
 

1 
 

Activatie eIDAS voor uw organisatie – 16/09/2021 

Informatie voor de activatie van eIDAS voor de onlinediensten die uw organisatie aanbiedt aan 

eindgebruikers. 

Wat is de eIDAS regelgeving? 

eIDAS staat voor ‘Electronic Identities And Trust Services’ en refereert naar de Europese regelgeving 

‘Regulation (EU) 910/2014’.  Deze regelgeving heeft tot doel om ‘grensoverschrijdende digitale 

transacties (interoperabiliteit) tussen burgers van de Europese unie te faciliteren, om zo de 

economische en sociale ontwikkeling tussen de deelnemende landen te stimuleren’. 

Voor wat betreft de grensoverschrijdende identificatie en authenticatie van eindgebruikers voor  

onlinediensten van overheden, wordt dit gerealiseerd door de wederzijdse erkenning van de nationale 

‘authenticatiemiddelen’ (dit zijn ‘digitale sleutels’) van de Europese lidstaten. Deze erkenning gebeurt 

via een procedure waarbij een lidstaat een volledig functioneel en technisch dossier indient voor het 

betreffende authenticatiemiddel, en waarbij de erkenning gebeurt na een ‘peer review’ door de 

andere Europese lidstaten.  

 

Deze verplichte erkenning van de nationale authenticatiemiddelen is vanaf medio 2018 van 

toepassing. 

De eIDAS regelgeving heeft in relatie tot de FAS twee praktische gevolgen: 

• Belgische burgers kunnen zich door middel van eID (of eVK voor ingezeten niet-Belgen) of 

itsme® aanmelden via de FAS op een onlinedienst van een ander Europees land. 

o Dit heeft voor uw onlinediensten geen gevolgen, we gaan hier dan ook niet verder op 

in.  

 

• Burgers van een ander Europees land kunnen zich via hun eigen (genotifieerde) nationale 

identificatie- en authenticatiemiddelen aanmelden op onlinediensten van Belgische 

overheden. 

 

o De houders van een door de andere Europese lidstaten genotifieerd  nationaal 

authenticatiemiddel (digitale sleutel) kunnen er zich mee aanmelden op de 

onlinediensten van Belgische overheden die eIDAS reeds geactiveerd hebben.  

 

Praktisch gezien betekent dit ook dat deze gebruikers aan dezelfde toegangsregels 

onderworpen worden na identificatie en autorisatie via eIDAS, als de huidige 

gebruikers van een onlinedienst.  

 

Voor het actuele overzicht van de onder eIDAS pre-genotifieerde (dit zijn de 

authenticatiemiddelen die nog in de procedure van erkenning zitten) en genotifieerde 

eID schemas per land, zie:  

Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS - eID User 

Community - CEF Digital (europa.eu) 

 

o Ter illustratie: case ‘Tax-on-Web aangifte via ‘aanmelden met eIDAS’ door een (niet 

Belgische) EU-burger via My Minfin portaal van FOD Fin: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS
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▪ surf naar https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/ en klik ‘Meld u 

aan’. 

▪ U wordt doorverwezen naar de FAS -aanmeldpagina. Klik onderaan op de 

Europese vlag ‘Aanmelden met Europees erkend inlogmiddel’ 

▪ Klik op de vlaggenknop van een van de landen die via eIDAS beschikbaar zijn.  

Na een eIDAS tussenscherm wordt u doorgestuurd naar de nationale IDP 

(Identity Provider) van het land dat u gekozen hebt.  

De burger kan zich nu aanmelden met een eigen nationaal genotifieerd 

authenticatiemiddel via de door hem gekende IDP.  

Hierna krijgt deze EU-burger toegang tot Tax on Web, op basis van zijn eigen 

credentials die vanuit de IDP van het gebruikte authenticatiemiddel 

teruggegeven werden aan de FAS. 

 

o Merk op: vooraleer personen zich kunnen aanmelden op uw onlinediensten met een 

authenticatiemiddel uit een ander Europees land, is het noodzakelijk dat deze 

personen gekend zijn in het BIS-register (KSZ) of het Rijksregister (IBZ). 

 

o Bij de eerste aanmelding van een EU-burger via eIDAS, zal deze gekoppeld worden in 

de eIDAS registrar-database aan zijn/haar (geregistreerde) identiteit (via BIS- of RR-

nummer) in het BIS- of Rijksregister.  

Indien de koppeling niet automatisch kan gebeuren (geen match in de registers op 

basis van BIS- of Rijksregisternummer, naam, voornaam en geboortedatum), gebeurt 

een manuele opzoeking in de registers om alsnog de persoon sluitend te kunnen 

identificeren en koppelen. Indien dit geen resultaat oplevert, wordt de gebruiker 

hiervan verwittigd via mail. 

 

o De identiteitsgegevens die de FAS na een authenticatie van een persoon via eIDAS 

terugstuurt aan de onlinedienst, zijn dezelfde als bij een authenticatie met een 

Belgische eID. 

 

 

• Sinds de activatie van eIDAS in de FAS, werden reeds tientallen duizenden authenticaties door 

houders van een genotifieerd authenticatiemiddel uit andere EU-landen, succesvol 

afgehandeld. 

 

Hebt u nog vragen over eIDAS of over de activatie van eIDAS in de FAS voor uw onlinediensten, dan 

kunt u terecht bij de FOD BOSA Service Desk door een mail te sturen aan 

servicedesk.dto@bosa.fgov.be. 

 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/
mailto:servicedesk.dto@bosa.fgov.be

