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itsme® maakt digitale vuist in lockdown periode 

met respect voor uw privacy  

IDENTITEITSAPP VERSNELT DIGITALE SWITCH VOOR BURGERS & 
BEDRIJVEN EN MAAKT ONLINE LEVEN IN QUARANTAINE 
MAKKELIJKER  
Nu we ons ‘kot’ niet meer uit mogen, beroepen we ons massaal op digitale oplossingen. 
De identiteitsapp itsme® is een efficiënt instrument om jezelf online te identificeren en in 
te loggen, zodat je je digitale administratie snel en veilig kan afhandelen. Met de steun 
van de app worden heel wat online initiatieven op poten gezet om het leven in lockdown 
te vergemakkelijken. 

De coronacrisis zorgt voor een enorme digitale versnelling in onze samenleving. 
Vergaderen doen we online, lessen volgen we vanop afstand en contracten ondertekenen 
we elektronisch. Met de identiteitsapp itsme® beperk je de online administratieve 
rompslomp tot een minimum. Zonder een lange to-do lijst van formulieren invullen, eID’s 
scannen of contracten per post opsturen. Want itsme®, dat is één app en één code. 
Waarmee je snel en veilig je persoonlijke gegevens kan delen om je online te identificeren, 
in te loggen, digitale transacties te bevestigen en documenten elektronisch te 
ondertekenen. 

itsme® telt intussen meer dan 1,7 miljoen actieve Belgische gebruikers. De identiteitsapp 
is in alle domeinen van onze samenleving actief: naast de overheid gaat het om banken, 
verzekeraars, notarissen, documentbeheerders, telecom- en HR-bedrijven, immokantoren, 
ziekenfondsen, ziekenhuizen, enzovoort. Via itsme® kan je inloggen op meer dan duizenden 
overheidstoepassingen, waaronder Tax-on-web, MyPension, MyMinfin en Student@Work. 

DIGITALE VERSNELLING: GEBRUIKSGEMAK, VEILIGHEID EN 
RESPECT VOOR DE PRIVACY 
In coronatijden voelen burgers en bedrijven meer dan ooit de nood om digitaal te 
communiceren, met elkaar én met de overheid. “Ik ben wie ik zeg dat ik ben”, is in deze 
context extra belangrijk. Dankzij itsme® kan dit eenvoudig en toch op het hoogste niveau 
qua beveiliging & privacy. De unieke combinatie van je gsm, je itsme®-app en je persoonlijke 
code bewijst zwart op wit dat jij het bent: “It’s me”. 

“Ook al is ons leven bruusk door elkaar geschud door het coronavirus, de gedwongen 
digitale versnelling heeft ook z’n voordelen”, stelt Kris De Ryck, CEO van Belgian Mobile ID. 
“Veel mensen leren nu pas echt de mogelijkheden kennen van telewerken en online 
vergaderen. We werken plots een stuk efficiënter en leren ons sneller aan te passen aan 
nieuwe technologieën. In deze moeilijke periode van sociale isolatie kunnen digitale 
oplossingen de bittere pil wat verzachten.”  

De uitzonderlijke situatie waarin we nu leven stimuleert ook de ontwikkeling van nieuwe 
apps en platformen die ons het leven makkelijker moeten maken of – nog veel belangrijker 
– die ons helpen om de strijd tegen Covid-19 te winnen en om onze economie én ons leven 
terug te normaliseren. Bij dit alles is het cruciaal om de juiste balans te vinden tussen 
doeltreffendheid en privacy. Op dit vlak biedt itsme® heel wat troeven die in de huidige 
omstandigheden maximaal tot hun recht komen. 

Met itsme® is het mogelijk om in te loggen op een medische app of een vragenlijst met 
sensitieve data anoniem in te vullen, terwijl toch de garantie bestaat dat het daarbij – 
telkens opnieuw – gaat om dezelfde reële persoon, aangezien elke itsme®-account uniek 
gekoppeld is aan jou als individu. Zo zorgt itsme® ervoor dat er geen valse ‘accounts’ in het 
spel zijn en hoeft niemand in de ketting zich zorgen te maken over dubbele accounts of 
tellingen. 
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NIEUWE INITIATIEVEN 
De breed gedragen identiteitsapp vormt in deze coronatijden dus een dankbare tool voor 
burgers, bedrijven en overheden. Enkele actuele voorbeelden uit de praktijk:  

OVERHEID 
Door de coronamaatregelen moeten heel wat bedrijven verplicht de deuren sluiten.  

• De Vlaamse overheid lanceerde op vrijdag 27 maart een online applicatie waarop 
getroffen bedrijven een corona hinderpremie kunnen aanvragen. Ondernemers loggen 
in met itsme® om zo financiële ondersteuning te krijgen. 

• Ook de Waalse overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek heeft een website 
ontworpen waarop getroffen ondernemers een noodpremie Covid-19 kunnen 
aanvragen, nadat ze zich identificeren via itsme®. Het gaat om een nieuwe toepassing, 
te vergelijken met het bestaande vergoedingssysteem Wallinco voor handelaars die 
omzetverlies lijden door wegenwerken.  

