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Hoe meld ik me aan? 
Als je nog niet bent aangemeld bij het opstarten van Administratix  is het loginscherm zichtbaar.  

Je klikt op de knop ‘Aanmelden’. 

 

 

Je wordt omgeleid naar het aanmeldingsportaal van de Vlaamse overheid.  

Je hebt vijf opties om je aan te melden.  
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Aanmelden met een Eid en aangesloten kaartlezer. 
Hoe meld ik me aan? 
 

1. Sluit uw kaartlezer met eID aan op uw laptop. 
2. Kies 'eID en aangesloten kaartlezer'. 
3. Klik op 'Ga verder'. U wordt nu doorverwezen naar een aanmeldscherm van CSAM. 
4. Klik op 'Aanmelden'. 
5. Kies een certificaat in het pop-up scherm. 
6. Geef de pincode in van de identiteitskaart die u gebruikt. 
7. U bent nu aangemeld in het loket. 

 

Wat heb ik nodig om mij aan te melden met mijn identiteitskaart? 
 

Om u aan te melden met uw eID, hebt u volgende zaken nodig: 

• Uw eID kaart. Steek uw eID altijd in de kaartlezer voor u naar het online loket gaat. 
• Uw pincode. Dit is een code van 4 cijfers. 
• De juiste software om uw eID te gebruiken: ‘eID Software(opent in nieuw venster)’ kunt u gratis 

downloaden. 
• Een kaartlezer: 

o Ingebouwde kaartlezer: sommige computers en toetsenborden hebben een 
ingebouwde kaartlezer. 

o Aparte kaartlezer: Een aparte kaartlezer kunt u eenvoudig via een kabel met uw pc 
verbinden 
 

Aanmelden met een federaal token 
Hoe meld ik me aan? 
 

1. Kies 'aanmelden met federaal token'. 
2. Klik op ‘Ga verder’. U wordt nu doorverwezen naar een aanmeldscherm van CSAM. 
3. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord van uw token in en klik op 'verdergaan'. 
4. Neem uw persoonlijk papieren kaartje (token) bij de hand en vul de gevraagde beveiligingscode 

in. Klik op 'verdergaan'. 
5. U bent nu aangemeld in het loket. 

 

Wat heb ik nodig om mij aan te melden met mijn token? 
 

• Uw gebruikersnaam en wachtwoord 
• Uw token. Dat is een kaartje met 24 codes. 
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Aanmelden met itsme 
Hoe meld ik me aan? 
 

Als uw itsme®-account is geactiveerd, kunt u zich aanmelden op online overheidsdiensten: 

1. klik op de optie ‘Aanmelden via itsme’ 
2. identificeer uzelf door uw GSM-nummer in te geven en klik op 'Versturen' 
3. open de itsme®-app op uw smartphone, selecteer de melding 'Ik log in op de online 

overheid' op uw gsm en bevestig met uw itsme®-code of met uw vingerafdruk 
4. u hebt nu toegang tot de online overheidsdienst. 

 

Hoe activeer ik itsme? 
 

Om itsme te activeren moet u: 

• eerst de app itsme downloaden op uw smartphone in de App Store of Google Play 
• eenmalig uw identiteitsgegevens koppelen aan uw itsme®-account via uw bankkaart of uw eID. 

o met bankkaart: 
▪ Download de app op je gsm 
▪ Geef je gsm-nummer in 
▪ Kies je bank om je itsme aan te maken -> (Belfius - BNP Paribas Fortis - CBC - 

Fintro - Hello Bank! - ING - KBC - KBC-Brussels) 
▪ Volg de stappen in je bankapp of website (bankkaart, kaartlezer en pincode 

nodig) 
▪ Per sms ontvang je een controlecode. Geef deze in je app in. 
▪ Kies je 5-cijferige Itsme-code en bevestig 

o met eID: 
▪ Download de app op je gsm 
▪ Maak een identificatietoken aan via de website (telefoonnummer en e-

mailadres ingeven) 
▪ Connecteer je kaartlezer en steek je eID in 
▪ Pincode ingeven 
▪ Je ontvangt een identificatiecode die je in de app moet ingeven 
▪ Daarna ontvang je per sms een controlecode die je in de app moet ingeven 
▪ Kies 5-cijferige Itsme-code en bevestig 

Volg het stappenplan(opent in nieuw venster) op itsme.be. 
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Aanmelden met beveiligingscode via mobiele app 
Hoe meld ik me aan? 
 

