
 
 

 
 

 
Kantoor Van Steendam BV Kantoor: Kalkendorp 31 bus 101 +32 93 28 77 27 FINTRO: BE92 1431 0649 822 
Boekhouding | fiscaliteit | bedrijfsadvies 9270 Laarne kantoor@kvansteendam.be BNP: BE14 0018 6142 6583 
BIBF: 0529609 RPR: Gent, afd Dendermonde www.kantoorvansteendam.be ING: BE73 3631 7150 7760 
BE 0688 692 377  

  

Beste 

Voor de aangifte personenbelasting te kunnen indienen hebben we als boekhoudkantoor een 

volmacht nodig. Dit kan via elektronische weg. 

Elke persoon moet afzonderlijk zijn volmacht toekennen, ook gehuwden of wettelijk 

samenwonenden die de aangifte gezamenlijk indienen. Hiervoor hebben we de identiteitskaarten 

en PINCODE nodig, dus breng die gerust mee naar kantoor. 

 

Of u kan zelf de volmacht toekennen door naar volgende website te gaan: 

https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten  

 

Steek vervolgens uw identiteitskaart in de kaartlezer. Klip op “ naar toepassing mandaten” en 

voer uw pincode in. (beschikt u niet over uw identiteitskaart en/ of uw pincode, geen zorgen u kan 

deze procedure ook doorlopen door gebruik te maken van de ITSME-toepassing) 

U komt op het volgende scherm: 

Maak de keuze: “aanmelden met eID kaartlezer”. Klik vervolgens op “aanmelden” en voer uw 

PINCODE in. 
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Maak de keuze: “In eigen naam” en klik op “Verdergaan”. 
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U komt nu op dit scherm:  

Klik op “aanmaken”, vervolgens krijgt u volgend scherm: 

 

 

 

Kruis de vakjes “MYMINFIN”, “Tax-on-web PB” “geschillen” en “Tax-on-weg BNI/NP” aan. 
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Onderaan kiest u bij mandaatgever “Mezelf selecteren”. De gegevens worden automatisch 

ingevuld. 

Bij mandaatnemer: Klik op “zoek”, vervolgens geeft u het ondernemingsnummer van ons kantoor 

in: 0688.692.377. De gegevens van ons kantoor verschijnen en klik op “Selecteer de 

mandaathouder”. 

 

Klik vervolgens op “valideren en” en “het mandaat bevestigen” 

U komt nu op het volgende scherm en als laatste stap vinkt u het hokje onderaan aan: “Ik heb de 

voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord”. 

 

Indien u gehuwd of wettelijk samenwonend bent, herhaal deze stappen, maar dan met de andere 

identiteitskaart van uw partner. Van zodra jullie beiden de volmacht hebben toegekend aan ons 

kantoor, kunnen wij de aangifte indienen. Zoals vermeld is het ook mogelijk om naar ons kantoor 

te komen met jullie identiteitskaart en PINCODE, dan zorgen wij ervoor dat deze volmacht in orde 

komt. Wij vragen u dan wel voorafgaand een afspraak te maken. 

 

Indien vragen, neem gerust contact op. 

 