GEZONDHEID 
• Minister Philippe De Backer, onder andere bevoegd voor de ‘Corona Taskforces Data, 

Testing & Shortages’ heeft een digitaal platform gelanceerd voor het medisch 
personeel dat met Covid-19 testen wordt belast. Sinds enkele dagen ligt de 
testcapaciteit op 10.000 tests per dag en dat aantal moet nog naar omhoog. Er is een 
ecosysteem uitgewerkt voor het beheer van die toename aan testen en de vlotte 
doorstroming van de resultaten. itsme® en DexMach bieden het medisch personeel in 
de ziekenhuizen en woonzorgcentra een gemakkelijke toegang tot het platform. Dat 
werd ontwikkeld door MIPS (op basis van het laboratoriuminformatiesysteem GLIMS) 
en aangepast voor het invoeren en weergeven van de resultaten (CyberLab) en doet 
ook dienst als interface met de systemen van UgenTec (FastFinder). 

• Door het coronavirus raakt de digitale communicatie tussen arts en patiënt in een 
stroomversnelling. Op het gezondheidsplatform eHealth kunnen artsen voorschriften, 
attesten en laboresultaten digitaal beschikbaar maken voor hun patiënten, ook na een 
telefonische consultatie. De patiënt hoeft niet meer langs te gaan bij de huisarts en 
kan zich gewoon online aanmelden om zijn medische attesten op te vragen. Door te 
kiezen voor itsme® bij de aanmelding, is de patiënt verzekerd van de hoogst mogelijke 
beveiliging. Want inderdaad:  itsme® is sinds januari 2018 erkend door de Belgische 
overheid en sinds december 2019 door de Europese Commissie als 
identificatiemethode van garantieniveau ‘hoog’.  

• Videochatten met een dokter in de strijd tegen het coronavirus? Verzekeraar AXA, 
partner van itsme®, maakt zijn platform voor videoconsultatie met dokters, AXA 
MyHealth, gratis tot het einde van de paasvakantie. De dienst is specifiek bedoeld voor 
wie vermoedt besmet te zijn met het coronavirus. Je surft eerst naar axa.be om een 
videoconsultatie met een dokter aan te vragen.  

BEDRIJVEN  
• Steeds meer ondernemingen werken samen met platformen voor documentbeheer 

en digitale ondertekeningen, zoals Connective, Doccle, Luxtrust, Evidos en Signicat. 
Deze digitale systemen verlichten de administratieve lasten voor een bedrijf en voor 
haar klanten en gebruiken itsme® als gekwalificeerde digitale handtekening. Dankzij 
itsme® Sign kunnen bedrijven hun activiteiten dus vlot online beheren, ook in tijden 
van corona. 

• itsme® heeft zopas ook een partnerschap getekend met Adobe Sign, een wereldwijd 
platform voor elektronische ondertekening. Elke gebruiker van Adobe Sign kan zijn 
klanten voortaan documenten laten ondertekenen met itsme® Sign, een 
gekwalificeerde e-handtekening die voldoet aan de hoogste standaarden van de EU. 
Bovendien wordt het mogelijk om via Adobe itsme® te gebruiken met third party 
software zoals Microsoft Office, Salesforce en Dropbox, waarin Adobe Sign reeds is 
geïntegreerd. 
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• itsme® ondersteunt start-ups en bedrijven die nieuwe applicaties ontwerpen om ons 
door deze moeilijke periode te helpen. De identiteitsapp neemt daarin bepaalde 
toepassingen op zich zoals inloggen, online transacties goedkeuren, e-documenten 
ondertekenen, aangetekende e-mails bevestigen, … 
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Verantwoordelijke Marketing & Communicatie 
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Over itsme® 

Sinds 2017 is de itsme®-app de eenvoudige en veilige referentie in mobiele identificatie en bescherming van privacy in de digitale wereld. Met itsme® 
kan je volgende zaken doen: identificatie (de creatie van een nieuwe online account en het delen van identiteitsgegevens), authenticatie (de beveiligde 
en persoonlijke toegang tot een website of applicatie), goedkeuring van een verrichting (bevestiging van een bestelling of bankbetaling bijvoorbeeld) 
en, tot slot, wettelijke elektronische ondertekening van documenten (gekwalificeerde elektronische handtekening met het hoogste veiligheidsniveau). 
itsme® werd als digitale identiteit erkend door de Belgische overheid in januari 2018 en op Europees niveau in december 2019 (LOA high eIDAS). De 
applicatie vindt brede toepassing in de financiële sector omdat ze onder meer voldoet aan de richtlijnen PSD2, FATF, GDPR en een ISO27001-
certifiëring kreeg. 
itsme® werd ontwikkeld door het consortium Belgian Mobile ID, dat de zeven Belgische marktleiders uit de bank- en telecommunicatiesector verenigt: 
Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC/KBC & ING enerzijds en Orange Belgium, Proximus en Telenet anderzijds.  

itsme® brengt de veiligheid van de elektronische identiteitskaart naar de mobiele wereld. 
itsme.be - @itsmeDigitalID 


