
 

 

Uw Fit-and-Proper-aanvragen in 

OneGate – gebruikershandleiding 

Korte inleiding 
Het doel van dit document bestaat erin alle informatie te verzamelen die de (toekomstige) 

gebruikers van OneGate nodig hebben in het specifieke kader van de invoering van verzoeken (of 

“formulieren”) van het type “Fit-and-Proper” (FAP) bij de Nationale Bank van België (NBB) via de 

OneGate-applicatie. 

OneGate is een, door de NBB ontworpen en onderhouden, software die bedoeld is om allerlei 

gegevens te verzamelen bij een groot aantal ondernemingen en instellingen in België en in het 

buitenland. Voor een meer algemene toelichting bij OneGate wordt verwezen naar de website van 

de applicatie 1 , met name naar de gebruikershandleidingen die beschikbaar zijn in het deel 

“documentatie”. 

De rest van dit document is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel bevat informatie over het 

verkrijgen van een geldige toegang tot OneGate, terwijl in het tweede deel wordt uitgelegd hoe u 

de applicatie gebruikt om FAP-formulieren in te dienen. 

OneGate openen 
Hoe kan ik OneGate openen ? 
De OneGate-applicatie is toegankelijk via het adres https://onegate-certificate.nbb.be/. Gebruik 

een webbrowser die up-to-date is (vermijd Internet Explorer). OneGate is bovendien niet aangepast 

aan kleine schermen (smartphones en andere kleine mobiele apparaten). 

Met welke middelen kan ik verbinding maken ? 
Om de FAP-formulieren in OneGate te openen, is een verbinding via een elektronisch certificaat 

vereist. De applicatie aanvaardt certificaten van drie leveranciers : Isabel, Quo Vadis en GlobalSign. 

De momenteel aanvaarde certificaten zijn : 

✓ GlobalSign PersonalSign 3 CA - SHA256 - G2 

✓ GlobalSign PersonalSign 3 CA - SHA256 - G3 

✓ GlobalSign PersonalSign 3 CA - G2 

✓ GlobalSign PersonalSign 3 CA - G3 

✓ Isabel Certification Authority 

✓ Isabel Certification Authority Root 

✓ QuoVadis EU Issuing Certification Authority G4 

✓ QuoVadis Belgium Issuing CA G2 

✓ QuoVadis EU Issuing Certification Authority G2 

✓ QuoVadis EU Issuing Certification Authority G3 

✓ QuoVadis Belgium Issuing CA G2 

 

1 Beschikbaar op het adres https://www.nbb.be/doc/dq/onegate/nl/login_nl.html 

https://onegate-certificate.nbb.be/
https://www.nbb.be/doc/dq/onegate/nl/login_nl.html


 

 

Hoe kan ik een nieuwe toegang tot OneGate verkrijgen met mijn elektronisch 

certificaat ? 
Surf naar het adres https://onegate-certificate.nbb.be/ en klik op de link om ‘verder te gaan’. 

 

Daarna opent een venster waar u wordt verzocht een elektronisch certificaat te selecteren uit de 

op uw apparaat geïnstalleerde certificaten2. Indien het geselecteerde certificaat daadwerkelijk nog 

niet bekend is in de OneGate-applicatie, komt u na de bekrachtiging van uw keuze terecht in een 

online registratieformulier. 

Volg daarna de instructies op het scherm. U wordt gevraagd de OneGate-identificatiecode te 

vermelden van de onderneming (“aangever” genoemd) waarvoor u toegang vraagt3, alsook het 

domein (de domeinen) waartoe u toegang wenst te krijgen (voor de documenten van het type FAP 

vermeldt u het “FAP”-domein). 

 

Zodra u de gegevens hebt ingevuld, klikt u op de knop “toegangsaanvraag versturen”. Deze 

aanvraag wordt dan zo spoedig mogelijk (doorgaans in ten hoogste enkele werkuren) behandeld 

door het team dat de toegangsrechten voor OneGate beheert. U ontvangt normaliter automatisch 

een e-mail waarin u wordt meegedeeld of uw toegangsaanvraag is aanvaard of afgewezen. Als uw 

aanvraag is aanvaard, kunt u op OneGate inloggen door dezelfde stappen te herhalen die u naar 

het registratieformulier hebben geleid. 

