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De partners van CSAM die de generieke diensten aanbieden, nemen de operationele 
verantwoordelijkheid van deze diensten voor hun rekening. Vanuit CSAM stellen wij samen met hen 
afspraken op wat betreft: beschikbaarheid, performance, look & feel, veiligheid, architectuur, 
support, ... 

De dienst voor het Beheer van Toegangsbeheerders (BTB) wordt aangeboden in het kader van CSAM 
door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). 

 

In het kader van CSAM worden de visuele identiteit van de benoemingsdienst van de Verantwoordelijke 
Toegangen Entiteit alsook de terminologie aangepast:   

- "Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (VTE)" wordt "Hoofdtoegangsbeheerder" en, 

- "Lokale beheerder" wordt "Toegangsbeheerder". 

Bepaalde schermafdrukken van deze handleiding hernemen de termen "Verantwoordelijke Toegangen 
Entiteit" en "Lokale beheerder", wanneer ze de onlinedienst beschrijven die toegankelijk is vanaf het 
portaal van de Sociale Zekerheid. Andere schermafdrukken gebruiken de nieuwe terminologie en 
beschrijven zo de onlinedienst vanaf CSAM. De onlinedienst blijft echter hetzelfde, enkel de 
terminologie wordt aangepast. 

Op termijn zal enkel de nieuwe terminologie gebruikt worden in de procedures . 



 

2 

BTB Step-by-Step Guide     Dienst aangeboden door:  

 

Inhoudstafel 

I. EEN HOOFDTOEGANGSBEHEERDER (HTB)  BENOEMEN ................................................................................. 3 

II. EERSTE AANMELDING VAN VERANTWOORDELIJKE TOEGANGEN ONDERNEMING (VTE) ............................... 9 

A. AANMELDEN MET DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART ............................................................................................... 9 
B. AANMELDEN MET DE GEBRUIKERSNAAM EN HET WACHTWOORD ................................................................................... 10 

III. WIJZIGING VAN DE LOKALE BEHEERDER OF BENOEMING VAN EEN CO-LOKALE BEHEERDER ....................... 12 

A. WIJZIGING VAN DE LOKALE BEHEERDER ................................................................................................................... 14 
B. CREATIE VAN EEN CO-LOKALE BEHEERDER ................................................................................................................. 17 

IV. BEHEER VAN DE SUBAFDELINGEN ........................................................................................................... 20 

A. EEN SUBAFDELING TOEVOEGEN .............................................................................................................................. 21 
B. EEN SUBAFDELING BLOKKEREN ............................................................................................................................... 25 

V. FUNCTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HIËRARCHIE .............................................................................. 27 

A. FUNCTIES ........................................................................................................................................................... 27 
B. VERANTWOORDELIJKHEDEN HIËRARCHIE .................................................................................................................. 29 



 

3 

BTB Step-by-Step Guide     Dienst aangeboden door:  

 

 

I. Een Hoofdtoegangsbeheerder (HTB)  benoemen 

 Ga naar het portaal van CSAM 

URL: https://www.csam.be/app016/autocel/frontend/actions/Entrer.do?langue=nl&source=30 

 Selecteer het type Identificatie van de zorgverstrekker  

 

https://www.csam.be/app016/autocel/frontend/actions/Entrer.do?langue=nl&source=30
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 Voer het RIZIV-nummer in 

 

 Klik op Volgende  



 

5 

BTB Step-by-Step Guide     Dienst aangeboden door:  

 

 

 Ga na of de signaletiekfiche van de organisatie correct is 

 

 Klik op Volgende  
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 Vul de gegevens van de Hoofdtoegangsbeheerder en verantwoordelijke in 

 

 Klik op Volgende 
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  Vergeet het vak "Ja, ik bevestig" onderaan het formulier niet aan te vinken 

 

 Klik op Registreren 
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 Klik op Download document 

Vanaf dan kan u het PDF-document tekenen met uw eID en het per mail terugsturen naar het adres dat 
vermeld staat in de instructies. 

 Als u een gebruikersnaam en wachtwoord aangevraagd hebt, zult u deze binnen de 5 
werkdagen per post ontvangen. 
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II. Eerste aanmelding van Verantwoordelijke Toegangen 
Onderneming (VTE)1 

 Ga naar het portaal van de Sociale Zekerheid 

URL: https://www.socialsecurity.be/ 

 Kies ONDERNEMING 

 Klik op Aanmelden 

 

a. Aanmelden met de elektronische identiteitskaart 

 Klik op Aanmelden met behulp van de elektronische identiteitskaart 

 

                                                           
1 In het kader van CSAM is Hoofdtoegangsbeheerder de nieuwe term voor Verantwoordelijke Toegangen Entiteit. 

 

https://www.socialsecurity.be/
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b. Aanmelden met de gebruikersnaam en het wachtwoord 

 Als u een gebruikersnaam en wachtwoord heeft aangevraagd, dan moet u zich 
aanmelden met de voorlopige toegangscodes die u per post ontvangen heeft. 

