
Het nieuwe inlogproces voor MijnAccountantsPortal 
 
Wij hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Om deze reden wordt in het portaal 
gebruik gemaakt van twee factor authenticaties. Dit betekent dat je naast het 
invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord nog een tweede factor nodig hebt.  
 
Deze tweede factor bestaat uit het invoeren van een 6-cijferige code. Deze code kan 
via meerdere manieren verkregen worden: 
 

• Via een authenticator App op je smartphone, zoals Google Authenticator; 
• Via een e-mail, waarbij de code naar je ingestelde mailadres wordt verzonden. 

 
Om toegang te krijgen tot het portaal zal er na de controle van het wachtwoord een 
extra verificatie gedaan worden. Deze controle vindt plaats via een authenticator app 
op je mobiele telefoon. 
 
Ook bij processen binnen het portaal kan gevraagd worden om een token. Dit doen 
we om maximale veiligheid te bieden voor zaken zoals het versturen van aangiftes 
en andere gevoelige informatie. 
 
Vanaf 1 april 2020 ontvang je geen SMS-code meer om in te loggen, maar kan je 
alleen nog inloggen via een authenticator app of een email-code. We zullen 
hieronder toelichten op welke wijze er kan worden ingelogd met alleen een e-
mailcode of een authenticator app. Beide inlogmethoden zullen we hieronder 
toelichten. 
 
 
Inloggen met een e-mailcode 
 

 

Log in met je e-
mailadres en 
wachtwoord.  

  



 

Vervolgens wordt er 
een code per e-mail 
naar je mailadres 
verzonden. 

  

 

Voer de code in om in 
te loggen. 
 
Na de eerste keer 
inloggen via de 
nieuwe methode komt 
er een vraag of je een 
authenticator wilt 
instellen, waarmee je 
de volgende keer kan 
inloggen.  

  

 

Indien je geen 
authenticator wenst te 
gebruiken kies je voor 
de optie inloggen 
zonder authenticator 
app. 
 
Omdat je al een code 
hebt ontvangen en 
ingevoerd kom je door 
te klikken op “instellen 
authenticator app 
overslaan” direct in de 
portal.  
 
Deze stap kan je 
blijven gebruiken tot je 
besluit wel een 
authenticator app in te 
stellen. 

 
 



 
Inloggen met een authenticator app 
 
 

 

Login met je e-
mailadres en 
wachtwoord.  

  

 

Vervolgens wordt er 
een code per e-mail 
naar je mailadres 
verzonden. 

  

 

Voer de code in om in 
te loggen. 
 
 



 

Na de eerste keer 
inloggen via de nieuwe 
methode komt er een 
vraag of je een 
authenticator wilt 
instellen, waarmee je 
de volgende keer kan 
inloggen. 
 
 

  

 

Download een 
Authenticator app naar 
keuze uit de appstore 
van je smartphone, 
bijvoorbeeld Google 
Authenticator 



 

Open de app en kies 
voor configuratie 
starten 

  

 

Kies voor 
Streepjescode scannen 
om de Q- code te 
scannen. 
 
Na het scannen van de 
QR-code zal er een 
beveiligingscode 
gegenereerd worden 
die je kan gebruiken 
om in te loggen 
 



 

Na het scannen van de 
QR-code zal er een 
beveiligingscode 
gegenereerd worden 
die je kan gebruiken 
om in te loggen 
 
Bij de volgende keer 
inloggen in 
MijnAccountantsPortal 
kan je voortaan 
inloggen met de 
ingestelde 
Authenticator App 

 


