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Het Toegangsbeheer voor 

Ondernemingen en Organisaties 
wordt beheerd door de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid. 

Het aanduiden van een Verantwoordelijke Toegangen Entiteiten 
(VTE) en zijn Lokale Beheerder voor de hoedanigheid 

Beheerder Aanvullende Pensioenen 

 
 
 

SPECIAAL FORMULIER IN HET KADER VAN DB2P 
 
 
- Dit formulier mag enkel gebruikt worden door de Pensioenfondsen, Pensioeninstellingen en Sectorale 
inrichters die GEEN PERSONEEL in dienst hebben en die opgenomen worden in de lijst  gepubliceerd op de 
url http://www.db2p.be van Sigedis.  
 
- Dit formulier laat toe om uw instelling in te schrijven in het User Management van de Sociale Zekerheid. 
 
- Met dit formulier kan u voor uw instelling en voor alle hoedanigheden die onder hetzelfde ondernemings-
nummer vallen, de Verantwoordelijke Toegangen Entiteiten aanduiden. 
 
- Met dit formulier kan u voor uw instelling de hoedanigheid “Beheerder Aanvullende Pensioenen” activeren. 
 
- Met dit formulier kan u in opdracht van de Verantwoordelijke Toegangen Entiteiten een Lokale Beheerder 
aanstellen voor het beheer van de gebruikers die toegang hebben tot de toepassingen die zijn gekoppeld 
aan de hoedanigheid “Beheerder Aanvullende Pensioenen”.  
 
-Dit formulier moet ingevuld en gehandtekend worden door een lid van het algemeen bestuur van uw 
instelling. 
 
Hiervoor moet hij/zij enkel de passende vakjes aanvinken, alle gegevens correct invullen en het formulier 
ondertekend terugsturen naar: 
 
 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
Dienst Informatieveiligheid  
Sint-Pieterssteenweg, 375  Tel. : 02/ 747.83.92   
1040 Brussel  E-mail : security@ksz-bcss.fgov.be  

 
 
 

ALLEEN ORIGINELE FORMULIEREN WORDEN AANVAARD 
(geen fax, geen fotokopie, geen e-mail) 
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De Kruispuntbank van de sociale 

zekerheid motor en coördinator van 
het e-governement in de sociale 

sector 

 
Het Toegangsbeheer voor 

Ondernemingen en Organisaties 
wordt beheerd door de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid. 

1. Mijn instelling 

Benaming : ................................................................................................................
 
Adres :  ..........................................................................................................
 
 ..........................................................................................................

Ondernemingsnummer :   

0                   
 
Sector :  ..............................  Type instelling:  ..............................
 

2. Mijn 
Verantwoordelijke 
Toegangen 
Entiteiten (VTE) 

 
Naam :  ........................................................................................................
 
Voornaam :  ........................................................................................................
 

Rijksregisternummer:  

            .       .     
(Dit nummer vindt u rechtsboven op de SIS-kaart) 

 
Deze persoon heeft in de in rubriek 1 vermelde instelling de hoedanigheid van 
van:1: 
 

 Administrateur,   Adjunct Administrateur, 
 Directeur (generaal),     
 Voorzitter,     

 
Tijdens de kantooruren te bereiken  
 

op het telefoonnummer:   .....................................................................

op fax nummer:   .....................................................................

op het e-mailadres:   ................................... @.............................

 

                                                     
1 Aankruisen wat van toepassing is 
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De Kruispuntbank van de sociale 

zekerheid motor en coördinator van 
het e-governement in de sociale 

sector 

 
Het Toegangsbeheer voor 

Ondernemingen en Organisaties 
wordt beheerd door de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid. 

3. Mijn Lokale 
Beheerder (LB) 
voor de 
Hoedanigheid 
Beheerder 
Aanvullende 
Pensioenen 

Naam :  ........................................................................................................

Voornaam :  ........................................................................................................

Rijksregisternummer :  

            .       .     
(Dit nummer vindt u rechtsboven op de SIS-kaart) 

 

Adres :  ........................................................................................................

  ..........................................................................................................

 
Ik bevestig dat deze gegevens correct en volledig zijn. Bovendien verklaar ik met deze aanvraag op de hoogte 
te zijn van de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en te voldoen aan alle bepalingen van deze wet. 

4. In te vullen door 
een 
verantwoordelijke 
van de instelling 

 
Ik ben bevoegd om mijn instelling te verbinden in mijn hoedanigheid van 2 

 
 Beheerder   Adjunct Beheerder 
 Directeur (generaal),     
 Voorzitter    

 
 
Naam :  ..................................................................................................... 

Voornaam :  ..................................................................................................... 

Rijksregisternummer:  

            .       .     
(Dit nummer vindt u rechtsboven op de SIS-kaart) 

 
Tijdens de kantooruren te bereiken  
 

op het telefoonnummer:   .....................................................................

op fax nummer:   .....................................................................

op het e-mailadres:   ................................... @.............................

 
 Datum Handtekening 
 
 
 
             
 
 

                                                     
2 Aankruisen wat van toepassing is 
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De Kruispuntbank van de sociale 

zekerheid motor en coördinator van 
het e-governement in de sociale 

sector 

 
Het Toegangsbeheer voor 

Ondernemingen en Organisaties 
wordt beheerd door de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid. 

5. Vak 
voorbehouden 
aan de KSZ  

 
Validatie door de Dienst Informatieveiligheid 
 
Naam :  ..........................................................................................................
 
 Datum Handtekening 
 
 
 
             
 
 

 


