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1. Inleiding 
 

In dit document vindt u de eerste 4 noodzakelijke stappen om het portaal van het agentschap te 

kunnen gebruiken. 

Het doel van dit document is om u te helpen bij de verschillende stappen die u moet doorlopen bij de 

federale sociale zekerheid alvorens u zich kan aanmelden op het portaal van het federaal agentschap 

voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.  
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2. Beschikken over een “Hoofdtoegangsbeheerder” (HTB) 
 Het is mogelijk dat uw onderneming al een HTB heeft in het kader van aangiftes voor de 

RSZ, RVA of FOD Financiën. 

 Indien dat nog niet het geval is of de aangeduide HTB is niet meer actief in de 

onderneming zal u een (nieuwe) HTB moeten aanduiden. 

2.1 Wie kan Hoofdtoegangsbeheerder (HTB) zijn? 
 Een wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming 

 Een werknemer van de onderneming 

2.2 Hoe een Hoofdtoegangsbeheerder (HTB) aanduiden? 
 Op www.csam.be  

 Er zijn twee procedures: 

 Standaardprocedure: 

 Verplicht als de wettelijk vertegenwoordiger over een eID beschikt 

 Onmiddellijke toegang voor de HTB 

 Uitzonderingsprocedure  

 Indien de wettelijk vertegenwoordiger niet gedomicilieerd is in België 

 Indien de wettelijk vertegenwoordiger een andere onderneming is 

 Verzending per post van de ondertekende aanvraag en manuele validatie  

2.2.1 Een Hoofdtoegangsbeheerder (HTB) aanduiden via de standaardprocedure 

Vereisten:  

 De wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming moet als wettelijk 
vertegenwoordiger gekend zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). 

Indien de wettelijk vertegenwoordiger niet gekend is in de KBO en gedomicilieerd is in België 
moet de onderneming eerst zijn gegevens laten aanpassen in de KBO. Om uw gegevens in de 
KBO te consulteren kan u gebruik maken van deze link: 
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl  

Opmerking: indien gegevens van een commerciële onderneming van een periode voor 1 

juli 2003 moeten gecorrigeerd worden kan u gebruik maken van een formulier dat u op 
de website van de KBO vindt. 

Wijzigingen met betrekking op de periode na 1 juli 2003 moet u via een 
ondernemingsloket doorgeven.  

Voor al uw vragen hierover kan u contact opnemen met de helpdesk van de KBO op 
nummer 0800 120 33. 

 

 

 

 

http://www.csam.be/
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl
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 De wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming moet zich met zijn 
elektronische identiteitskaart (eID) aanmelden voor de online toegangsaanvraag.  

De wettelijk vertegenwoordiger moet de pincode van zijn elektronische identiteitskaart  
(eID) kennen.  
 
Indien de wettelijk vertegenwoordiger zijn pincode niet kent zal hij zijn gemeente moeten 
contacteren om een nieuwe pincode aan te vragen. Eens de nieuwe pincode ontvangen 
zal hij de procedure kunnen verderzetten. U vindt hierover meer informatie op: 
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/ 

De wettelijk vertegenwoordiger moet beschikken over een eID-kaartlezer. 

Indien hij niet over een eID-kaartlezer beschikt moet hij er een aanschaffen. 

De wettelijk vertegenwoordiger moet beschikken over de nodige eID Belgium software 

Indien de wettelijk vertegenwoordiger een probleem ondervindt met het aanmelden met 
zijn eID is er hulp beschikbaar op de site eID.belgium.be. Hier kan de installatie getest 
worden en indien nodig de recentste softwareversie gedownload worden. Indien nodig 
kan de helpdesk van Fedict gecontacteerd worden. De contactgegevens zijn beschikbaar 
op eID.belgium.be 

 Enkel de wettelijk vertegenwoordiger kan een online toegangsaanvraag 
indienen.  

 De Hoofdtoegangsbeheerder moet een personeelslid of een wettelijk 
vertegenwoordiger van de onderneming zijn.  

