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1 PROJECTOMSCHRIJVING 
Een vaak terugkerende behoefte bij integraties met het Toegangsbeheer/Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid 
(ACM/IDM) is de vraag of we het aanmelden van buitenlandse organisaties ondersteunen. Momenteel is onze 
dienstverlening voor die doelgroep beperkt omwille van het ontbreken van een duidelijke bron voor deze 
buitenlandse organisaties. In het KBO b.v. kunnen buitenlandse ondernemingen worden geregistreerd, maar is er 
enkel een verplichting wanneer de onderneming een vestiging in België heeft. 
 
Veel Vlaamse entiteiten hebben echter behoeften om ook buitenlandse organisaties zonder Belgische vestiging te 
laten aanmelden op hun toepassingen. Voor die doelgroep bestaat momenteel geen generieke oplossing waardoor 
Vlaamse entiteiten vaak verplicht zijn om te investeren in eigen oplossingen. Ook een aantal generieke Vlaamse 
projecten, zoals b.v. het Vlaamse mandatenproject (VRD2), hebben nood aan oplossingen voor buitenlandse 
organisaties. 
 
Het is niet evident om hier een kant en klare oplossing voor uit te rollen aangezien er veel raakvlakken zijn met de 
verschillende bestuursniveaus (regionaal, federaal, Europees) en het mogelijk inefficiënt is om dit enkel op een Vlaams 
niveau op te lossen. Vandaar stellen we voor om hiervoor een grondige analyse uit te voeren in een aantal stappen: 
 

- Een omgevingsanalyse waarbij we de behoeften van de verschillende Vlaamse klanten duidelijk in kaart 
brengen en deze naast bestaande bronnen (op de verschillende bestuursniveaus) leggen 
 

- Een (of meerdere) kandidaat ontwerp(en) voor een oplossing, op basis van de omgevingsanalyse, waarin we 
verschillende pistes bekijken en op basis waarvan we een beslissing kunnen nemen voor verdere uitwerking. 
Hierbij evalueren we deze kandidaat-oplossingen ook opnieuw ten opzichte van de doelen van de 
stakeholders. 
 

Het spreekt voor zich dat we hier maximaal samenwerken/gebruikmaken van bestaande initiatieven en projecten 
zoals eIDAS (cross border authenticatie binnen Europa), SDG (Single Digital Gateway) of projecten van entiteiten die 
hier al veel verder mee staan. 

2 DOELSTELLINGEN (WAAROM) 
Draagt bij aan 1 of meerdere van de 6 strategische prioriteiten bepaald door het stuurorgaan: 
 

- Mijn Burgerprofiel, e-loketondernemers.be, Webplatformen, generieke loketfunctionaliteiten, 
KBV/MAGDA 
 
Een generieke oplossing voor buitenlandse organisaties kan op termijn gebruikt worden door alle 
toepassingen (van onszelf en onze klanten). 
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3 BATEN (WAAROM) 
- Kostenbesparing voor klanten die dienstverlening aanbieden aan buitenlandse organisaties (Vo-

entiteiten, Lokale Besturen) 
 
Momenteel moeten klanten vaak eigen investeringen doen om dienstverlening te kunnen aanbieden aan 
buitenlandse organisaties. Door een centraal aanbod te voorzien voor de identificatie, authenticatie en 
autorisatie van deze organisaties kunnen we klanten deze kosten in de toekomst besparen. 
 

- Consistente en gebruiksvriendelijke aanmeldervaringen voor buitenlandse organisaties (buitenlandse 
organisaties zelf) 
 
Door een gemeenschappelijke oplossing te voorzien kunnen we het ook voor de buitenlandse organisaties 
zelf gebruiksvriendelijker maken, via een herkenbare aanmeldervaring (met eventueel een single sign-on 
tussen Vlaamse toepassingen) en door het “ask only once”-principe te respecteren (hergebruik van bestaande 
gegevens) 

4 DELIVERABLES (WAT) 
 
nummer Omschrijving 

1 Omgevingsanalyse 
2 Analyse/evaluatie van mogelijke oplossingen + beslissing voor vervolgtraject 

5 PROJECTINFORMATIE (HOE) 
 
Project/deliverable startjaar doorlooptijd budget linken/afhankelijkheden betrokkenen 

1 22 S S Beschikbaarheid 
stakeholders (regionaal, 
federaal, enz.) 

Digitaal Vlaanderen + alle 
stakeholders (regionaal, 
federaal, enz.) 

2 22 S S Digitaal Vlaanderen + 
alle stakeholders 
(regionaal, federaal, 
enz.) 

Digitaal Vlaanderen + alle 
stakeholders (regionaal, 
federaal, enz.) 

6 BIJLAGEN 

Geen bijlagen 
 


