Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN
Stafdienst ICT
Identity & Access Management

CSAM
Definiëring van FedIAM-rollen voor de toegang tot
eGov-toepassingen van de FOD Financiën

A. Hoe toegang verlenen tot een eGov-toepassing van de FOD Financiën aan een medewerker van de onderneming?

wettelijke vertegenwoordiger

In de toepassing ‘Beheer der Toegangsbeheerders’ (dienst van de RSZ) wijst de
wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming (officieel gekend bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen) een hoofdtoegangsbeheerder (zichzelf of een
medewerker van de onderneming) aan, die dan gemachtigd is om de
toegangsrechten tot de eGov-toepassingen te beheren in naam van de onderneming
in verschillende domeinen, waaronder het domein ‘financiën’ (een domein bestaat uit
een groep toepassingen ontwikkeld door een Belgische overheidsinstelling).

hoofdtoegangsbeheerder eGov
toepassing 'Beheer der
Toegangsbeheerders' en user guide

In dezelfde toepassing kan de hoofdtoegangsbeheerder op zijn beurt (maar zonder
verplichting) andere gebruikers aanwijzen (onder de medewerkers van de
onderneming) om de toegangsrechten tot de eGov-toepassingen gezamenlijk te
beheren in naam van de onderneming:
•
•

een co-hoofdtoegangsbeheerder die de toegangsrechten tot de eGovtoepassingen zal kunnen beheren in alle domeinen;
één of meerdere toegangsbeheerder(s) in één of meerdere domeinen,
waaronder het domein ‘financiën’ in ons geval, die de toegangsrechten tot de
eGov-toepassingen slechts zullen kunnen beheren in de toegewezen
domeinen.

In de toepassing ‘Mijn eGov-rollenbeheer’ (dienst van de FOD Beleid en
Ondersteuning) kunnen dan de hoofdtoegangsbeheerder, de co-beheerder of de
toegangsbeheerder in het domein ‘financiën’ die door de onderneming werden
aangewezen, één of meerdere rollen in het domein ‘financiën’ toekennen (via een
uitnodigingsmechanisme) aan één of meerdere gebruikers (al dan niet onder de
medewerkers van de onderneming) die dan in naam van de onderneming de eGovtoepassingen in het domein ‘financiën’ kunnen gebruiken die samenhangen met de
toegekende rollen.
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cohoofdtoegangsbeheerder
eGov

toegangsbeheerder(s)
eGov

gebruiker(s) van een eGov-toepassing
toepassing 'Mijn eGov-rollenbeheer'
en user guide

https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html
https://www.csam.be/nl/documenten/pdf/stap-voor-stapgids.pdf
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=nl
http://rma-help.fedict.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/20140325_rma_handleiding_roltoekenningsbeheerders_2.0_nl.pdf
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B. Hoe een mandaat aanmaken tussen een onderneming en een derde?
Sommige ondernemingen zullen eerder een beroep doen op derden voor hun expertise in bepaalde materies (administratiekantoren, accountants, sociale secretariaten, enz.) die ze zullen gelasten
hun administratieve verplichtingen tegenover Belgische overheidsinstellingen te vervullen in hun naam.
Een onderneming die een beroep zou willen doen op een derde om haar verplichtingen tegenover de FOD Financiën in haar naam te vervullen, zal die delegatie moeten formaliseren door middel
van een elektronisch mandaat in de eGov-toepassing ‘Mandaten’. Dat mandaat verbindt dan de twee partijen, namelijk de mandaatgever (de onderneming) en de mandaatnemer (de derde).
De onderneming kan het kader van de delegatie definiëren:
•
door toegang te verlenen tot één of meerdere eGov-toepassingen in het domein ‘financiën’,
•
door een contract af te sluiten voor een bepaalde of onbepaalde duur.
De onderneming kan een beroep doen op meerdere derden, maar enkel indien de mandaten betrekking hebben op verschillende materies.

In de toepassing ‘Mandaten’ wordt een mandaat
aangemaakt voor één of meerdere toepassingen
in het domein ‘financiën’ tussen twee entiteiten: de
gebruikers met de rol van FOD FIN Mandaatgever
die voor de onderneming optreden en de FOD FIN
Mandaatnemer die voor de derde optreedt.

toepassing ‘Mijn financiële
mandaten’, online hulp en
video tutorials

onderneming (mandaatgever)

derde (mandaatnemer)

de gebruiker met de rol van FOD FIN
Mandaatgever verleent een mandaat aan een
derde in naam van zijn onderneming

de gebruiker met de rol van FOD FIN
Mandaatnemer aanvaardt een mandaat van een
onderneming in naam van de derde

Eens het mandaat aangemaakt is, kan elke medewerker van de derde met de rol van FOD FIN Mandaatnemer aangiften indienen voor rekening van de onderneming die hen het mandaat verleend
heeft, en dat in de toepassingen waartoe hij gemachtigd is.
derde (mandaatnemer)
Voor de voorgaande stappen, zie de procedure die wordt uitgelegd in punt A.

In de toepassing ‘Mijn eGov-rollenbeheer’ (dienst van de FOD Beleid &
Ondersteuning) kennen de hoofdtoegangsbeheerder, de co-beheerder of de
toegangsbeheerder in het domein ‘financiën’ die door de derde (mandataris)
aangewezen werden, de rol van FOD FIN Mandaatnemer toe (via een
uitnodigingsmechanisme) aan één of meerdere gebruikers (al dan niet onder de
medewerkers van deze derde) die dan aangiften kunnen indienen in naam van de
onderneming (mandaatgever) in de vastgelegde toepassingen.
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gebruiker(s) van een eGov-toepassing

Deze eGov-toepassingen in het domein ‘financiën’ maken nu deel uit van het mandatensysteem: BizTax, Geschillen, Finprof, Intervat, TaxOnWeb, MyMinfin.
Het mandaat kan op elk moment ingetrokken worden door de ene of de andere partij.
Deze beperking heeft geen betrekking op de mandaten van Finprof.
https://eservices.minfin.fgov.be/mandates-csam/finances/
http://www.loginhulp.be/46.php?langue=NL
http://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten/demo_mandaten
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