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Deel 1.Installatie van de eID-software met Quick Install.
Zorg dat de je computer “up-to-date” is. De instructie bij de kaartlezer niet gebruiken!
Windows 10: gebruik als Browser Edge NIET gebruik dus Internet Explorer, Chrome, Firefox
Installeer eerst de eID software op je computer. De kaartlezer nog niet verbinden!.
Surf naar www.eid.be
en scrol onderaan
en op volgende pagania:
Kies
en in volgend scherm

en klik op

Er verschijnt onderaan:
Klik op Uitvoeren en geef toestemming om wijzigingen aan te brengen met JA . . .(2x)
Je krijgt een schermpje
met licentievoorwaarden:
ga Akkoord…
en je komt in de
eID QuickInstaller

Op je bureaublad vind je nu een
Naam: Jan Jansen
Adres: … Oostkamp

Klik op

Mogelijks wordt je gevraagd
om JAVA te installeren.
WIN 10: Gebruik hiervoor
Internet Explorer i.pl.v. Edge!

Nu komen jouw eID-gegevens te voorschijn.”.

icoontje
Dubbelklik erop
en volg de instructies.

Om de Pincode te controleren of te
wijzigen, klik op Kaart/PIN

Printer:
Onder Identiteit vind je alle eID-gegevens. Links
onderaan vind je een icoontje om ze te printen.

Iedere gebruiker (bv Partner) controleert
best eens vooraf zijn pincode!
Klik op Certificaten; kies Authentication en “Nu valideren”
Indien je de pin niet meer kent; neem contact op met de dienst Burgerzaken
of www.oostkamp.be onder Burgerzaken / Identiteit en eID-kaart

Hulp bij problemen met installatie eID vind je op www.oostkamp.be onder
Onder rubriek

rubriek

Deel 2.Uw aangifte met Tax on Web (zie ook Gebruikersgids)
Nieuwe eID vanaf 18/11/2014: opnieuw eID-software installeren! (Deel 1)
1. Surf naar taxonweb.be

2. AANMELDEN met eID

3. Celecteer en bevestig
certificaat

WIN 10!

2. Klik op
4 Geef pincode in en OK
Problemen met aanmelden eID: PC opnieuw opstarten en doe eens test via eID-icoontje op bureaublad.

5.Ga naar je online aangifte

6. Vooraf ingevulde
gegevens (1°keer)

hiermee kan je de fiches
zien.

7. Nu de aangifte
 bovenaan vind je de knoppen
 de muisaanwijzer op de icoontjes geeft info.
 je kan vak per vak de aangifte
en
doorbladeren of onderaan kan je klikken op
je kan hiermee ook simuleren.
 De bekende gegevens zijn reeds ingevuld

desgevallend

 Met i krijg je info uit het handboekje

 Fouten komen in “roze” kleur
en loupje geeft info over de fout.
8. Bevestiging voor verzending



toverstokje of Wizard lootst je naar de
oplossing. Soms wordt je voorgesteld om
een Wizard te gebruiken (bv VAK3)

 

hier kan je nota toevoegen
je kan bijlage in pdf bijvoegen.

 Klik op
 Lees onderaan mbt gehuwden:
Verantwoordingsstukken bijhouden
 En Onderschrijven
 Je partner moet zich ook aanmelden bij
TOW en onderschrijven.

Men kan steeds de aangifte onderbreken. Dan eerst opslaan en
“Hulp nodig met Tax-on-Web: Ga naar Help

of bel contactcenter: 0257 257 57

Voor specifieke vragen over uw dossier Contacteer ontvangstkantoor Brugge TEL. 0257/50340“

of kom naar de zitdagen van de belastingdienst op 26, 31 mei (OostCampus)of 2 juni (Ridefort)

