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Aanmelden bij de 
digitale loketten van de 
overheidsbesturen

Andere digitale sleutel

eID

itsme®



itsme®

itsme® is een veilige en gebruiksvriendelijke 
mobiele applicatie die je op je smartphone kan 
installeren met behulp van je identiteitskaart of 
je bankkaart. Na de installatie van itsme® kan 
je je via een computer, tablet of smartphone 
aanmelden bij online overheidsdiensten.

eID
De eID is de Belgische digitale identiteitskaart. 
Je kan er mee aanmelden om op digitale wijze 
je identiteit, nationaliteit, leeftijd, enzovoort 
aan te tonen. Gebruik je eID en digitale 
kaartlezer om op een veilige manier verbinding 
te maken met online overheidsdiensten.

Je kan je ook aanmelden met een digitale 
sleutel. Hierbij gebruik je je digitale identiteit 
en een éénmalige beveiligingscode.

Aanmelden via een digitale sleutel
Je administratieve zaken online regelen, makkelijk zat.
Om te beginnen, moet je je aanmelden met een digitale sleutel. Dat wil zeggen dat je je identiteit 
digitaal bevestigt. Er bestaan drie digitale sleutels waarmee je kan aanmelden, namelijk itsme®, 
de eID of een andere digitale sleutel op basis van een veiligheidscode, een gebruikersnaam en een 
wachtwoord.

Installeren van itsme® 
Je moet een smartphone, je identiteitskaart 
of bankkaart, en je bankkaartlezer bij de hand 
hebben

Installeren van het eID-programma
Je moet je identiteitskaart en je eID-kaartlezer 
bij de hand hebben

Om een alternatieve digitale sleutel te 
ontvangen, moet je eerst een afspraak 

maken met je Lokaal Registratiekantoor. Je 
moet ook over een e-mailadres beschikken.  
Vind je Lokaal Registratiekantoor door de 
QR-code op pagina 7 te scannen of surf 

naar bosa.be (pagina: aanvraag en activatie 
van digitale sleutels)
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Kan je de eID of itsme® niet gebruiken?



Om je Itsme®-account te creëren, scan je 
de volgende QR-code of surf naar 

 itsme.be/get-started

Aanmelden bij online overheidsdiensten 
met itsme®

Wens je bijvoorbeeld je attest van gezinssamenstelling te downloaden via IRISbox, het 
digitale loket van de Brusselse overheidsbesturen?  Volg deze stappen en meld je aan 
via itsme®.

Surf naar IRISbox.brussels op je 
computer of smartphone

Klik op 
“Attest van gezinssamenstelling”

Bekijk je document en download het 
door op “Bewaar als PDF” te klikken

Scroll naar Snelle downloads

Om het document te downloaden, moet je 
je aanmelden. Kies itsme®

• Op je smartphone opent de 
itsme®-app automatisch

• Op je computer moet je je 
telefoonnummer invoeren en 
vervolgens de itsme®-app openen 
op je smartphone 
Tik op de kaart om de actie te 
openen

 
Controleer de informatie en bevestig 
de actie met:

• ofwel je code van vijf cijfers
• ofwel je vingerafdruk
• ofwel je faceID
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Aanmelden bij online overheidsdiensten 
met eID
Wil je bijvoorbeeld een parkeerkaart aanvragen via IRISbox, het digitale loket van de 
Brusselse overheidsbesturen?
Volg deze stappen en meld je aan via je digitale identiteitskaart.

Surf naar IRISbox.brussels op je 
computer

Nu moet je aanmelden 
Klik op “Me aanmelden”

Selecteer je certificaat en klik op “OK”

Scroll naar Parkeerkaarten

Kies Aanmelden met eID-kaartlezer

• Koppel je identiteitskaartlezer 
aan je computer

• Steek je digitale identiteitskaart 
in de kaartlezer

• Klik op “Aanmelden”

Geef de pincode 
van je identiteitskaart in 

en klik op “OK”
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Nadat je identiteit is bevestigd, keer je 
terug naar IRISbox

Klik op je gemeente

Voeg het Registratiebewijs van het 
voertuig toe en klik op “Volgende”

Klik op “Aanvraag verzenden”
Selecteer het type parkeerkaart 

Geef de gevraagde informatie over het 
voertuig

Kies de gewenste formule voor de 
parkeerkaart

Zodra de aanvraag aanvaard is, ontvang 
je de parkeerkaart op het adres waar het 

voertuig staat geregistreerd
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Voor bijkomende informatie 
over de eID scan je de volgende  

QR-code of surf naar 
eid.belgium.be
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Kan je eID of itsme® niet gebruiken?
Wil je bijvoorbeeld een subsidie aanvragen via IRISbox, het digitale loket van de 
Brusselse overheidsbesturen?
Volg deze stappen en meld aan via de digitale sleutel die je bij je Lokaal 
Registratiekantoor* hebt verkregen. 

Surf naar IRISbox op je computer of 
smartphone

Klik op je  
gemeente

Nu moet je aanmelden 
Kies Digitale sleutel(s) met 

beveiligingscode en gebruikersnaam + 
wachtwoord

• klik op AANMELDEN met 
beveiligingscode via e-mail

• Vul je gebruikersnaam en  het 
beveiligingscode in die je eerder 
hebt aangemaakt in “Mijn digitale 
sleutels”

• Voer het beveiligingscode in dat je 
per e-mail hebt ontvangen. Je bent 
nu ingelogd

Klik op de tegel 
“Premies en subsidies”

Scroll naar”Premieaanvraag inzake 
energiebesparing in woningen” en klik 

op “Aanvragen”

Je bent nu aangemeld.  
Klik op “Volgende”
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Controleer en update (indien nodig) je 
gegevens en klik op ”Volgende”
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Geef een beknopte beschrijving van de 
werken en klik op “Volgende”

Aanvaard het reglement door het vakje 
aan te kruisen en vermeld het bedrag 

van eventuele andere steun ontvangen 
voor deze werken

Controleer of vul bijkomende informatie 
in. Vergeet niet je bankrekeningnummer 
in te vullen; dat is nodig om je premie te 

ontvangen

Voeg alle gevraagde documenten toe en 
ten minste twee foto’s van de uitgevoerde 

werken en klik op “Volgende”

Klik op “Verzenden”

Zodra je dossier is goedgekeurd, 
ontvang je de premie rechtstreeks op je 

bankrekening
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(*)Voor meer informatie over de 
aanvraag en de activatie van je 

digitale sleutels, scan je de volgende 
QR-code of surf naar bosa.be  

(pagina: aanvraag en activatie van 
digitale sleutels)
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