HOE KOM JE AAN HET DOCUMENT?
Zorg eerst dat je je identiteitskaart, pincode (4 cijfers) en
eID-kaartlezer bij de hand hebt.

Voorbeeld

Let op: sluit de eID-kaartlezer nog niet aan op je computer.
Je ziet in de volgende stappen wanneer je dit moet doen.

1

Gebruik de Edge- of Chrome-browser op je
computer (doe dit niet op je gsm).

Installeer de eID-software voor je elektronische identiteitskaart
Open je browser en voer het adres in (of klik op deze link)

www.eid.belgium.be

Selecteer je taal

2

Kvlik op de downloadknop en ga akkoord met het downloaden in
het volgende venster.

Open het gedownloade bestand en volg de installatiestappen

1. Als de installatie voltooid is,
test je de kaartlezer.
2. Zet de eID-kaartlezer aan en
klik op “next”.

3. Stop je kaart in de lezer en
klik op “next”.

3

Ga naar de website van de Nationale bank van België om
je uittreksel te downloaden
Open je browser en voer het adres in (of klik op deze
link)

www.nbb.be

Ga naar “Kredietcentrales” op de Nederlandstalige pagina

4

Klik op “Raadpleeg de kredietcentrale”

In het onderste deel van de pagina ga je door met stap 3 en klik je
op “start de internettoepassing”

Zodra je identiteitskaart geverifieerd is, klik je op OK en voer je je
pincode in.

Controleer eerst of je identiteitskaart goed aangesloten en leesbaar
is voor de computer voordat je op “klik hier om verder te gaan” klikt.
Als je code
geaccepteerd is, kies je
je taal.

5

Klik op “Vraag een uittreksel aan”.

Ga akkoord met de disclaimer.

6

Ga akkoord met het openen van de pagina (geblokkeerd door de popup-blokkering)

Wanneer het document open is, klik je met je rechtermuisknop
op het midden van de pagina om het bestand op te slaan op je
bureaublad of in je documenten.

Als je het document opgeslagen hebt op je computer, ga je naar
je Instellingen op onze website om hem naar ons te versturen.

7

Als het niet lukt
Test je eID-software

Klik op “Aanmelden”. Als het niet werkt, sluit je je browser
volledig af en begin je opnieuw.

Wanneer de Belgian eID-software op je computer geïnstalleerd is,
volg je deze stappen om te testen of deze goed werkt:
Ga naar de website : https://iamapps.belgium.be/tma/
Klik op “Start Test” en volg de instructies.

De pop-up “Windows Security Smart Card” verschijnt. Voer je
pincode in en klik op “OK”. Let op: je hebt maar 3 pogingen.
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Als het niet lukt
Andere mogelijke oplossingen om eventuele problemen op te lossen.
Als je andere problemen ondervindt bij de toegang tot de website van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, doe dan het
volgende:
•Controleer of de eID-software correct geïnstalleerd is en check de geldigheid van je eID-certificaat.
Sluit de kaartlezer aan en ga naar www.test.eid.belgium.be. Controleer of je de laatste versie van de middleware hebt. Als je eID van
maart 2014 of later is, moet je de laatste versie van deze software opnieuw installeren (http://eid.belgium.be).
•Installeer de laatste versie van Java van www.java.com
•Sluit je browser volledig af.
•Verwijder tijdelijke internetbestanden van Java.
•Verwijder cookies en tijdelijke internetbestanden.
•Voeg de website van de Nationale Bank toe aan je vertrouwde websites.
•Schakel de blokkering van pop-ups uit.
•Schakel de add-ons van de Google Toolbar, Yahoo Toolbar en Windows Live uit.
•Controleer de datum, tijd en tijdzone.
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