
Hoofdstuk 3

Vo lmach ten

3 . 1 V o lmach t aanv r ag e n

q Ga op de startpagina naar Mijn volmachten.

q Klik op Volmachten beheren.

q Klik op Volmacht aanvragen.:

Ø selecteer het persoonstype en geef de naam in

Opmerking:

Als een volmacht voor een onderneming aangevraagd wordt, moet het
ondernemingsnummer ingegeven worden. Voor de onderneming moet wel al een
administrator aangeduid zijn.

Ø selecteer de belastingen

Ø klik op Aanvraag versturen

q Vraag toestemming aan de volmachtgever om zijn contactgegevens te delen.:

Ø klik op Verzend mail en verstuur de e-mail naar de volmachtgever

q De volmachtaanvraag krijgt nu de status aangemaakt.:

q De volmachtgever ontvangt de e-mail.:

Ø de volmachtgever klikt op de link in de e-mail
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Ø na aanmelding met eID moet hij de naam van de volmachtvrager invoeren en
klikken op Aanvaarden en OK

q De volmachtvrager krijgt een notificatie en moet de aanvraag finaliseren.:

Ø ga naar Mijn notificaties en selecteer de volmachtaanvraag

Ø klik op Bevestigen

q In het overzicht krijgt de volmachtaanvraag de status bevestigd.:

q De volmachtgever krijgt voor elke belasting waarvoor een volmacht aangevraagd
werd een notificatie.:

Ø dit is terug te vinden onder Mijn notificaties

Ø selecteer elke volmachtaanvraag individueel

Ø klik telkens op Bevestigen

q Bij gekregen volmachten staat een overzicht van de aangemaakte en bevestigde
aanvragen.:
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Ø klik op voor een detail van de volmacht

Ø klik op om een volmacht te verwijderen of aan te vragen

Ø klik op om alle volmachten en de toestemming om de contactgegevens te
raadplegen te verwijderen

t de volmachtdrager krijgt hiervan een melding

3 . 2 V o lmach t t o e k e nne n

q Ga op de startpagina naar Mijn volmachten.

q Klik op Volmachten beheren.

q Klik op Volmacht toekennen.:
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Ø selecteer het persoonstype en geef de naam in

Opmerking:

Voor een onderneming kunnen enkel volmachten toegekend worden als men
administrator is.

Ø selecteer de volmachten

Ø klik op Aanvraag versturen

q Vraag toestemming aan de volmachtdrager om zijn contactgegevens te delen.:

Ø klik op Verzend mail

Ø de link wordt automatisch overgenomen in de te versturen e-mail

Ø verstuur de e-mail naar de volmachtgever en klik op Sluiten

q In het overzicht heeft de volmachttoekenning de status aangemaakt.

q De volmachtdrager ontvangt de e-mail.:

Ø als de volmachtdrager de link in de e-mail aanklikt, moet hij zich aanmelden
met zijn eID

Ø hierna moet de volmachtdrager zijn naam invoeren

Ø hiermee geeft de volmachtdrager toestemming om zijn contactgegevens te
gebruiken
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Ø de volmachtdrager klikt op Aanvaarden en op OK

q De volmachtdrager geeft toestemming om contactgegevens uit te wisselen.:

Ø de volmachtgever krijgt hiervan een notificatie en moet de toekenning
finaliseren

Ø ga naar Mijn notificaties en selecteer de volmachttoekenning

Ø klik op Bevestigen

q De volmachtdrager ontvangt hiervan een notificatie.:

Ø ga als volmachtdrager naar Mijn notificaties

Ø selecteer elke volmachttoekenning apart

Ø klik telkens op Bevestigen

q Bij gegeven volmachten staat een overzicht van de aangemaakte en bevestigde
aanvragen.:

Ø klik op voor een detail van de volmacht

Ø klik op om een volmacht te verwijderen of aan te bieden

Ø klik op om alle volmachten en de toestemming om de contactgegevens te
raadplegen te verwijderen
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