Subsidiewebsite
1. Toegang tot de subsidiewebsite
Om toegang tot de subsidiewebsite te krijgen, zijn er drie beveiligde manieren: via de
elektronische identiteitskaart, via een burgertoken of via de app Itsme.
Je inloggegevens worden enkel gebruikt om te registreren wie de aanvraag effectief
verzonden heeft, ter controle van de rechtsgeldigheid van de aanvraag en om te
bepalen welke aanvragen je in het overzicht van de subsidieaanvragen kan
terugvinden.
Ga eerst naar de subsidiepagina van de provincie Vlaams-Brabant en klik vervolgens
ofwel op de link “online aanvragen of aangevraagde subsidies bekijken en/of
verantwoorden” ofwel op de link van de desbetreffende subsidie die je wil aanvragen
en daarna op de link “online aanvragen”.
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 Vervolgens kom je terecht op een inlogpagina van belgium.be.

2. Inloggen met elektronische identiteitskaart (eID)
− Om in te loggen met je elektronische identiteitskaart dien je eerst de kaartlezer
aan te sluiten en je elektronische identiteitskaart in deze kaartlezer te steken.

 Vervolgens kan je op de knop “aanmelden met eID kaartlezer” klikken in het
scherm “aanmelden bij de online overheid”. Klik daarna op de knop “aanmelden”.
− Afhankelijk van de browser die je gebruikt, krijg je dan een pop-up scherm waarbij
je nog iets moet aanvinken of bevestigen (“bevestig dit certificaat door op OK te
klikken”).
− In een nieuw pop-up scherm moet je dan je PIN-code van je eID ingeven.
In Firefox ziet het er zo uit:
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In Internet Explorer als volgt:

− Je geeft de pincode van je elektronische identiteitskaart in en je bevestigt door
daarna op OK te drukken. Daarna kom je terecht op de subsidiewebsite.
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Voor meer informatie en bij problemen bij het inloggen met de elektronische
identiteitskaart: https://eid.belgium.be/nl

3. Inloggen met Itsme

− Om de Itsme app te kunnen gebruiken, moet je eerst de app downloaden op jouw
smartphone en een account aanmaken. Dit kan via jouw bankkaart of via de e-ID.
Je hoeft deze slechts éénmalig te gebruiken voor de installatie.
− Om aan de slag te gaan met Itsme en voor meer informatie:
https://www.itsme.be/get-started

4. Inloggen met token
− Om in te loggen met een token, klik je op de knop “aanmelden met
beveiligingscode via token”
− Vervolgens kom je in het volgende scherm:
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− Heb je de digitale sleutel “beveiligingscode via token” nog niet geactiveerd? Klik
dan op “aanmelden met eID kaartlezer” en volg eerst deze stappen om je via
token aan te kunnen melden.
− Indien je jouw beveiligingscode geactiveerd hebt, geef je hier je gebruikersnaam
en wachtwoord in en druk je op “verdergaan”.
− Je krijgt een volgend scherm te zien waar gevraagd wordt om één van de 24
codes op uw token in te geven. Geef de code op die hoort bij het nummer dat je
ziet. In onderstaand voorbeeld dient de code naast het nummer 7 ingegeven te
worden. Druk vervolgens op “verdergaan”. Daarna kom je terecht op de
subsidiewebsite.
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Voor meer informatie en bij problemen bij het inloggen met de token:
http://sma-help.fedict.belgium.be/nl/faq-list?cat=5

5. Aanvragen voor organisaties
Om een aanvraag te kunnen doen in naam van een organisatie is het ook
noodzakelijk dat je inlogt met je persoonlijke eID of burgertoken. Je kan bij opmaak of
na verzending van een subsidieaanvraag ook andere personen bijkomend toegang
geven tot de aanvraag, of de aanvraag overdragen aan andere personen.
Je inloggegevens worden enkel gebruikt om te registreren wie de aanvraag effectief
verzonden heeft, ter controle van de rechtsgeldigheid van de aanvraag, en om te
bepalen welke aanvragen je in het overzicht van de subsidieaanvragen kan
terugvinden.

6. Afmelden
Indien je ingelogd bent via de elektronische identiteitskaart wordt aangeraden om
deze uit de kaartlezer te halen alvorens de "afmelden"-knop te gebruiken.
Er wordt altijd aangeraden om na het afmelden alle vensters af te sluiten om uw
privacy te beschermen.

7. Vragen?
Met vragen kan je terecht bij subsidies@vlaamsbrabant.be
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