 

2 Afhankelijk van de gebruikte webbrowser is het mogelijk dat u op een link van het type “zie meer” moet klikken om de 

volledige lijst van de op uw computer gevonden certificaten weer te geven. 

3 Meestal is dat het Belgische btw-nummer van de onderneming. Selecteer dan het aangeverstype “KBO” en vermeld 

de 10 cijfers van het btw-nummer van uw onderneming als identificatiecode. Een courant alternatief voor het Belgische 

btw-nummer is de LEI-code : selecteer dan het aangeverstype “LEI” en vermeld de LEI-code van uw onderneming als 

identificatiecode. 

https://onegate-certificate.nbb.be/


 

 

Wat is een “domein” in OneGate ? 
De term “domein” duidt een ruimte aan waarin documenten (in OneGate “rapporten” genoemd) 

zijn verzameld over eenzelfde thematiek. Het domein “FAP” omvat bijvoorbeeld alle documenten 

over de Fit-and-Proper-procedures. 

Uw gebruikerstoegang OneGate is niet enkel gekoppeld aan een of meerdere ondernemingen (op 

OneGate “aangevers” genoemd), maar ook, voor elk daarvan, aan domeinen. Wanneer u op de 

applicatie inlogt, hebt u dus toegang tot alle documenten die zijn gekoppeld aan de domeinen en 

aangevers waaraan uw gebruikerstoegang zelf is gekoppeld. 

Wat is een “aangever” in OneGate ? 
De term “aangever” duidt een entiteit aan waarvan de gegevens in de applicatie worden verzameld. 

Het gaat meestal om ondernemingen. 

Een aangever wordt op een unieke wijze geïdentificeerd door een “type” en een “code” te 

combineren. Het meest voorkomende type is “KBO” (voor “Kruispuntbank van Ondernemingen”). 

Bij dit type is de daaropvolgende code een Belgisch btw-nummer. Een ander regelmatig gebruikt 

type is “LEI” (voor “Legal Entity Identifier”), voor de LEI-codes. 

Wat is het verschil tussen een “gebruiker” en een “aangever” in OneGate ? 
De “aangever” is de entiteit waarvan de gegevens op de applicatie worden verzameld via 

verschillende rapporten, terwijl de gebruiker de natuurlijke persoon is die namens een of meer 

aangevers op OneGate inlogt om hun rapporten in te vullen en te raadplegen. 

Kan ik mijn certificaat aan verscheidene aangevers koppelen ? 
Ja. Daartoe dient u eerst een geldige toegang tot de applicatie te verkrijgen voor een eerste 

aangever (zie voorgaande punten). Zodra u over een geldige toegang beschikt, stuurt u naar 

access.onegate@nbb.be een e-mail met uw huidige gebruikersnummer of “NUIN”-nummer4. U 

vindt dit nummer in de rechterbovenhoek van het scherm wanneer u met OneGate verbonden 

bent. In die e-mail vermeldt u de OneGate-identificatiecode van de additionele aangevers waaraan 

u uw huidige toegang wilt koppelen, alsook het domein (de domeinen) waartoe u toegang wenst 

te hebben (vermeld het domein “FAP” voor de documenten van het type FAP). 

Het team dat de toegangsrechten voor OneGate beheert, zal uw e-mail behandelen en zal u vragen 

een volmachtformulier te verschaffen voor iedere additionele aangever waarvoor u toegang vraagt. 

Op dat formulier5 delegeert elke aangever in kwestie uitdrukkelijk het beheer van zijn documenten 

in OneGate (voor de gespecificeerde domeinen) aan de onderneming waaraan uw elektronisch 

certificaat is gekoppeld. Zo wordt u dus een directe vertegenwoordiger op OneGate. 

Hoe kan ik de aangevers en/of domeinen wijzigen waaraan mijn gebruikerstoegang is 

gekoppeld ? 
Elke wijziging in uw toegang moet u via e-mail aanvragen bij het team dat de toegangsrechten voor 

OneGate beheert. Stuur een e-mail naar access.onegate@nbb.be met uw huidige 

gebruikersnummer of “NUIN”-nummer. U vindt dit nummer in de rechterbovenhoek van het 

scherm wanneer u met OneGate verbonden bent. Vermeld de gewenste wijzigingen alsook de 

OneGate-identificatiecode van de desbetreffende aangever(s) en de identificatiecodes van de 

bedoelde domeinen (vermeld het domein “FAP” voor de documenten van het type Fit-and-Proper). 

