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CSAM, een beveiligde toegang 
 

De toegang tot het DebtMediation-portaal verloopt via CSAM, de toegangspoort tot de online diensten 
van de overheid. De FOD voorziet een veilige toegang via eID, de itsme-app of sms. 

Als u een organisatie vertegenwoordigt, heeft u een account bij CSAM nodig.  

Kijk na of uw organisatie bij CSAM al is geregistreerd en wie in uw organisatie de toegangen beheert. 
Indien dit de eerste keer dat uw organisatie van CSAM gebruikt maakt, dient een wettelijk 
vertegenwoordiger (gekend bij KBO) een hoofdtoegangsbeheerder toe te wijzen (zichzelf of een collega).  

Als die formaliteiten in orde zijn, kan de toegangsbeheerder de rol “FOD ECONOMIE DEBTM FO 
APPLICANT” toekennen aan medewerkers in de organisatie. Hiermee krijgen ze toegang tot het 
DebtMediation-Portaal. 

Binnen uw organisatie zou reeds een (hoofd)toegangsbeheerder aangesteld moeten zijn. 

Indien dat niet zo is, gelieve onderstaande procedure uit te voeren. 

 

Een hoofdtoegangsbeheerder aanstellen 
 

Ga naar https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html 

 
  
Open het menu “Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen” door op de grijze balk te klikken. Klik bij 
standaardprocedure op “Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen”. 

  
Log in via eID of itsme. 

Vul het KBO-nummer van de onderneming in en klik op de knop ”Een Hoofdtoegangsbeheerder 
aanstellen”. 

https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html
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Maak de keuze of u zichzelf of een collega zal aanduiden als hoofdtoegangsbeheerder. 

 

 
Vul het e-mailadres en het telefoonnummer van de hoofdtoegangsbeheerder in (en in het 2e geval 
eveneens uw eigen emailadres en telefoonnummer) en klik op “Volgende”. 

 

 
Controleer alle gegevens, vink het vakje “Ja, ik bevestig” aan en klik op de knop “Bevestig”. 

 

 
De Hoofdtoegangsbeheerder is nu aangesteld. 

Die kan nu inloggen op https://iamapps.belgium.be/rma en medewerkers de DebtMediation rol 
toekennen. 

https://iamapps.belgium.be/rma
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Een rol toekennen 
 

Ga naar https://iamapps.belgium.be/rma 

Log in via eID of ItsMe. 

 
Kies de optie bij de oranje blok: “Een roltoekenning maken via Rijksregisternummer” in de “Mijn 
roltoekenningen” gedeelte. 

 

Voer één of meerdere rijksregisternummers in waarbij u steeds op “Zoeken” klikt om de naam te 
verifiëren bij “Gekozen personen”. Klik vervolgens op “Volgende stap”. 

https://iamapps.belgium.be/rma
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Kies de onderneming waarvoor u de rol wil toekennen. Klik op “Volgende stap” 

 

Kies de gewenste rollen. Klik op “Volgende stap”. 

 

Kies de geldigheidsduur van de roltoekenning en klik op “Volgende stap”. 
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Geef voor elke persoon een e-mailadres in (verplicht). Klik op “Volgende stap”. 

 

Verifieer in de laatste stap alle gegevens en voeg indien gewenst een persoonlijke boodschap toe. Klik 
op “Roltoekenning aanmaken’” om de rol toe te kennen. 
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