. U wilt de gemeente

Uw gemeente

vragen of u deze belasting daarom niet hoeft te betalen (kwijtschelding).

bijvoorbeeld www.amersfoort.nl



U wilt de gemeentebelasting niet in één keer betalen. U wilt dat de gemeente elke
maand een deel van het totale bedrag van uw rekening afschrijft.

Geld: uitkeringen



U wilt de WOZ‐waarde van uw woning bekijken.



U wilt bijzondere bijstand aanvragen.



U wilt een WW‐uitkering aanvragen. Want u heeft geen baan meer.

UWV



U wilt een bijstandsuitkering aanvragen. Want u heeft te weinig geld om van te

www.uwv.nl

leven. En u heeft geen recht op een WW‐uitkering.


U wilt een uitkering aanvragen omdat u ziek bent. Door uw ziekte kunt u minder of
helemaal niet werken.



U wilt AOW aanvragen. Dat is een uitkering die u krijgt vanaf 65 jaar of later.

SVB (Sociale Verzekeringsbank)



U wilt uw AOW‐gegevens bekijken.

www.svb.nl



U wilt uw nabestaandenpensioen regelen. Dat is het pensioen dat uw familie krijgt als
u overlijdt.



U wilt kinderbijslag aanvragen of gegevens hiervan bekijken.



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

Geld: onderwijs

Geld: overzicht



U wilt bekijken hoeveel AOW u gespaard heeft.

Stichting Pensioenregister



U wilt weten hoeveel pensioen u later krijgt.

www.mijnpensioenoverzicht.nl



U wilt bekijken hoeveel nabestaandenpensioen u gespaard heeft.



U wilt studiefinanciering aanvragen.

DUO



U wilt een OV‐chipkaart aanvragen.

www.duo.nl



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



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

Nibud
www.nibud.nl
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Onderwijs



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

Studielink



U wilt zich inschrijven bij een hogeschool of universiteit.

info.studielink.nl
www.studielink.nl

Reizen



U wilt uw paspoort of identiteitskaart aanvragen of verlengen.

Uw gemeente
bijvoorbeeld www.amersfoort.nl

Veiligheid

Vervoer

Vervoer: rijbewijs halen

Werk

Wonen en geld



U wilt advies over een reis naar het buitenland

Nederland wereldwijd



U zoekt hulp vanuit het buitenland.

www.nederlandwereldwijd.nl



U wilt ergens aangifte van doen.

Politie



U wilt iets melden bij de politie.

www.politie.nl



U wilt praktische uitleg en informatie om veilig te internetten.

www.veiliginternetten.nl



U wilt een rijbewijs aanvragen of verlengen.

Uw gemeente



U wilt een parkeerkaart voor gehandicapten aanvragen.

bijvoorbeeld www.amersfoort.nl



U wilt een parkeervergunning aanvragen.



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

Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)



U wilt zien op welke naam uw voertuig staat.

www.rdw.nl



U wilt een nieuw kentekenbewijs aanvragen.



U wilt uw theorie‐examen voor een rijbewijs aanvragen.

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)



U wilt uw praktijkexamen voor een rijbewijs aanvragen.

www.cbr.nl



U wilt een eigen verklaring invullen voor het praktijkexamen.



U wilt vacatures zoeken.

UWV en uw gemeente



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

www.werk.nl



U wilt een cv maken.



U wilt huurtoeslag aanvragen.

Belastingdienst
www.belastingdienst.nl
Mijn toeslagen
mijn.toeslagen.nl
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Wonen en omgeving



U wilt een verhuizing aan de gemeente doorgeven.

Uw gemeente



U wilt iets melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld dat er een lantaarnpaal kapot is.

bijvoorbeeld www.amersfoort.nl



U wilt de WOZ‐waarde van uw woning bekijken.



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

Omgevingsloket
www.omgevingsloket.nl



Zorg en gezondheid




De gemeente heeft een plan met uw buurt en u wilt dit plan bekijken. Of u wilt

Ruimtelijkeplannen.nl

andere bestemmingsplannen van de gemeente bekijken.

www.ruimtelijkeplannen.nl

U zoekt hulp voor zorg. Of u heeft andere problemen. Via Regelhulp vindt u meer

Regelhulp

informatie. U kunt zo ook in contact komen met een gemeente of organisatie.

www.regelhulp.nl

U zoekt informatie voor mantelzorgers. Want u zorgt voor een familielid of iemand
anders die u kent. Op Regelhulp staat ook informatie voor mantelzorgers.



U wilt uw eigen bijdrage berekenen van het PGB (Persoonsgebonden budget).

Centraal Administratiekantoor (CAK)
www.hetcak.nl



U wilt een PGB aanvragen en uw gegevens bekijken.

SVB (Sociale Verzekeringsbank)
www.svb.nl



U wilt zorgtoeslag aanvragen.

Belastingdienst
www.belastingdienst.nl
Mijn toeslagen
mijn.toeslagen.nl



U heeft besloten wat er met uw organen moet gebeuren als u overleden bent. En u

Donorregister

wilt dat aangeven in het Donorregister.

www.donorregister.nl



U wilt bekijken op welke manieren u uw organen kunt doneren in het Donorregister.



U wilt bekijken wat u precies heeft aangegeven in het Donorregister.



U wilt informatie over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Uw gemeente



U wilt hulp regelen, bijvoorbeeld in het huishouden.

bijvoorbeeld www.amersfoort.nl



U wilt informatie over de zorgverzekering in Nederland.

Rijksoverheid
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering

