
Controleren inkomen met behulp van DigiD     

    

 

Om uw inkomen definitief vast te stellen logt u samen met onze verhuurmedewerker in op de website 

van de belastingdienst of op de website van het UWV. Dit vindt plaats op ons kantoor voordat u het 

huurcontract ondertekent.  

 

Nog geen DigiD? 

Als u nog geen DigiD heeft dan is het van belang dat u dit nu gaat regelen. U heeft uw DigiD namelijk 

nodig als u het huurcontract komt ondertekenen. Op de website https://www.digid.nl/ leest u hoe u dit 

moet doen. Houd er rekening mee dat u pas na 3 werkdagen na de aanvraag van uw DigiD, een brief 

van het Ministerie ontvangt met daarin een code om uw DigiD te activeren. Het is dus van belang dat 

u uw DigiD zo spoedig mogelijk aanvraagt en activeert.  

 

Hieronder ziet u hoe deze website (plaatje 1) en het eerste aanvraagscherm (plaatje 2) eruit zien.  

 

 

 
 

Plaatje 1 

https://www.digid.nl/


Aanvraagscherm DigiD 

 

 
Plaatje 2 



Inkomen berekend op basis van een VGI 

Uw voorlopige inkomen is berekend op basis van een Verklaring Geregistreerd Inkomen (VGI) van de 

belastingdienst. Om de woning definitief aan u toe te kunnen wijzen controleren wij uw 

huishoudinkomen. Dit doen wij vóór het ondertekenen van het huurcontract. Samen met onze 

verhuurmedewerker logt u in op de website van de belastingdienst (plaatje 3). 

 

Voor het inloggen op deze website heeft u een geactiveerde DigiD nodig met een gebruikersnaam en 

een wachtwoord.  

 

Heeft u nog geen DigiD met een gebruikersnaam en wachtwoord? 

Zorg er dan voor dat u hierover beschikt voordat u bij ons op kantoor het huurcontract komt 

ondertekenen. Houd er rekening mee dat u, na aanvraag van een DigiD, 3 werkdagen moet wachten 

op uw activeringscode.  

 

 
 

 

Plaatje 3 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 



Inkomen berekend op basis van een VGI 

Uw voorlopige inkomen is berekend op basis van recente loonstroken. Om de woning definitief aan u 

toe te kunnen wijzen controleren wij uw huishoudinkomen. Dit doen wij  vóór het ondertekenen van 

het huurcontract. Samen met onze verhuurmedewerker logt u in op de website van het UWV (plaatje 

4).  

 

Om in te kunnen loggen op de website van het UWV heeft u keuze uit 2 mogelijkheden: 

 

1. Voor het inloggen op deze website heeft u een geactiveerde DigiD nodig met een 

gebruikersnaam en een wachtwoord, met de geactiveerde optie ‘controle via sms’  

 

2. Voor het inloggen op deze website heeft u een geactiveerde DigiD nodig met een 

gebruikersnaam en een wachtwoord, met de geactiveerde DigiD-app die u kunt downloaden 

op uw telefoon.  

 

Heeft u nog geen DigiD met een gebruikersnaam, wachtwoord en een van de bovengenoemde 

opties? 

Zorg er dan voor dat u hierover beschikt voordat u bij ons op kantoor het huurcontract komt 

ondertekenen. Houd er rekening mee dat u, na aanvraag van een DigiD met een van deze 2 opties, 

minimaal 3 tot 6 werkdagen moet wachten op uw activeringscodes.  

 

 

 
 

Plaatje 4 



Meer informatie over de DigiD-app en de controle via sms kunt u vinden op de website 

https://digid.nl/inloggen 

 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.  

 

 

 

 

 

 

 

https://digid.nl/inloggen

