
   

  

E-BOX 

  

Handleiding voor het toegangsbeheer 

Dankzij e-Box kunnen openbare instellingen zoals 

Medex u eenvoudig documenten bezorgen. 

Snelheid, veiligheid, toegankelijkheid… De voordelen 

zijn legio! 
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1. Activatie van de e-Box 

 

1.1. Verificatie 

 

Om de e-Box en beveiligde online diensten te kunnen gebruiken, moet uw onderneming eerst 

geregistreerd zijn. 

 

Is uw onderneming nog niet geregistreerd? Wend u tot het contactcenter van de 

Sociale Zekerheid: 02/511 51 51 of bezoek hun website : https://www.socialsecurity.be 

 

 

1.2. Toegangsbeheer 

 

Het is de Hoofdtoegangsbeheerder of de Lokale Toegangsbeheerder die de toegangen tot de e-Box van 

de onderneming kan geven.  

Hoe? Via de website https://www.socialsecurity.be, daarna naar de module « Toegangsbeheer » en zich 

identificeren (met eID, token, …). 

 

 

 

 

Wil uw toegangsbeheerder meer weten over het toegangsbeheer van e-Box? 

Hij moet zich wenden tot het contactcenter van de Sociale Zekerheid: 02/511 51 51 

of tot hun website: https://www.socialsecurity.be 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/registration/register/index.htm
https://www.socialsecurity.be/
https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/ebox/transit.htm
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1.3. Een nieuwe gebruiker aanmaken 

 

Eenmaal in de module « Toegangsbeheer », moet de Hoofdtoegangsbeheerder of Lokale 

Toegangsbeheerder op de « hoedanigheid » van de onderneming klikken. 

In dat scherm staan rechts de verschillende mogelijke functionaliteiten. Daar moet hij “Gebruikers” 

aanklikken. 

 

Om een nieuwe gebruiker aan te maken, moet de Hoofdtoegangsbeheerder of Lokale 

Toegangsbeheerder in het veld « INSZ » het rijksregisternummer van de nieuwe gebruiker invullen. 

Vervolgens moet hij op de knop « Volgende » klikken. 

Om de gegevens en toegang van een bestaande gebruiker aan te passen, moet hij op het symbool 

« Actie » naast de gebruiker klikken. 
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Het is mogelijk om de gegevens van de persoon alsook de toegang tot de toepassingen aan te vullen / 

aan te passen. 
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2. Tips & tricks omtrent de berichten van Medex  

 

2.1. Toegang tot de toepassingen van Medex 

 

Van zodra de Hoofdtoegangsbeheerder of Lokale Toegangsbeheerder de gegevens van de persoon 

vervolledigd heeft (taal, ...), kan hij via de lijst Beveiligde toepassingen de beveiligde toepassingen 

aangeven waartoe deze persoon toegang moet hebben. 

 

 

In de lijst van de beveiligde toepassingen moet de Hoofdtoegangsbeheerder of Lokale 

Toegangsbeheerder de toepassingen van Medex kiezen waartoe de gebruiker toegang 

moet hebben: 
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2.2. Toegang tot geavanceerde functies in uw e-Box 

 

De toepassing « e-Box Onderneming – Beheerder » kan ook interessant zijn. 

Deze rol maakt het bijvoorbeeld mogelijk om categorieën van labels aan te maken. Zonder deze rol 

kunnen gebruikers alleen labels gebruiken die aangemaakt werden door een andere persoon met de 

rol van « e-Box Onderneming – Beheerder ». 

 

Vergeet niet om op de knop « Opslaan » onderaan de pagina te klikken en vervolgens te bevestigen. 

 

 

2.3. Een ontvangstmelding van een bericht in de e-Box inschakelen 

 

Het is mogelijk om via e-mail gewaarschuwd te worden wanneer een nieuw document is 

toegekomen in de e-Box van uw onderneming. 

De Hoofdtoegangsbeheerder of Lokale Toegangsbeheerder moet het e-mailadres invoeren op het 

niveau van de hoedanigheid van uw onderneming (bijvoorbeeld de hoedanigheid « RSZ-werkgevers 

» of « Werkgever PPL »). 

Klik hiertoe op « Het detail van de hoedanigheid raadplegen of wijzigen » in het menu aan de 

rechterkant. 
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In het veld « e-mailadres van de hoedanigheid » moet het e-mailadres genoteerd worden waarnaar 

de meldingen verzonden moeten worden. Klik vervolgens op de knop « Opslaan » onderaan de 

pagina. 

 

 

De meldingen zullen naar slechts één e-mailadres verstuurd worden. 

Wij raden u dan ook aan om een generiek e-mailadres aan te maken en in te vullen 

(bijvoorbeeld: notification.ebox@XXXX.be) zodat meerdere personen op de hoogte zijn 

         van de ontvangst van een nieuw bericht.  
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De meldingen worden verzonden wanneer een ongelezen bericht: 

• in de laatste 24u in de e-Box is toegekomen 

• 15 dagen geleden in de e-Box is toegekomen en nog altijd niet is gelezen (= 

herinneringsmail) 

• binnenkort vervalt in de e-Box, binnen 7 dagen 

Dit is een voorbeeld van een melding dat de FOD Volksgezondheid ontving: 

 

 

3. Vragen? Hulp nodig? 

 

Voor vragen over e-Box in het algemeen: 

- gebruik het contactformulier van het portaal van de Sociale Zekerheid of  

- neem contact op met het contactcenter op 02 511 51 51 

Voor specifieke vragen over Medex: 

- raadpleeg onze website www.medex.belgium.be of  

- contacteer ons contact center op 02/524 97 97   

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/general/contactcenter/index.htm
http://www.medex.belgium.be/
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