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1 Het gebruikersbeheer van het e-Procurement platform 

Bij het registreren van een organisatie in het e-Procurementplatform koos de Superuser een 
“moederorganisatie”. Dit laat toe om organisaties hiërarchisch te rangschikken in een 
“boomstructuur”. 
Deze Superuser is verantwoordelijk voor het toelaten van nieuwe gebruikers en het toekennen van 
gebruikersrollen binnen de e-Procurement applicaties. 
Tot op vandaag wordt de Superuser op informele wijze binnen de organisatie gekozen, zonder dat 
daar een officieel mandaat voor bestaat. 
Door aanbevelingen van de Privacycommissie zal deze informele aanduiding moeten wijzigen en 
zullen bepaalde Superusers een officieel mandaat moeten krijgen, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
van de wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming (of organisatie). 
Het toekennen en beheren van die officiële mandaten gebeurt niet in het e-Procurementplatform, 
maar via CSAM. Deze laatste is een platform dat de toegang beheert tot online diensten van de 
overheid. 
 

2 CSAM 

Zie ook https://www.csam.be/nl/ 
 
CSAM is een gemeenschappelijk initiatief van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de FOD 
Financiën, Fedict, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de FOD Economie en de FOD 
Binnenlandse Zaken. 
Het doel van CSAM is het vastleggen van  gemeenschappelijke afspraken, regels en diensten voor 
identificatie, authenticatie, autorisatie en toegangsbeheer. 
Op die manier zorgt CSAM ervoor dat elke onlinedienst van de overheid dezelfde 
authenticatieprocedure volgt. 
CSAM biedt 2 diensten aan: 

 Federal Authentification Service (FAS), een dienst die gebruikers identificeert en 
authentiseert op basis van de elektronische identiteitskaart. 
e-Procurement maakt al gebruik van deze dienst door het aanmelden met elektronische 
identiteitskaart verplicht te maken 

 Beheer van Toegangsbeheerders (BTB), een dienst die toelaat om toegangsbeheerders te 
beheren, en het toegangsbeheer binnen de onderneming (organisatie) te structureren. 
Dit is de dienst waarbij e-Procurement nu zal aansluiten, en waarop de aangekondigde 
wijziging betrekking hebben. 

 

3 Beheer van Toegangsbeheerders 

Het Beheer van Toegangsbeheerders (hierna “het BTB”) werkt als volgt: 

 In eerste instantie moet de onderneming (organisatie) geregistreerd zijn bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen 

https://www.csam.be/nl/
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 Een wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming (organisatie) doet een aanvraag bij 
het BTB om een Hoofdtoegangsbeheerder te registreren. Deze gebruiker wordt dan de 
hoofdverantwoordelijke van het toegangsbeheer voor de onderneming. 

 De Hoofdtoegangsbeheerder kan op zijn beurt Toegangsbeheerders aanduiden, die dan de 
toegangen voor gebruikers beheren tot een bepaalde groep (‘domein’) van toepassingen, 
zoals bvb. overheidsopdrachten. 

 

4 e-Procurement en BTB 

Uit bovenstaande blijkt dat de rol Superuser in het e-Procurementplatform gelijkaardig is aan de rol 
Toegangsbeheerder in het BTB. 
Om de aanbevelingen van de Privacy commissie te volgen, moet het gebruikersbeheer van het e-
Procurementplatform gewijzigd worden zodat  de Superusers van bepaalde organisaties in dit 
platform, ook bekend zijn als Toegangsbeheerder in het BTB. 

 Dit geldt enkel voor Superusers van organisaties in de e-Procurement boomstructuur die als 
rechtspersoon of natuurlijk persoon geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank van 
Ondernemingen. 

 Bij aanmelden in een dergelijke organisatie op het e-Procurementplatform zal gecontroleerd 
worden of de persoon die zich aanmeldt de rol Superuser heeft en, indien dat zo is, of deze 
gebruiker bekend is als Toegangsbeheerder in het BTB. 

 Indien dat zo is, zal de gebruiker toegelaten worden als Superuser, zoniet zal hij enkel 
gebruik kunnen maken van eventuele rollen als aankoper. 

 

5 Wat moet ik doen? 

Als de organisatie waarvan je op het e-Procurement platform Superuser bent een natuurlijk 
persoon of rechtspersoon is, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, dien je 
volgende stappen te ondernemen: 
 
1) Controleer of er al een Hoofdtoegangsbeheerder bestaat voor jouw organisatie 

a) Indien jouw organisatie al gebruik maakt van het Portaal van de Sociale Zekerheid, dan is er 
al een Hoofdtoegangsbeheerder bekend in het BTB. 

b) Om te weten of er al een Hoofdtoegangsbeheerder bestaat en wie dat is, kan je het 
contactcenter Eranova contacteren: 
i) Per telefoon op +32 (0)2 511 51 51, van 7:00 tot 20:00 
ii) Via het contactformulier op 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/general/contactcenter/index.htm 
 
Vergeet niet je ondernemingsnummer (KBO nummer) te vermelden. 

 
2) Als er al een Hoofdtoegangsbeheerder is, contacteer die dan met de vraag om je voor jouw 

organisatie als Toegangsbeheerder voor het domein “Overheidsopdrachten” aan te duiden. 
 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/general/contactcenter/index.htm
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3) Als er nog geen Hoofdtoegangsbeheerder is, dan zal de wettelijk vertegenwoordiger van je 
organisatie er een moeten aanduiden.  
a) Om te weten wie de wettelijk vertegenwoordiger is van je organisatie, kan je de helpdesk 

van de Kruispuntbank van Ondernemingen contacteren: 
i) Telefoon: 0800 120 33 
ii) Fax: 02 277 50 82 
iii) e-mail: Helpdesk.kbo@economie.fgov.be 

 
Vergeet niet je ondernemingsnummer (KBO nummer) te vermelden. 
 

b) Registreren van een Hoofdtoegangsbeheerder kan op eenvoudige wijze via de site 
https://www.csam.be/nl/procedure/onderneming/csam-voor-onderneming.html 
Kies de optie “Mijn onderneming registreren in BTB” en volg de stappen. 
Raadpleeg ook de handleiding https://www.csam.be/nl/documenten/pdf/stap-voor-
stap.pdf voor meer details over het registratieproces. 
i) De registratie bij het BTB gebeurt bij voorkeur door de wettelijk vertegenwoordiger zelf. 

Indien dit niet mogelijk is, kan ook een andere persoon dit doen, maar op het einde van 
de procedure zal de wettelijk vertegenwoordiger toch het aanvraagformulier 
(elektronisch) moeten ondertekenen. 

c) Als de Hoofdtoegangsbeheerder geregistreerd is, kan hij je aanduiden als 
Toegangsbeheerder in het domein “Overheidsopdrachten”. 
 

Als je bent aangeduid als Toegangsbeheerder voor het domein overheidsopdrachten in het BTB, zal 
je in het e-Procurementplatform toegang hebben tot de Superuser functionaliteiten. 

mailto:Helpdesk.kbo@economie.fgov.be
https://www.csam.be/nl/documenten/pdf/stap-voor-stap.pdf
https://www.csam.be/nl/documenten/pdf/stap-voor-stap.pdf

