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itsme® officieel erkend door de 
Belgische overheid 
 
De mobiele identiteitsapp itsme® is voortaan officieel erkend door de 
Belgische overheid. Vanaf nu kan je itsme® gebruiken om snel en 
eenvoudig in te loggen op tal van overheidstoepassingen, en dit op het 
hoogste veiligheidsniveau. Onhandige kaartlezers zijn niet langer nodig, je 
mobiele telefoon volstaat. Intussen telt itsme® al meer dan 125.000 actieve 
gebruikers en een groeiend aantal toepassingen. 
 
De itsme® app vervangt al je kaartlezers, wachtwoorden en tokens door één 
persoonlijke geheime code van vijf cijfers, die overal en altijd dezelfde is. Je 
kan ook inloggen met je vingerafdruk. De app laat je toe om online 
transacties (bijvoorbeeld betalingen) op een veilige en snelle manier te 
bevestigen. Een itsme®-account is in enkele stappen aangemaakt. De veilige 
koppeling van je identiteit aan de itsme®-app gebeurt via je bank of met je eID 
vanop de itsme®-website. 
 
 

Voor al je contacten met de overheid 
Vanaf nu kan je itsme® ook gebruiken op CSAM, de toegangspoort tot de 
online diensten van de overheid. Hierdoor kan elke Belgische burger zich 
voortaan makkelijk aanmelden met itsme® bij een groeiend aantal 
overheidsapplicaties. Denk aan Tax-on-Web, MyPension, Student@Work, 
MyMinfin of allerlei gemeentelijke diensten. itsme® vervangt je officiële eID-
kaart niet maar is wel een krachtige aanvulling die ervoor zorgt dat je online 
contacten met de overheid heel wat eenvoudiger worden. 
 
“Met de lancering van deze nieuwe gratis identificatiemogelijkheid verlagen 
we de drempel voor het gebruik van online overheidstoepassingen”, zegt 
Alexander De Croo, vicepremier en minister van Digitale Agenda. “Dankzij 
itsme® krijgt de burger nu waar en wanneer hij wil toegang tot allerlei 
overheidstoepassingen. Deze belangrijke stap past in de modernisering en 
digitalisering van onze diensten voor burgers en bedrijven.” 
 
"Elk volwassen veiligheidsbeleid begint met ervoor te zorgen dat je als 
overheid weet wie wie is. Nog te vaak geven criminelen zich uit voor iemand 
anders. We moeten alles doen om onze burgers daartegen te beschermen. 
Identiteitsfraude hangt veelal ook samen met andere vormen van criminaliteit. 
itsme® is een tool die ons in de strijd tegen identiteitsfraude enorme stappen 
vooruit doet zetten" aldus Jan Jambon, minister van Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken. 
 
Kris De Ryck, CEO Belgian Mobile ID : “In een digitale maatschappij moet elke 
burger op een makkelijke en veilige manier toegang kunnen hebben tot de 
online diensten van de overheid. Om dit te realiseren heeft de Belgische 
overheid de afgelopen 2 jaren belangrijke inspanningen gedaan. België gaat 
op dit vlak met rasse schreden vooruit en wij zijn heel verheugd dat itsme® 
hiertoe een belangrijke bijdrage kan leveren.”  



	

itsme® op kruissnelheid 
Kort na de lancering in mei 2017 kon je itsme® al gebruiken bij uitzendgroep 
Randstad, beleggersplatform Bolero, digitaal documentenplatform Doccle en 
EnCo Proximus (het portaal dat Proximus-technologie openstelt voor 
ontwikkelaars). 
 
De voorbije drie maanden groeide het aantal toepassingen fors door onder 
meer ING, Belfius, BNP Paribas Fortis, Fintro, Hello bank!, KBC/CBC en 
Proximus. Hierdoor kregen zowel de gebruiksmogelijkheden als het aantal 
nieuwe aanmeldingen een mooie ‘boost’. Zo telt itsme® intussen al meer dan 
125.000 actieve gebruikers en werd de kaap van 1 miljoen transacties 
overschreden. 
 
De mogelijkheden die itsme® biedt op het vlak van digitalisering vinden 
toepassingen in zowat alle sectoren: overheid, gezondheidszorg, banken & 
verzekeringen, HR en interim, media, mobiliteit, toerisme, logistiek, retail, IoT, …  
 
 

Neem de controle over je gegevens in 
eigen handen 
Met itsme® kan je online gegevens delen maar niet meer dan nodig, in alle 
veiligheid en steeds onder jouw controle. 
 
Om je privacy maximaal te beschermen, deel je via itsme® alleen wat 
werkelijk noodzakelijk is. Dat is voor elke situatie verschillend: het afsluiten 
van een verzekeringscontract vraagt nu eenmaal om andere gegevens dan 
het huren van een fiets. Bij elke actie met itsme® weet je precies welke 
gegevens je deelt, in alle transparantie. 
 
Dit gebeurt bovendien in alle veiligheid want de werking van de app is 
gebaseerd op de unieke combinatie van 3 elementen: je simkaart, je 
smartphone en je geheime code of vingerafdruk. Deze persoonlijke 
combinatie bewijst zwart op wit dat jij het bent: “It’s me”. 
 