 

  

http://eid.belgium.be/
http://eid.belgium.be/
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CSAM-procedure: 

Ga naar www.csam.be en kies uw taal 

 

Klik op “Aan de slag” bij “Beheer de Toegangsbeheerders” 
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Klik op “Een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen” 
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Steek uw identiteitskaart in de kaartlezer en meld u aan. 

 

 

Vul uw pincode in en klik “OK” 
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U bent aangemeld. Vul vervolgens het ondernemingsnummer in en klik op “Een Hoofdtoegangs- 

beheerder aanstellen” 

 

 

  



 
 

9 
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten ©FAGG  

 

Beantwoord de vragen en klik “Volgende” 
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Kijk de ingevulde gegevens na, vink de bevestiging van de activeringsvoorwaarden aan en klik op 

“Bevestig” 
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Uw onderneming is nu erkend in CSAM en een Hoofdtoegangsbeheerder is aangesteld 

 

Indien u vragen heeft over de procedure om een Hoofdtoegangsbeheerder aan te duiden kan u 
Eranova contacteren: 

Telefonisch op 02/511.51.51 

Email: contactcenter@eranova.fgov.be 

  

mailto:contactcenter@eranova.fgov.be
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2.2.2 Een Hoofdtoegangsbeheerder (HTB) aanduiden via de uitzonderingsprocedure 

De uitzonderingsprocedure kan gebruikt worden in deze specifieke gevallen:  

 Indien de wettelijk vertegenwoordiger niet gedomicilieerd is in België; 
 Indien de wettelijk vertegenwoordiger een andere onderneming is; 
 de onderneming een buitenlandse onderneming is.  

Opgelet: De uitzonderingsprocedure is er enkel voor wie geen elektronische identiteitskaart (eID) 

of elektronische vreemdelingenkaart heeft. 

Hebt u wel een elektronische identiteitskaart (eID) of elektronische vreemdelingenkaart, gebruik 

dan de standaardprocedure. 

Als u in dat geval toch de uitzonderingsprocedure gebruikt, wordt uw toegangsaanvraag 

geweigerd. U moet ze dan opnieuw doen via de standaardprocedure. 

 

U vindt de uitzonderingsprocedure op www.csam.be  
(https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html) 

De uitzonderingsprocedure wordt beschreven in deze handleiding: 
https://www.csam.be/nl/documenten/pdf/stap-voor-stapgids.pdf 

Indien u vragen heeft over de uitzonderingsprocedure om een Hoofdtoegangsbeheerder aan te 
duiden kan u Eranova contacteren: 

Telefonisch op 02/511.51.51 

Email: contactcenter@eranova.fgov.be 

 

  

http://www.csam.be/
https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html
https://www.csam.be/nl/documenten/pdf/stap-voor-stapgids.pdf
mailto:contactcenter@eranova.fgov.be
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3. Activatie van de hoedanigheid “Instelling gelinkt aan de 

gezondheidszorg”  
 

Een onderneming of entiteit kan meerdere hoedanigheden hebben (Werkgever of Onderneming 

zonder personeel, Financiën, Gezondheidszorgen...) en elke hoedanigheid bevat specifieke 

toepassingen. 

 

Het is de taak van de Hoofdtoegangsbeheerder om nieuwe hoedanigheden voor de onderneming te 

activeren. Hierbij kan de Hoofdtoegangsbeheerder eveneens een Toegangsbeheerder (lokale 

beheerder) aanstellen om te helpen bij het beheer van de geactiveerde hoedanigheid.  

In het kader van CSAM wordt ook de visuele identiteit van de dienst en de terminologie gradueel aangepast: 

• "Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (VTE)" wordt: "Hoofdtoegangsbeheerder (HTB)", 

• "Lokale beheerder" wordt: "Toegangsbeheerder (TB)", 

• En toepassingen worden gegroepeerd per “domein”. 

Stap voor stap wordt de nieuwe terminologie overal ingevoerd, op sommige schermen kan u op dit moment dus 

nog de oude termen (VTE, Lokale beheerder, hoedanigheid) tegenkomen. Op termijn zal enkel nog de nieuwe 

terminologie gebruikt worden. 

 

 Op www.socialsecurity.be kiest u “Onderneming”. 

