Sms-controle inschakelen voor DigiD
Wie wil inloggen met zijn DigiD, gebruikt daarvoor zijn
inlognaam en wachtwoord. Voor extra bescherming kunt u ook
sms-verificatie inschakelen. Tijdens het inloggen ontvangt u dan
via een sms een code. Alleen met die code kunt u DigiD
gebruiken.
Sms-verificatie komt steeds vaker voor. Het wordt gebruikt om gegevens extra te
beschermen. Stel dat iemand anders uw DigiD-gegevens in handen krijgt: die
persoon zou kunnen inloggen en bijvoorbeeld een uitkering kunnen aanvragen
buiten u om.
Bij sms-verificatie logt u niet alleen in met een gebruikersnaam en wachtwoord; als
extra controle krijgt u een inlogcode opgestuurd via een sms'je. Voor DigiD zeker
geen overbodige beveiliging.

Stel de sms-controle in via Mijn DigiD:











Open de website www.digid.nl
Klik rechtsboven op Inloggen Mijn DigiD.
Er staan twee opties: 'Ik wil inloggen met alleen gebruikersnaam en
wachtwoord' en 'Ik wil inloggen met een extra controle via sms'. De eerste optie
is nu aangevinkt. Dat laten we zo staan.
Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen.
U komt direct in het instellingenscherm. We kijken naar de mogelijkheden onder
het kopje 'Instellingen extra sms-controle'. Als uw mobiele telefoonnummer
bekend is bij DigiD, staat dat nummer vermeld achter 'Mobiel telefoonnummer'.
Controleer het nummer en pas het zo nodig aan via de link Telefoonnummer
wijzigen. Volg de stappen die nodig zijn.
Nu gaan we de sms-controle activeren. Klik in het hoofdscherm op de blauwe
link Altijd extra sms-controle activeren.
Zet een vinkje (bolletje) voor Ik wil altijd inloggen met een extra sms-code.
Klik op Opslaan.

U keert terug naar het hoofdmenu en u krijgt de melding dat de sms-controle is
geactiveerd.
Vanaf nu kunt u alleen nog inloggen met uw DigiD als u de sms-code die u krijgt
toegestuurd, invult als dat gevraagd wordt tijdens het inloggen. Wilt u de controle
toch liever opheffen? Klik dan in het hoofdmenu op Altijd extra sms-controle
uitzetten. Zet een vinkje bij Ik wil niet altijd inloggen met een extra sms-code en klik
op Opslaan.
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