  



	

Bijlage 1: Partners 
 

itsme® in 2018: nieuwe partners 
 

Isabel 
Al meer dan 20 jaar is Isabel Group dé referentie voor multibancair 
betalingsverkeer voor professionals in België. Dankzij Isabel 6 bent u als 
klant verbonden met meer dan 25 banken en kunt u uw volledige 
betalingsverkeer op een efficiënte manier beheren. Of het nu gaat om één 
of honderdduizend betalingen, met Isabel 6 gaat dit vlot, veilig en eenvoudig.  
Eenvoud en veiligheid zijn essentieel voor Isabel 6. Dit is waarom Isabel 
Group in de loop van 2018 de mogelijkheid wil bieden aan zijn Isabel 6-
klanten om zich via de itsme®-app aan te melden in Isabel 6 en om 
transacties te tekenen met de smartphone.  

 
 

Sopra Banking 
Partner worden van itsme® was voor Sopra Banking een logische volgende 
stap. Heel wat Belgische banken doen een beroep op het bedrijf om de 
digitale uitdagingen op vandaag te kunnen aanpakken. Sopra Banking 
ondersteunt de bankensector met die overstap naar het digitale tijdperk in de 
vorm van het Digital Experience Platform (DxP). Dat platform ondersteunt 
het itsme®-initiatief, zodat alle Belgische burgers beschikken over een 
digitaal paspoort om toegang te krijgen tot een portfolio aan diensten. 

 
 

Trustbuilder 
“Met itsme® kunnen we onze Belgische klanten eindelijk een eenvoudige 
identificatie aanbieden, terwijl we toch een hoog niveau van veiligheid 
kunnen verzekeren. Heel wat klanten vonden het gebruik van de eID niet 
gebruiksvriendelijk: die tijd is nu voorbij met het gebruik van itsme®”, aldus 
CEO Trustbuilder Marc Vanmaele.  
Trustbuilder Corporation NV, het voormalige SecurIT, is een softwarebedrijf 
dat beveiligingsinfrastructuren ontwikkelt. Wereldwijd genereert het bedrijf 
de authenticatie van bijna 40 miljoen gebruikers voor bedrijven als Proximus, 
SD Worx, ING en KBC. 

 
 

Twikey 
Voor onze klanten bieden we oplossingen aan om SEPA domiciliëringen af te 
sluiten. Daarbij zijn 2 elementen essentieel: het ondertekenen van een 
domiciliëringsopdracht door de eindklant en het correct identificeren van 
deze klant. Als Benelux-marktleider op het vlak van eMandaten, kan itsme® 
niet in het aanbod ontbreken om extra conversie te genereren bij onze 
klanten. Eén van de troeven van itsme® is dat Twikey het kan inzetten in al 
zijn omnichannel toepassingen. Zo kunnen mandaten niet enkel online of 
via e-mail getekend worden maar ook in winkels, via call centers, face2face 
verkopen en mobiele apps. 

 
 

UnifiedPost 
UnifiedPost is de “one-stop-shop” ICT-aanbieder voor het dematerialiseren 
van de financiële waardeketen tussen bedrijven: van order, over factuur 
t.e.m. betalingen, van arbeidscontract t.e.m. loonbrief.  Een betrouwbare 
identificatie is hierbij cruciaal.  De  samenwerking met Belgian Mobile ID laat 
toe om onze klanten een geïntegreerde en bovenal gekwalificeerde 
authenticatie- en autorisatieoplossing aan te bieden. 

  



	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belgian Mobile ID verenigt de zeven Belgische marktleiders uit de bank- en 
telecommunicatiesector: Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC/KBC & ING en Orange 
Belgium, Proximus & Telenet. Het consortium heeft itsme® ontwikkeld, dé Belgische 
referentie in mobiele identificatie en digitale privacy. 
Met deze mobiele identiteitsapp kan elke Belgische burger zich ondubbelzinnig 
identificeren bij het inloggen op digitale toepassingen, bij het goedkeuren van 
(betaal)transacties en zelfs bij het ondertekenen van officiële documenten. Met één 
code van vijf cijfers is itsme® uitzonderlijk gebruiksvriendelijk. De hoogbeveiligde 
simkaart vormt een extra beveiligingslaag. Deze samenwerking tussen banken en 
mobiele netwerkoperatoren maakt van itsme® de eerste mobiele identiteit in zijn soort: 
uiterst veilig, eenvoudig en met respect voor de digitale privacy. 
itsme®, to prove it's you 

 

 

 

 
CONTACT  
Sylvie Vandevelde 
Verantwoordelijke Marketing & Communicatie  
Belgian Mobile ID 
sylvie.vandevelde@belgianmobileid.be 
Tel: +32 474 519 028 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivier Van Raemdonck 
Woordvoerder 
Kabinet van de Vice-Eerste 
minister en minister van Veiligheid 
en Binnenlandse Zaken 
olivier.vanraemdonck@ibz.fgov.be 
Tel: +32 470 99 91 01 

 
Tom Meulenbergs 
Woordvoerder 
Kabinet van de Vicepremier en minister 
van Ontwikkelingssamenwerking, 
Digitale Agenda, Telecom en Post 
tom.meulenbergs@decroo.fed.be 
+32 473 73 33 12 

 


