
 

 

Volmacht tax on web – Myminfin – geschillen  

De registratie van onze volmacht tax-on-web kan je bevestigen via onderstaande link indien u beschikt over een 
ID kaartlezer of federaal token : 
  
https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten  
  
Kies vervolgens: 
  

1. Klik rechts “naar de toepassing” 
2. Kies op welke manier u zich wenst aan te melden 
3. Kies in eigen naam  

4. Klik op “mandaten die ik moet ondertekenen” 
5. Er zullen een aantal mandaten in wacht staan u dient ze één voor één te bekijken en te bevestigen door 

een veldje aan te klikken.  
6. Verifieer of er drie mandaten staan onder “actieve mandaten”  
7. Stuur ons een email dat u de mandaten hebt bevestigd.  

  
 

 

Volmacht BTW  

De registratie van onze volmacht tax-on-web kan je bevestigen via onderstaande link indien u beschikt over een 
ID kaartlezer of federaal token : 
  
https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten  
  
Kies vervolgens: 
  

1. Klik rechts “naar de toepassing” 
2. Kies op welke manier u zich wenst aan te melden 
3. Kies in naam van een onderneming 

4. Klik op “mandaten die ik moet ondertekenen” 
5. Er zullen een aantal mandaten in wacht staan u dient ze één voor één te bekijken en te bevestigen door 

een veldje aan te klikken.  
6. Verifieer het mandaten staat onder “actieve mandaten”  
7. Stuur ons een email dat u het mandaat hebt bevestigd.  

 

 

 

 



 

 

 

Volmacht BIZTAX - geschillen 

De registratie van onze volmacht tax-on-web kan je bevestigen via onderstaande link indien u beschikt over een 
ID kaartlezer of federaal token : 
  
https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten  
  
Kies vervolgens: 
  

1. Klik rechts “naar de toepassing” 
2. Kies op welke manier u zich wenst aan te melden 
3. Kies in naam van een onderneming 

4. Klik op “mandaten die ik moet ondertekenen” 
5. Er zullen een aantal mandaten in wacht staan u dient ze één voor één te bekijken en te bevestigen door 

een veldje aan te klikken.  
6. Verifieer het mandaten staat onder “actieve mandaten”  
7. Stuur ons een email dat u het mandaat hebt bevestigd.  

 

U vindt of weet uw PIN code niet of 
hebt geen EID reader :  

Wanneer u niet meer zou beschikken over de PIN code van uw electronische identiteitskaart kan u op 
onderstaande link een nieuwe code aanvragen :  

http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/kids-id/puk-codes/ 

 
Mocht bovenstaande procedures niet lukken kan u een afspraak maken om het mandaat te registreren op 
ons kantoor, u dient in het bezit te zijn van uw identiteitskaart en uw pincode als u langs komt. 

 
Of installeer de app itsme op je smartphone dan heb je geen reader nodig en kan je toch aanmelden.  

 

 

http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/kids-id/puk-codes/

