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NIEUWS VAN DE BELASTINGDIENST
Blauwe envelop gaat verdwijnen
Belastingdienst stuurt post in de toekomst alleen nog digitaal
De Belastingdienst gaat papieren post stap voor stap vervangen door digitale post. Makkelijk, want
zo raakt u belastingbrieven nooit meer kwijt. Post van de Belastingdienst vindt u voortaan in uw
Berichtenbox op MijnOverheid. Uw Berichtenbox staat al voor u klaar, u hoeft ‘m alleen nog te
activeren.
Een vakantie boeken, winkelen, uw bankzaken. Steeds meer zaken kunt u digitaal regelen via internet. Ook
de overheid biedt al veel online diensten en de Belastingdienst gaat hierin mee. Uw aangifte doen of een
toeslag aanvragen, kan al een tijd digitaal. Maar andersom: de berichten die de Belastingdienst u stuurt,
kwamen altijd nog met de post. Dat gaat nu veranderen. De bekende blauwe envelop gaat verdwijnen. En
dat geldt voor iedereen, u heeft dus niet de keus om post nog op papier te blijven ontvangen.
Vaarwel blauwe envelop
Krijgt u een toeslag zoals huurtoeslag of zorgtoeslag? Dan krijgt u de Voorschotbeschikking voortaan alleen
digitaal. U ontvangt uw beschikking in Mijn toeslagen op www.toeslagen.nl en in uw Berichtenbox. In
februari 2016 ontvangt u de brief waarin u wordt gevraagd om aangifte te doen nog voor de laatste keer op
papier. Maar deze zit dan ook digitaal in uw Berichtenbox. Het jaar daarop, in 2017, wordt die brief alleen
nog digitaal verstuurd. Zo gaat de Belastingdienst steeds minder blauwe enveloppen versturen. Activeer
daarom nu uw Berichtenbox. Dan hoeft u geen bericht te missen.
De Berichtenbox: uw digitale deurmat
De Berichtenbox is uw persoonlijke brievenbus waarin u post van de overheid digitaal ontvangt. Om uw
post te kunnen lezen, moet u de Berichtenbox activeren. Hebt u dat nog niet gedaan? Ga dan naar
www.mijnoverheid.nl en log in met uw DigiD.
Bent u benieuwd wanneer u digitale post hebt? Vul dan bij het activeren van de Berichtenbox uw mailadres
in. Dan krijgt u vanzelf een e-mail als er in de Berichtenbox een brief voor u klaarstaat. Zo mist u nooit meer
een bericht van de Belastingdienst.
Hulp nodig?
Hebt u hulp nodig om uw Berichtenbox te activeren? Ga naar www.belastingdienst.nl/digitalepost voor meer
informatie. Daar vindt u onder het kopje ‘ik help iemand met MijnOverheid.nl’ alles over het aanvragen van
DigiD, het activeren van uw account op www.mijn.overheid.nl en ontvangen van digitale post in uw
Berichtenbox. Met vragen over MijnOverheid, DigiD en de Berichtenbox kunt u een speciaal
telefoonnummer bellen: 0800 - 235 83 52.
Wilt u of kunt u uw belasting- en toeslagzaken niet zelf regelen? Dan kunt u iemand, bijvoorbeeld een
familielid, machtigen om in uw Berichtenbox te kijken.

