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TOEGANG TOT DE APPLICATIE: 
AUTHENTIFICATIEPROCEDURE VOOR BUITENLANDERS 

ZONDER BELGISCHE EID 

U vindt een link met verschillende verklarende video’s over authentificatie voor MyMinfin of MyMinfinPro. Houd 

er rekening mee dat commerciële certificaten (bijvoorbeeld Isabel) niet compatibel zijn met het UBO-register. 

Als u niet over een Belgische eID-kaart beschikt en u zich niet op een ander manier bij de FOD Financiën kan 

identificeren, gelieve dan een van de onderstaande stappen te volgen:  

1) It’s me 

Itsme is een mobiele applicatie waarmee u uw identiteit kunt bewijzen, u toegang krijgt tot de online services 

van de administratie en transacties kunt goedkeuren op een veilige, eenvoudige en betrouwbare manier. 

Als u geen itsme account hebt, downloadt u de applicatie op uw smartphone, neemt u uw bankkaart en de 

juiste kaartlezer en volgt u de procedure die op deze link (https://www.itsme.be/faq#hoe-en-waar-kan-ik-

mijn-itsme-aanmaken) wordt beschreven. 

Personen die geen Belgische nationaliteit hebben, maar reeds in België zijn geïdentificeerd (die al een 

nationaal nummer bis hebben), kunnen itsme gebruiken als ze een bankkaart hebben die is uitgegeven in 

België (of een Belgische eID hebben).  

2) Zich aansluiten bij een registratiekantoor 

Als u geen eID of geen elektronische vreemdelingenkaart hebt en u wenst toegang tot het UBO register, 

dan kan u zich laten registreren in een registratiekantoor. Informeer u bij uw gemeente of zij deze dienst 

aanbieden. Als dit niet het geval is, wordt u naar het dichtstbijzijnde registratiekantoor doorverwezen. 

Om misbruik te vermijden, moet u zich na afspraak persoonlijk aanmelden bij het registratiekantoor. Na 

een identiteitscontrole zal u geregistreerd worden. Bij deze registratie ontvangt u een persoonlijke 

activatiecode op papier en wordt er een link naar uw e-mailadres verstuurd. Zodra u via de activatielink en 

-code een digitale sleutel hebt geactiveerd, kan u op basis van uw gebruikersnaam, wachtwoord en digitale 

sleutel toegang krijgen tot de onlinediensten van de overheid, en uw digitale sleutels beheren. 

Voor meer informatie kunt u deze korte verklarende video bekijken.  

3) Aanwijzing van een wettelijke rol voor een persoon met een eID 

Als de buitenlandse zaakvoerder niet beschikt over een Belgisch identificatiemiddel en dit ook 

niet kan verkrijgen (bijvoorbeeld omdat hij zich niet fysiek in een van de bevoegde kantoren 

kan aanmelden), dan heeft hij volgende mogelijkheden:   

• Via de KBO registreert hij een persoon die beschikt over een Belgisch eID als wettelijk 

vertegenwoordiger door die persoon een officiële functie bij de onderneming toe te kennen.   

• Via Beheer der toegangsbeheerders duidt hij binnen de onderneming een 

medewerker, die over een Belgische eID beschikt, aan als hoofdtoegangsbeheerder. Deze 

persoon kan op zijn beurt een toegangsbeheerder aanduiden voor het domein Financiën (of 

zelf optreden in deze hoedanigheid). Deze toegangsbeheerder moet daarna (in de toepassing 

“Mijn eGov-Rollenbeheer” van BOSA, het vroegere Fedict) een lid van de onderneming de rol 

van FODFIN Mandaatgever toekennen. Dit is een ietwat omslachtige maar éénmalige 

procedure. 

 

https://sma-help.fedict.belgium.be/nl/instructievideos
https://www.itsme.be/faq#hoe-en-waar-kan-ik-mijn-itsme-aanmaken
https://www.youtube.com/watch?v=AIhHUCOlcC4
https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=nl
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4) Papieren mandaten 

U kunt een papieren formulier invullen om een mandaat te verlenen aan een derde partij die namens u het UBO-

register zal invullen. 

Het verlenen van een papieren mandaat is een uitzonderlijke procedure die alleen gebruikt mag worden als:  

- U niet over een eID beschikt 

- U niet persoonlijk bij een lokaal registratiekantoor kan langsgaan 

Het ingevulde papieren mandaat moet naar mandats.ict@minfin.Fed.be worden verzonden. 

Hou er rekening mee dat in de komende jaren de digitale communicatie met de administratie drastisch zal 

toenemen. Het is daarom noodzakelijk dat de buitenlandse wettelijke vertegenwoordigers de nodige stappen 

ondernemen om zich te registreren bij een registratiekantoor of een wettelijke vertegenwoordiger met een 

eID-kaart aan te wijzen om deze stappen, die veel tijd in beslag nemen, te voorkomen. 
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