Klik in het aanmeldingsportaal op ‘beveiligingscode via mobiele app’. Vul je gebruikersnaam en 

wachtwoord in van je belgium.be account. Vervolgens gebruik je de mobiele app die je reeds hebt 

ingesteld voor je belgium.be account. Je ontvangt via de mobiele app toegangscodes om je aan te 

melden bij de Vlaamse overheid. Gebruik de toegangscode die je te zien krijgt in de mobiele app in het 

aanmeldingsportaal. 

Wat heb ik nodig om me aan te melden met de mobiele app? 
 

Als u zich wilt aanmelden met de mobiele app, moet u zich eerst aanmelden bij de online overheid. 

Hiervoor hebt u uw eID, uw pincode, een kaartlezer en de juiste software nodig. 

• Ga naar mijn digitale sleutels(opent in nieuw venster) in CSAM 
• Meld u aan met uw eID en kaartlezer 
• Klik op de optie ‘beveiligingscode via mobiele app’ 
• Klik op ‘nieuwe mobiele app activeren’ 
• Bevestig uw contactgegevens 
• Installeer 1 van de voorgestelde apps op uw smartphone 
• Open de app 
• Klik op volgende in CSAM 
• Er wordt een QR-code getoond (zwart-witte blokjes) 
• Scan deze code met uw app 
• De app genereert een code 
• Geef deze code in CSAM in. 
• Klik op 'volgende' 

Vanaf nu kunt u gebruik maken van de aanmeldoptie ‘code via mobiele app’. Om van deze optie gebruik 

te maken, hebt u ook altijd uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Dit moet u ook activeren in Mijn 

digitale sleutels(opent in nieuw venster). 
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Aanmelden met beveiligingscode via sms 
Hoe meld ik me aan? 
 

1. Kies ‘Beveiligingscode via sms’. 
2. Klik op ‘Ga verder’. U wordt nu doorverwezen naar een aanmeldscherm van CSAM. 
3. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op 'verdergaan'. 
4. Vul de sms-code die u ontvangt in en klik op 'verdergaan'. 

U bent nu aangemeld in het loket. 

Wat heb ik nodig om mij aan te melden met een sms-code? 
 

Als u zich wilt aanmelden met SMS-authenticatie, moet u zich eerst aanmelden bij de online overheid. 

Hiervoor hebt u uw eID, uw pincode, een kaartlezer en de juiste software(opent in nieuw venster) nodig. 

1. Ga naar mijn digitale sleutels(opent in nieuw venster) in CSAM 
2. Meld u aan met uw eID en kaartlezer  
3. Klik op de optie ‘beveiligingscode via sms’ 
4. Klik op 'activeren' 
5. Bevestig uw contactgegevens 
6. Vul het gsm-nummer in waarop u de sms-code wilt ontvangen 
7. Klik op 'versturen' 
8. U krijgt een bevestigingscode toegestuurd. Vul deze code in. Opgelet! De code is maar 30 

seconden geldig. 
Vanaf dat moment kunt u gebruik maken van de aanmeldoptie 'code via sms'. Om van deze optie 

gebruik te maken, hebt u ook altijd uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. 
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Hoe meld ik me af?  
 

Van zodra je bent aangemeld heb je ook weer de mogelijk om je af te melden. Klik in de rechterbovenhoek op je gebruikersnaam (1). Je krijgt een pop up te zien 

met onderaan de knop afmelden (2).  
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