 

http://www.socialsecurity.be/


 
 

14 
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten ©FAGG  

 

 Bij de “onlinediensten“ kiest u “Toegangsbeheer”. 

 

 

 Meld u aan met uw identiteitskaart of uw gebruikersnaam en wachtwoord. 
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 U moet zich wellicht opnieuw identificeren (Afhankelijk van uw laatste aanmelding) 

 

 

 

 Kies “Actor in de gezondheidszorg”. 
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 Kies “Verantwoordelijke Toegang Entiteit” 

 

 

 U activeert de hoedanigheid door in het afrolmenu “Instelling gelinkt aan de gezondheidszorg” te 

kiezen en te klikken op “Volgende”. 
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 Voeg een emailadres toe voor de hoedanigheid.  

Dit adres is bij voorkeur een gemeenschappelijk adres voor de gebruikers van de hoedanigheid. 

 Klik “Volgende”  
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 Kijk de gegevens in elk van de velden na en klik op “Opslaan”. 
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 Bevestig de gegevens. 
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 De hoedanigheid is hierbij geactiveerd 

 

 

Indien u vragen heeft over de activatie van een hoedanigheid of domein kan u Eranova 
contacteren: 

Telefonisch op 02/511.51.51 

Email: contactcenter@eranova.fgov.be 

  

mailto:contactcenter@eranova.fgov.be
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4. Gebruikers toevoegen 
 

U kan gebruikers of co-beheerders toevoegen via www.socialsecurity.be 

  

Klik hiervoor op “Instelling gelinkt aan de gezondheidszorg” in de lijst met hoedanigheden (zie 

schema hierboven). 

Deze actie kan door de VTE (HTB) of door de lokale beheerder uitgevoerd worden. 

 Voeg het INSZ-nummer van de gebruiker toe en indien deze co-lokale beheerder moet zijn kies 

dan deze functie in het afrolmenu. 

 

http://www.socialsecurity.be/
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 Voeg de nodige gegevens om de gebruiker te identificeren toe. 

 Vink de benodigde toepassingen aan. 

 Klik op “Opslaan” 
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 Bevestig de ingevoerde gegevens. 
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 De gebruiker werd toegevoegd 

 

Indien u vragen heeft over het toevoegen kan u Eranova contacteren: 

Telefonisch op 02/511.51.51 

Email: contactcenter@eranova.fgov.be 

 

  

mailto:contactcenter@eranova.fgov.be
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5. Toegang tot het portaal van het agentschap  
 

 Gebruik het volgend adres: https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/nl en onder het luik 

« U vertegenwoordigt een Belgische onderneming », klikt u op « Aanmelden ».  

 
 

 Steek uw identiteitskaart in uw kaartlezer en klik op «Ga verder met elektronische 

identiteitskaart".  

  

https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/nl
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 U verkrijgt een nieuw venster waar u op de knop « Aanmelden » klikt.  

 

 Het volgend venster verschijnt. Kijk na of de gegevens de uwe zijn. Indien meerdere certificaten 

aanwezig zijn, kies dan deze van uw identiteitskaart en klik op « OK ». Vul daarna uw pincode in 

en klik op “OK”. 

     

 Dan kiest u de onderneming waarvoor u zich wenst aan te melden en klikt u op “Aanmelden”. 
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 U komt tenslotte op het portaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten. 

 

 
 

Indien u vragen heeft over de toegang tot het portaal van het agentschap kan contact opnemen: 

 

Email: support.portal@afmps.be 

  

mailto:support.portal@afmps.be
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6. Vragen 

6.1 Vragen over toegang?  
 

Als u een vraag of hulp nodig heeft betreffende de toegangen, de aanduiding van een HTB op 

www.csam.be, de activatie van een hoedanigheid of het beheer van gebruikers in uw onderneming 

kan u contact opnemen met het contactcenter van de sociale zekerheid. 

Telefonisch op 02/511.51.51 

Email: contactcenter@eranova.fgov.be 

 

6.2 Vragen over het gebruik van het portaal van het FAGG 
 

 

Email: support.portal@afmps.be 

 

http://www.csam.be/
mailto:contactcenter@eranova.fgov.be
mailto:support.portal@afmps.be

