Machtigen
en wettelijke
vertegenwoordiging
Hoe zit dat ook al weer?
Er is een onderscheid tussen vrijwillig
machtigen en wettelijke vertegenwoordiging.
Als een burger een andere burger of bedrijf
(of andersom) machtigt gaat het om een actieve
en vrijwillige handeling en spreken we dus van
‘vrijwillig machtigen’.
Ouders en/of voogden regelen de zaken voor
hun minderjarige kind(eren). Bewindvoerders
hebben de bevoegdheid gekregen om burgers
en/of bedrijven die onder bewind zijn gesteld
te vertegenwoordigen. We spreken in deze
gevallen van ‘wettelijke vertegenwoordiging’.

Machtigen, wat zijn de voordelen
voor gebruikers
			Burgers, professionals en organisaties kunnen
veilig meer zaken digitaal door en voor andere
mensen of partijen (laten) regelen.
			Wettelijke vertegenwoordigers, zoals ouders van
minderjarige kinderen en bewindvoerders, kunnen
meer digitaal regelen.
			Het wordt eenvoudiger een vrijwillige digitale
machtiging te registreren, te activeren, in te
trekken, aan te passen en te gebruiken.

Vrijwillig Machtigen
Bij een aantal overheidsinstanties is het al mogelijk
iemand digitaal te machtigen of zelf digitaal gemachtigd
te worden. Voorbeelden hiervan zijn:
							
een belastingaangifte invullen bij de
Belastingdienst
							
een studiefinanciering aanvragen bij de DUO

Wettelijke vertegenwoordiging
De mogelijkheden voor publieke dienstverleners
worden uitgebreid zodat wettelijke vertegenwoordigers
veilig en eenvoudig digitaal zaken voor een ander
kunnen regelen. Daar komt verandering in. Of
het nu een gemeente, een zorginstelling of een
uitvoeringsorganisatie is, publieke organisaties
kunnen vanaf 2020 er voor zorgen dat een wettelijke
vertegenwoordiger bijvoorbeeld:
							
een Bijzondere Bijstandsuitkering veilig
en snel kan aanvragen
							
in het online zorgdossier van het
minderjarige kind kan kijken
							
een klant beter kan helpen bij het regelen
van financiële zaken

Meer informatie?
Nog niet bekend met het onderwerp machtigen? Kijk
op www.logius.nl/machtigen. Wilt u als dienstverlener
op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen of
meer weten over hoe u het Programma Machtigen in
uw organisatie kunt inzetten? Stuur dan een e-mail naar
machtigen@logius.nl.

