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 Verschillende overheden en 
overheidsdiensten 

 Toenemende elektronische  
dienstverlening 

 Toegang tot die diensten moet 
veilig zijn 

 Verschillende procedures en systemen 
voor aanmelden, toegangsbeheer, het 
geven van mandaten, … 

Context 
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Limiting factors 
•  Strikte privacyregels 
•  Besparingen 
•  (Gepercipieerde) complexiteit 
• Conflicterende initiatieven 
• … 

Boosting factors 
•  eID 
•  Authentieke bronnen 
•  Knowledge/service sharing 
• Directieven en focus op  

e-governement 
(e-govdecreet, DmfA,  
Tax-on-web, …) 

• … 

e-government in België 
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Context 

 Toenemende elektronische dienstverlening van de overheid 
 Burgers en ondernemingen willen de elektronische interacties met de 

overheid in een veilige omgeving uitvoeren 
 De overheid moet investeren in een hoge beveiliging van de aangeboden 

transacties 
 Tegelijk moet de drempel voor toegang tot e-government zo laag mogelijk zijn 
 Verschillende overheidsdiensten -> verschillende systemen voor identificatie, 

authenticatie, autorisatie en mandatenbeheer: 
  Weinig transparant voor gebruikers 
  Hoge kostprijs en complexiteit voor overheidsdiensten en  

gebruikers van e-government 
  Gebrek aan adequate beveiliging en beheer daarvan 

 Behoefte aan samenwerking  => CSAM 
  Kerncompetenties bundelen 
  Schaalvoordelen realiseren 
  Efficiëntere dienstverlening t.a.v. burgers en ondernemingen 

  Hogere beveiliging 
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Wat is CSAM? 

CSAM =  
een samenwerkingskader, een geheel van afspraken om alles wat met Identity 
& Access Management voor e-government te maken heeft te organiseren. 

Daartoe worden: 
-  afspraken gemaakt en spelregels vastgelegd: 

Identificatie 
Authenticatie 
Autorisatie 
Toegangsbeheer 

-  diensten aangeboden: 
1.  FAS: dienst voor de identificatie en authenticatie van personen, 
2.  BTB: dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders binnen een onderneming 
3.  Mandatenbeheer: generieke dienst voor het beheer van mandaten 
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als burger in  
eigen naam 

als burger in naam van een 
onderneming 



Toegang tot e-government 

6 



Diensten: FAS 
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Huidige authenticatiemiddelen: 

Innovation: 
One-Time-Password gegenereerd  
op basis van eID 

  Gebruiksvriendelijk 
  Gekend bij breed publiek 
  Via “erkenningsvoorwaarden” 



Diensten: BTB 

  Beheer der toegangsbeheerders (BTB) 
  Wettelijk vertegenwoordiger, zoals bepaald in KBO, duidt  

Hoofdtoegangsbeheerder aan 

  Hoofdtoegangsbeheerder duidt Toegangsbeheerders aan 
•  Verantwoordelijk voor één of meerdere bevoegdheidsdomeinen  

(bv. Financiën, Mobiliteit, …) 

  Toegangsbeheerders kennen autorisaties (gebundeld in 
toepassingsrollen) toe aan gebruikers, die in naam van de 
onderneming optreden 
(stricto sensu buiten scope van BTB) 

  Jump Start 
  Administratieve vereenvoudiging 

  HTB standaard TB van elk beschikbaar domein 

  Nadruk op gebruik eID 

  Met behoud van de mogelijkheid tot delegeren 
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Diensten: mandaatbeheer 

 Mandaten tussen: 
  burger-onderneming 
  burger-burger 
  onderneming-onderneming 
  onderneming-burger 

 Focus op elektronische flow, op basis van eID 
 Self Service 
 Generiek: financiën, gezondheidszorg, … 
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Enkele afnemers van CSAM-diensten 

 Voor burgers: 
  Tax-on-web 
  Student@work 
  Diverse toepassingen van gemeenten, mutualiteiten, … 
  Police on web 
  … 

 Voor ondernemingen: 
  Belgische Sociale Zekerheid: 

•  BTB gebruikt voor >100 beveiligde toepassingen op portaalsite 
•  7 mei 2013: alle eID- en tokenauthenticaties via de FAS. 

  FOD Mobiliteit: 
•  webDIV (inschrijving & homologatie van voertuigen) 
•  iFast (pechverhelpingsdiensten) 

  FOD Financiën 
•  Tax-on-web voor mandaathouders, InterVAT, BizTax, … 

  eHealth: 
•  eHealth-platform: toepassingen gezondheidszorg 

  ... 
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Enkele cijfers: FAS 

 Authenticaties per week 

login/week Jan. 2013 : 200k  Jan. 2014 : 500k  Jan. 2015 : 700k 



Enkele cijfers: FAS 

 Authenticaties per type 

Mijn eGov-profiel: meer dan 2 miljoen geactiveerde profielen! 



Enkele cijfers: Beheer der Toegangsbeheerders 

Meer dan 131000 ondernemingen hebben reeds 
hun Toegangsbeheerders aangeduid 

Aantal ondernemingen in BTB 



Enkele cijfers: mandaten 

Meer dan 2,2 miljoen mandaten geregistreerd! 



Toekomst van CSAM 

 Verdere integratie generieke dienst voor beheer van 
mandaten 

 Buitenlandse personen en ondernemingen 

 Mobiele authenticatie 

 Positionering van de neutrale en generieke diensten 

 Vereenvoudiging 

 Communicatie 

 … 
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THANK YOU! 
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Contact & more information 
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