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Inleiding
Om toegang te krijgen tot Verkeersbesluiten, GVOP, het Digitaal Loket en andere
applicaties van KOOP dient gebruik gemaakt te worden van een DigiD-OP.
DigiD-OP is een variant van DigiD (voor Burgers) die speciaal is ingericht voor
ambtenaren die gebruik maken van overheidsapplicaties om
bedrijfsvoeringstaken uit te voeren. Net als DigiD voor burgers werkt DigiD-OP
met een zelf opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord. DigiD-OP is een
persoonlijke code die niet uitgeleend mag worden aan collega’s.
Er wordt gebruik gemaakt van DigiD-OP omdat het Burger Servicenummer (BSN)
voor identificatie binnen werksituaties niet wenselijk is. DigiD-OP werkt daarom
met een door het Digitaal Loket gemaakt OP-nummer i.p.v. het BSN.

Aanvragen DigiD-OP




Nadat u als gebruiker bent opgevoerd in de centrale
gebruikersadminstratie (CAM) van KOOP ontvangt u een e-mail met
daarin een activeringslink. Heeft u deze mail nog niet ontvangen, maar
heeft u wel een inlogcode nodig, ga dan naar de contactpersoon binnen
uw organisatie voor de betreffende applicatie.
Via de activeringslink komt u in het scherm ‘DigiD-OP Aanvragen’. Hier
worden de gegevens getoond waar een brief met uw activeringscode
naar toe wordt gestuurd.
Bij de locatieaanduiding kan bijvoorbeeld een kamernummer toegevoegd
worden. Hierdoor wordt de brief sneller bij de gebruiker bezorgd.
Als de gegevens correct zijn, klikt u op Opslaan. Mochten de gegevens
niet juist zijn, neem dan contact op met de contactpersoon van de
applicatie waarvoor u toegang aanvraagt binnen uw organisatie.



Vervolgens kiest u onder Type DigiD voor: wachtwoord.



Vervolgens moet u een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord
opgegeven . In het scherm staat alleen DigiD. Dit komt omdat voor het
aanvragen van een DigiD-OP gebruik wordt gemaakt van de reguliere
DigiD aanvraagprocedure. Hier kan gewoon verder gegaan worden.
LET OP: Onthoud de Gebruikersnaam en wachtwoord goed. Het
is namelijk niet mogelijk om op een later moment de
gebruikersnaam en wachtwoord op te vragen.



Indien de stappen succesvol doorlopen zijn verschijnt de melding: Uw
DigiD is succesvol aangevraagd. U ontvangt nu binnen 5 werkdagen een
activeringsbrief van DigiD op uw werkadres.

Activeren DigiD-OP
 Na ontvangst van de brief heeft u 20 dagen om uw DigiD-OP te

activeren. Ga hiervoor naar www.digid.nl. Kies in het menu voor “DigiD
activeren” en dan voor “Activeer uw DigiD”. Uitgebreide instructies zijn te
vinden in de brief met de activeringscode.



Vul hier de bij het aanvragen gekozen gebruikersnaam en wachtwoord
in .



Vul nu de activeringscode in. Deze staat in de activeringsbrief.

.



Klik op ‘Volgende’



Uw account is geactiveerd en klaar voor gebruik. Op de applicatie(s)
waarvoor autorisatie gegeven is kan nu ingelogd worden met de
gebruikersnaam en wachtwoord die bij het aanvragen gekozen is.



LET OP: Indien de DigiD-OP niet binnen 20 dagen na dagtekening van de
brief geactiveerd wordt, verloopt de aanvraag. In dat geval dient u
bovenstaande procedure opnieuw te doorlopen. Hiervoor kunt u via de
contactpersoon van uw organisatie opnieuw een activeringsmail
aanvragen.



LET OP: De gebruikersnaam en wachtwoord dienen goed onthouden te
worden. Bij verlies van het wachtwoord moet er namelijk opnieuw een
DigiD-OP aangevraagd worden. Uw CAM contactpersoon kan een nieuwe
DigiD-OP voor u aanvragen bij KOOP.

