
Aanvraag Single 
Permit door 
Belgische 
werkgever

Toegang tot de online dienst door 
uw dienstverrichter

Afsluiten mandaat met belgische dienstverrichter

Een Single Permit kan alleen aangevraagd worden door een in België gevestigde werkgever of 
zijn Belgische vertegenwoordiger (dienstverrichter).

Wenst u als Belgische werkgever gebruik te maken van een Belgische dienstverrichter, dan 
moet u met deze een mandaat afsluiten. Dit mandaat moet vastgelegd worden in het 
standaarddocument, genaamd “procuratie”.

Meer info?

Meer info vindt u in onze guidelines*.

Is uw dienstverrichter reeds gekend? 

Het is noodzakelijk dat uw dienstverrichter gekend is in het bestand van dienstverrichters!  
Als dit niet het geval is, dient hij contact op te nemen met de Directie Identificatie van de RSZ 
via idnl@rsz.fgov.be

Als uw dienstverrichter gekend is, kan hij de volgende stappen 
ondernemen:

1. De procuratie opstellen

Uw dienstverrichter dient de procuratie volledig elektronisch op te stellen via de toepassing MAHIS. 
Uitzonderlijk heeft hij ook de mogelijkheid om de procuratie manueel in te vullen en te ondertekenen**.

2. De procuratie versturen

Uw dienstverrichter vult de procuratie in en verstuurt die  (in PDF-vorm) elektronisch naar uw onderneming.

Een wettelijke vertegenwoordiger van uw onderneming ondertekent de procuratie met zijn eID (identiteitskaart) en stuurt 
deze terug naar uw dienstverrichter. De wettelijk vertegenwoordiger van de dienstverrichter ondertekent eveneens met zijn 
eID.

Uitzonderlijk kan de procuratie ook  manueel ingevuld en  ondertekend worden. In dit geval stuurt u de procuratie 
ondertekend per post terug naar uw dienstverrichter.

3. De procuratie invoeren in MAHIS

Uw dienstverrichter laadt de elektronisch ondertekende procuratie op in MAHIS. 
Vervolgens controleert MAHIS de geldigheid van de procuratie. 
Na validatie van de procuratie wordt het aangevraagde mandaat actief voor de cluster “uniek loket – WIB”.

Tot slot stuurt de RSZ een bevestiging naar u en uw dienstverrichter. 
Indien de procuratie manueel werd opgesteld en ondertekend, laadt de dienstverrichter de scan op in MAHIS. In dit geval 
moet de RSZ de geldigheid van de procuratie manueel controleren hetgeen een langere verwerkingstijd impliceert.

* https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/mahis/documents/pdf/guidelines_mahis_N.pdf
** https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/mahis/index.htm
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