 

4 National Bank Unique Identifier Number 

5 U kunt een typevoorbeeld van dat formulier downloaden op de site van OneGate, via het adres 

https://www.nbb.be/doc/dq/onegate_help/onegate_volm_nl.pdf 

mailto:access.onegate@nbb.be
mailto:access.onegate@nbb.be
https://www.nbb.be/doc/dq/onegate_help/onegate_volm_nl.pdf


 

 

Een Fit-and-Proper-formulier op OneGate indienen 
Hoe open ik Fit-and-Proper-documenten op OneGate ? 
Om uw FAP-formulieren6 te openen, klikt u op het vakje “rapporten per domein” op de startpagina 

van de applicatie, of op het tabblad “rapporten”, en selecteert u vervolgens de view “per domein”. 

U zou er dan het domein “FAP” moeten zien7. Klik erop om de daar beschikbare rapporten weer te 

geven/te verbergen. 

 
Klik vervolgens op het FAP-rapport om de kalenderview ervan te tonen. Klik in de kalenderview op 

een periode (= een maand) om er de reeds bestaande FAP-formulieren weer te geven, of klik op de 

lopende periode (= de lopende maand) om er een nieuw FAP-formulier te creëren. 

Wat wordt in OneGate bedoeld met een “rapport” en een “formulier” ? 
De term “rapport” duidt gewoon op een coherent geheel van formulieren. De term “formulier” 

stemt overeen met een document waarin u een aantal, door de NBB, gevraagde gegevens invult. In 

verband met Fit-and-Proper bestaat er een rapport voor elke maand waarin u ten minste één Fit-

and-Proper-formulier hebt ingediend. Dat rapport bevat alle FAP-formulieren van de maand in 

kwestie. 

Hoe creëer ik een FAP-formulier ? 
Om bij de NBB een nieuw FAP-formulier in te dienen, opent u uw FAP-rapport. In de kalenderview 

selecteert u de lopende periode. Op het scherm met de formulieren van de lopende periode klikt u 

op de blauwe knop “+nieuw” aan de rechterkant van het scherm en selecteert u het formuliermodel 

dat u wilt creëren. 

 

6 Indien uw OneGate-toegang aan verscheidene ondernemingen is gekoppeld, moet u vooraf nagaan of u de juiste 

onderneming hebt geselecteerd in de rechterbovenhoek van het scherm. Als u de gezochte onderneming niet aantreft 

in de lijst van beschikbare ondernemingen, kunt u via access.onegate@nbb.be om hulp vragen. 

7 Als u het domein “FAP” niet ziet verschijnen, dan zou het kunnen dat uw toegang niet correct is geconfigureerd. Stuur 

een e-mail naar access.onegate@nbb.be om hulp te krijgen. 

mailto:access.onegate@nbb.be
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Er verschijnt dan een informatievenster met het unieke identificatienummer van het formulier dat 

u aanstonds gaat creëren. Gelieve er bovendien de naam en voorna(a)m(en)  van de desbetreffende 

kandidaat in te vullen in de daartoe bestemde velden. Op het formuliermodel “bijkomende 

informatie” dient u voorts het unieke identificatienummer te vermelden van het bestaande FAP-

formulier waarop de bewuste vraag om extra informatie betrekking heeft. Zodra u dit hebt gedaan, 

klikt u op de knop “aanmaken” om het gevraagde formulier aan te maken. 

 
Het gecreëerde formulier verschijnt dan op het scherm, in de lijst met in de geselecteerde periode 

bestaande formulieren. Bovendien bevat het referentieveld van het formulier, in die volgorde, het 

unieke identificatienummer ervan, en de naam en voornaam van de kandidaat. Klik op het formulier 

om de inhoud ervan weer te geven en het in te vullen. 

Hoe vul ik een FAP-formulier in ? 
Eerst opent u het in te vullen FAP-formulier door te klikken op de naam ervan in het scherm met 

de formulieren van de geselecteerde periode. Het formulier is opgebouwd uit “delen”. U kunt naar 

de verschillende delen van het formulier navigeren door in het linkerdeel van het scherm op hun 

naam te klikken. Vervolgens kunt u de gevraagde gegevens in de velden van elk deel invullen. 