 Vul de Gebruikersnaam en het voorlopige wachtwoord in dat u per post ontvangen heeft 
 

 

 Klik op Aanmelden 

 Vul het rijksregisternummer en het nieuwe wachtwoord in en bevestig uw nieuw wachtwoord. 

 U moet uw wachtwoord personaliseren 

Een geldig wachtwoord moet voldoen aan de volgende eigenschappen :  

• Minimaal 10 tekens - maximaal 15 tekens  
• Geen spaties  
• Case-sensitive (let goed op kleine letters versus hoofdletters)  
• Minimaal 2 alfanumerieke karakters (cijfers, speciale tekens)  
• Enkel de volgende speciale tekens zijn toegelaten: ,;:=?./+*$%><&@#'(!{})-_  
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 Kilk op Registeren 

 

U heeft nu toegang tot de beveiligde onlinediensten van het portaal van de Sociale Zekerheid. 

De hoedanigheid van uw onderneming wordt geactiveerd en u bent benoemd tot lokale beheerder 
(LB) van de hoedanigheid.  

U kan op elk moment de LB veranderen of een lokale co-beheerder benoemen. 
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III. Wijziging van de lokale beheerder2 of benoeming van een co-
lokale beheerder 

 Ga naar het portaal van de Sociale Zekerheid 

URL: https://www.socialsecurity.be 

 Kies ONDERNEMING 

 Meld u aan met uw gepersonaliseerde toegangscodes of uw eID 

 

 Klik op de hoedanigheid actor in de gezondheidszorg 

 

                                                           
2 In het kader van CSAM is Toegangsbeheerder de nieuwe term voor Lokale Beheerder. 

https://www.socialsecurity.be/
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 Klik op Toegangsbeheer 

 

 Klik op de benaming van de onderneming 

 

 Klik op de hoedanigheid  

 



 

14 

BTB Step-by-Step Guide     Dienst aangeboden door:  

 

a. Wijziging van de Lokale Beheerder 

 Voer het INSZ-nummer in3 

 

 Klik op Volgende 

                                                           
3 Het rijksregisternummer of bis-nummer 
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 Klik op Registreren 
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 Klik op Bevestigen 
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b. Creatie van een co-lokale beheerder 

 Voer het INSZ-nummer in4 

 

 Klik op Volgende 

                                                           
4  Het rijksregisternummer of bis-nummer 
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 Klik op Registreren 
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 Klik op Bevestigen 
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IV. Beheer van de subafdelingen 

 Ga naar het portaal van de Sociale Zekerheid 

URL: https://www.socialsecurity.be 

 Kies ONDERNEMING 

 Meld u aan met uw gepersonaliseerde toegangscodes of uw eID 

 

 Klik op de hoedanigheid actor in de gezondheidszorg 

 

https://www.socialsecurity.be/
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 Klik op Toegangsbeheer 

 

a. Een subafdeling toevoegen 

 Voor bepaalde toegelaten hoedanigheden zal u subafdelingen kunnen creëren 

 Klik op de hoedanigheid  

 

 Klik op Gebruikers - Subafdelingen 
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 Selecteer de subafdeling 

 

 Klik op Volgende 

 Vul het HCO-nummer, het e-mailadres van de subafdeling en de gegevens van de beheerder 
van de subafdeling5 in. 

 

 Klik op Volgende 

                                                           
5 U heeft de keuze: ofwel wil u zelf het beheer van de subafdeling garanderen, ofwel benoemt u een beheerder. In 
dit geval moet u het INSZ-nummer invullen van de beheerder die u benoemt. 
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 Ga na of de gegevens correct zijn 

 

 Klik op Registreren 
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 Klik op Bevestigen 
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b. Een subafdeling blokkeren 

 Klik op de hoedanigheid  

 

 Klik op Gebruikers - Subafdelingen 

 

 Selecteer de subafdeling 

 

 Klik op Uitvoeren 
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 Klik op Bevestigen 
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V. Functies en verantwoordelijkheden hiërarchie 

a. Functies 

 Klik op Functies en verantwoordelijkheden hiërarchie 

 

 Klik op   

 

 



 

28 

BTB Step-by-Step Guide     Dienst aangeboden door:  

 

 Selecteer in de lijst de uitgeoefende functie 

 

 Voer de begindatum in door te klikken op   

 Klik op Toevoegen 
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b. Verantwoordelijkheden hiërarchie 

 Raadpleeg de verschillende types functies van personen door te klikken op een gegeven functie 

 

 Door te klikken op  kan u de lijst met medewerkers van een persoon en de bijbehorende 
functie(s) wijzigen 
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