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BTI-AANVRAAGEN 

TOEGANG TOT HET EU TRADER PORTAL - STAPPENPLAN 

 

STAP 1 : REGISTRATIE BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID 
 

De firma dient vooraf over een beveiligde toegang van de portaalsite van de Sociale Zekerheid te 

beschikken. 

De wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming kan zichzelf aanstellen als 

hoofdtoegangsbeheerder (HTB) of kan een HTB aanstellen die op zijn beurt een of meerdere 

toegangsbeheerder (TB)1  toewijst.  Deze HTB zullen de personen zijn die de nodige TAXUD-rol kan 

toewijzen die nodig is voor de toegang tot Trader Portal. 

De toekenning van HTB gebeurt via de  applicatie “Beheer der Toegangsbeheerders”. Voor verdere 

informatie over deze procedure, kan u de Step-by-Step Guide consulteren of onderstaande linken. 

 Hoe wordt de hoofdtoegangsbeheerder (HTB) aangewezen? 

• https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/registratie-en-

configuratie/rollen-administratie-4. 

 

Voor meer informatie 

Indien u problemen ondervindt in dit stadium van het proces, gelieve dan contact op te nemen met de 

Sociale Zekerheid: 

• Email: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/general/contactcenter/index.htm 

• Telefoon: 02/511.51.51 

 

STAP 2 : TOEKENNEN VAN DE ROL TAXUD 
 

Om als gebruiker van het Trader Portel herkend te worden, dient u over een rol “TAXUD” te beschikken.  

De (H)TB dient een uitnodiging te creëren om de rol “TAXUD” te aanvaarden via de applicatie ‘Mijn 

eGov-rollenbeheer’2. 

Voor meer informatie, gelieve de handleiding roltoekenningsbeheerders te consulteren: 

https://rma-
help.fedict.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/20140325_rma_handleiding_roltoeken
ningsbeheerders_2.0_nl.pdf. 
 

 

 

 

                                                      
1 Wordt soms “lokale beheerder”genoemd. 
2 Wij raden u aan de procedure voor het toewijzen van een rol via uitnodiging te volgen. Meer 
informatie op  https://www.aideacces.be/185.php?langue=NL 

https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html
https://www.csam.be/nl/documenten/pdf/stap-voor-stapgids.pdf
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/registratie-en-configuratie/rollen-administratie-4
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/registratie-en-configuratie/rollen-administratie-4
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?redirectUrl=/rma/&language=nl
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?redirectUrl=/rma/&language=nl
https://rma-help.fedict.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/20140325_rma_handleiding_roltoekenningsbeheerders_2.0_nl.pdf
https://rma-help.fedict.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/20140325_rma_handleiding_roltoekenningsbeheerders_2.0_nl.pdf
https://rma-help.fedict.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/20140325_rma_handleiding_roltoekenningsbeheerders_2.0_nl.pdf
https://www.aideacces.be/185.php?langue=NL
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SCHEMATISCH 
 

 
 

STAP 3: TOEGANG TOT HET TRADER PORTAL 
 

Gelieve nu te gaan naar Trader Portal. Vul de gevraagde informatie in. 

Selecteer het domein “Customs” en het land “Belgium”. 

Kies vervolgens het type acteur “Customs representative” of “Economic Operator“ en of u handelt in 

naam van “mezelf” (dit wil zeggen uw bedrijf) of de “De volgende natuurlijke of rechtspersoon” 

(=delegatie). 

  

https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/
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De machtiging 

De delegerende onderneming dient een machtiging  voor de gedelegeerde onderneming te creëren 

door zich te verbinden met de ’URL https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/ en de 

stappen in de handleiding te volgen3 : 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2._eo_manual_uumds_0.2_en_.pdf  

Voor meer informatie 

Meer informatie in verband met het EU Trader Portal kan u terug vinden op volgende internetpagina’s 

(in het Engels of Frans): 

• EN : https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-

decisions_en. 

• FR : https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-

decisions_fr. 

 

Indien u teknische problemen ondervindt, gelieve contact op te nemen met de National Service Desk: 

plda.helpdesk@minfin.fed.be. 

Opgelet! Om een goede opvolging van uw aanvraag te garanderen, gelieve dan in het onderwerp van 

uw mail te vermelden “TP – ISSUE –BTI – EORI – Firmanaam”. 

Voorbeeld :  TP – ISSUE – BTI - BE0806153934 - Belgian Exporter UUMDS2. 

 

 

 

                                                      
3 Section 2.10.1. Creating a delegation by delegator. 

https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2._eo_manual_uumds_0.2_en_.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-decisions_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-decisions_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-decisions_fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-decisions_fr
mailto:plda.helpdesk@minfin.fed.be