 

 

 

Opgelet : vóór elke verandering in een deel  dient u de nieuwe ingevoerde gegevens op te slaan 

door te klikken op de knop “bewaren” bovenaan rechts op het formulier, om ze niet definitief te 

verliezen. Telkens als u gegevens opslaat, valideert de applicatie deze volgens een aantal 

geautomatiseerde vuistregels. Als de applicatie in de ingevoerde gegevens fouten ontdekt, worden 

die onmiddellijk op het scherm gemeld. 

Zodra het formulier volledig is ingevuld en opgeslagen, moet u de manuele procedure voor de 

ondertekening van het formulier uitvoeren (zie hierna). Ten slotte dient u het formulier te “sluiten” 

om de indiening ervan te bekrachtigen. 

Hoe verloopt de manuele procedure voor de ondertekening van het formulier ? 
Zodra de gegevens van het formulier volledig, correct en opgeslagen zijn, keert u naar het scherm 

met de formulieren van de geselecteerde periode terug door te klikken op de knop “verlaten” 

bovenaan rechts op het formulier. Selecteer dan het formulier in de lijst op het scherm door het 

vakje links van de naam ervan aan te vinken, en klik op de knop “PDF downloaden” boven de lijst. 

  

Dat PDF-bestand dient te worden ondertekend door een daartoe gerechtigde persoon in uw 

instelling. Er bestaan twee mogelijkheden : een manuele en een digitale handtekening. De digitale 

handtekening kan worden geplaatst met een software naar keuze, door gebruik te maken van het 

eigen elektronisch certificaat van de persoon die het document moet ondertekenen. Om de 

manuele handtekening te zetten, moet u eerst het PDF-bestand afdrukken. Vervolgens moet het 



 

 

met de hand worden getekend in de daartoe bestemde ruimte aan het einde van het document, 

en moet elke pagina worden geparafeerd. Alle pagina’s van het ondertekende document moeten 

dan worden gedigitaliseerd (gescand) in één document. 

Zodra u het ondertekende digitale document hebt ontvangen, opent u opnieuw uw FAP-formulier 

in OneGate om uw verzoek te voltooien. In het laatste deel van het formulier moet u het 

ondertekende document uploaden en voor het laatst de gegevens van het formulier opslaan. 

Vergeet niet het FAP-formulier te “sluiten” om de indiening ervan te bekrachtigen (zie hierna). 

Waarom en hoe moet ik mijn FAP-formulier “sluiten” ? 
Het “sluiten” van een formulier is verplicht omdat deze stap de indiening van uw voltooid 

FAP-verzoek bij de NBB bekrachtigt. Om een formulier te sluiten, selecteert u het op het scherm 

met de formulieren van de geselecteerde periode door het vakje links van de naam ervan aan te 

vinken, en vervolgens te klikken op de knop “sluiten en versturen” bovenaan de lijst van 

formulieren. 

 

Indien de applicatie in het FAP-formulier fouten of anomalieën heeft ontdekt, zal het formulier het 

statuut “fout” krijgen en zal het niet meer mogelijk zijn het te sluiten. U dient dan de aanwezige 

fouten te corrigeren (en die gecorrigeerde versie van het formulier opnieuw laten ondertekenen). 

Opgelet : zodra uw FAP-formulier gesloten is, wordt het beschouwd als effectief ingediend en zal 

het niet meer mogelijk zijn de inhoud ervan te wijzigen. 

Hoe kan ik een FAP-formulier wissen ? 
In de eerste plaats merken we op dat het niet mogelijk is een reeds bij de NBB ingediend (= gesloten) 

formulier te wissen. Als u een dergelijk lopend FAP-verzoek wenst te annuleren, dient u dat 

uitdrukkelijk via een e-mail of een brief aan de NBB mee te delen8. 

Indien u een FAP-formulier wenst te wissen dat niet werd gesloten in de lijst met formulieren van 

een geselecteerde periode, moeten eerst alle gegevens worden verwijderd die u er zou hebben 

ingevuld. Daartoe selecteert u het formulier in kwestie door het vakje links van de naam ervan in 

de lijst aan te vinken, en te klikken op de knop “initialiseren” boven de lijst. 

 

8 Het e-mailadres waaraan u dat annulatieverzoek moet richten, vindt u in het deel “Contact” van de website van 

OneGate. https://www.nbb.be/doc/dq/onegate/nl/contact_nl.html  

https://www.nbb.be/doc/dq/onegate/nl/contact_nl.html


 

 

  

Hierdoor ontstaat opnieuw een blanco formulier met het statuut “initieel”. U kunt het formulier 

dan wissen door het te selecteren en te klikken op de knop “wissen” in de rechterbovenhoek van 

de lijst van formulieren. 

Wat is het formulier “bijkomende informatie” ? 
Wanneer u een FAP-formulier indient bij de NBB, analyseert deze de inhoud ervan en dient ze u 

zeer vaak aanvullende informatie over dat formulier te vragen. Met het formulier “bijkomende 

informatie” kan ze die aanvullende gegevens verzamelen en ze op dezelfde manier verwerken als 

de gegevens van het oorspronkelijke formulier. 

Hoe moet ik een formulier “bijkomende informatie” creëren ? 
Bij een verzoek om aanvullende informatie sturen de analisten van de NBB u een e-mail met een 

reeks vragen. U wordt verzocht die vragen op de OneGate-applicatie te beantwoorden aan de hand 

van het formulier “bijkomende informatie”. Voor elk verzoek om extra informatie van de NBB dient 

u dus een nieuw formulier “bijkomende informatie” te creëren. Daartoe maakt u verbinding met 

OneGate en opent u het FAP-rapport, net als voor het indienen van een nieuw FAP-formulier. Op 

het scherm met de formulieren van de lopende periode klikt u op de knop “+nieuw” en selecteert 

u het model “bijkomende informatie”. 

  

Er verschijnt dan een venster waarin u, van boven naar beneden, de volgende gegevens moet 

invullen : het unieke identificatienummer van het FAP-formulier waarvoor bijkomende informatie 

wordt gevraagd, de naam en voornaam (voornamen) van de kandidaat waarop het oorspronkelijke 

formulier betrekking heeft. Om het unieke identificatienummer van het oorspronkelijke FAP-

formulier te vinden, kijkt u gewoon in de periode waarin het formulier werd ingediend en zoekt u 

er het formulier in de lijst met formulieren van die periode. Het referentienummer is het nummer 

dat in de kolom “referentie” van het formulier vóór de naam en voornaam (voornamen) van de 

kandidaat staat. 



 

 

 

Zodra de gegevens zijn ingevoerd in het venster voor de creatie van het formulier “bijkomende 

informatie”, maakt u het formulier aan door te klikken op de knop “aanmaken”. Dat formulier 

verschijnt dan in de lijst met formulieren van de lopende periode en u kunt het invullen. 

Hoe moet ik het formulier “bijkomende informatie” invullen ? 
Allereerst opent u het formulier door te klikken op de naam ervan in het scherm met de formulieren 

van de geselecteerde periode. Dat formulier bestaat uit twee delen. Het eerste is bestemd voor de 

vragen van de NBB en uw antwoorden op die vragen; in het tweede worden de eventuele 

additionele documenten opgenomen die u aan de NBB moet bezorgen in de vorm van bestanden. 

U dient gewoon elk van de vragen die u via e-mail van de NBB hebt ontvangen, te kopiëren in een 

vakje van de linkerkolom van het eerste deel. Vervolgens noteert u uw antwoord in het 

overeenkomstige vakje van de rechterkolom. Vergeet niet uw gegevens op te slaan door te klikken 

op de knop “bewaren” in de rechterbovenhoek van het formulier. 

Indien u additionele documenten moet uploaden, doet u dat in het tweede deel van het formulier. 

Daarbij geeft u een korte beschrijving van het bestand in de linkerkolom en selecteert u het bestand 

op uw computer in het overeenkomstige vakje in de rechterkolom. Vergeet ook hier niet uw 

gegevens op te slaan. 

Opgelet : wanneer u alle nodige gegevens in het formulier “bijkomende informatie” hebt ingevoerd, 

mag u niet vergeten de indiening ervan te voltooien door het formulier te “sluiten”. 


