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1. REGISTRATIE 

 Ik wil me registreren in IMI. Wat moet ik doen? 

U kunt uw autoriteit alleen in IMI registreren na een uitnodiging door een IMI-
coördinator. Denkt u IMI te kunnen gebruiken, neem dan contact op met de nationale 
IMI-coördinator (NIMIC) in uw land. De lijst van nationale IMI-coördinatoren vindt u 
op de IMI-website: http://ec.europa.eu/imi-net/. De NIMIC zal u vertellen wie IMI 
coördineert in uw regio of voor uw wetgevingsgebied. De betrokken coördinator zal dan 
beslissen of hij uw autoriteit registreert, of u een uitnodiging tot zelfregistratie stuurt.  

 Mijn autoriteit is bevoegd op verschillende wetgevingsgebieden. Wat betekent 
dat voor IMI? 

IMI kan worden gebruikt voor verscheidene onderdelen van de internemarktwetgeving. 
Ook als uw autoriteit bevoegdheden heeft op meer dan een wetgevingsgebied dat onder 
IMI valt, hoeft u zich slechts eenmaal te registreren als IMI-gebruiker. Vervolgens kunt u 
per terrein uw bevoegdheden definiëren door te kiezen uit de lijst van trefwoorden, 
activiteiten en beroepen. U kunt ook verschillende gebruikers per wetgevingsgebied 
registreren en hun gebruikersrechten geven op basis van hun rol in uw organisatie. 

 Kan een autoriteit in IMI verschillende rollen hebben voor verschillende 
wetgevingsgebieden?  

Een autoriteit kan per wetgevingsgebied verschillende rollen hebben. Heeft bijvoorbeeld 
het ministerie van binnenlandse zaken de rol van nationale IMI-coördinator, dan moet het 
in eigen land zorgen voor de goede werking van IMI. Maar hetzelfde ministerie kan 
bovendien de rol van autoriteit voor verzoeken hebben in de workflow voor 
beroepskwalificaties, en optreden als mailbox voor waarschuwingen in verband met de 
Dienstenrichtlijn. Nog een voorbeeld: een nationale kamer van koophandel kan 
tegelijkertijd gedelegeerd IMI-coördinator zijn voor de Dienstenrichtlijn, coördinator 
voor informatieverzoeken en waarschuwingsautoriteit bij waarschuwingen.  

Meer uitleg over de rollen in IMI vindt u in de IMI-begrippenlijst. 

 Hoe registreer ik een ministerie waarvan verschillende afdelingen bevoegd zijn 
voor verschillende beroepen onder de Richtlijn beroepskwalificaties? 

Zijn bij een instantie de bevoegdheden voor verschillende beroepen over verschillende 
afdelingen verdeeld (gaat bijvoorbeeld binnen het ministerie van volksgezondheid de ene 
afdeling over artsen en de andere over apotheken), dan kunt u zo'n instantie op twee 
manieren registreren: 

⇒ u registreert twee afzonderlijke bevoegde autoriteiten in IMI waarbij u, om 
verwarring te vermijden, de naam van de dienst in de naam van de autoriteit 
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opneemt.  Dit is de beste aanpak als beide diensten fysiek gescheiden entiteiten 
zijn, elk met hun eigen personeel. 

⇒ of u registreert één bevoegde autoriteit in IMI die voor beide beroepen 
verantwoordelijk is. In dat geval kan het aangewezen zijn om “toewijzing” te 
gebruiken om de verzoeken aan de juiste dienst toe te kennen. 

 Hoe moet ik een bevoegde autoriteit registreren die voor drie beroepen 
bevoegd is, indien ik slechts voor twee van de drie beroepen coördinator ben? 

Soms is een autoriteit bevoegd voor drie beroepen, bijvoorbeeld artsen, apotheken en 
fysiotherapeuten. Maar stel er zijn twee IMI-coördinatoren verantwoordelijk voor deze 
beroepen, bijvoorbeeld het ministerie van volksgezondheid voor de artsen en apothekers 
en het ministerie van onderwijs voor de fysiotherapeuten. Dit kan als volgt worden 
opgelost: 

Het ministerie van volksgezondheid registreert eerst de bevoegde autoriteit. Bij de 
registratie selecteert het de drie beroepen als bevoegdheden. 

Het ministerie van volksgezondheid zal automatisch als een gelieerde coördinator voor 
de autoriteit verschijnen. Aangezien de bevoegde autoriteit ook over fysiotherapeuten 
gaat, moet ook het ministerie van onderwijs als gelieerde autoriteit worden geselecteerd. 
Dit kan tijdens de registratie (in dit geval door het ministerie van volksgezondheid) of na 
de registratie door de bevoegde autoriteit zelf. 

Twee gelieerde coördinatoren hebben, betekent dat de behandelaars van deze autoriteit, 
telkens wanneer zij een verzoek versturen of ontvangen, de juiste coördinator zullen 
moeten selecteren. Zo moet de behandelaar voor verzoeken over artsen als coördinator 
het ministerie van volksgezondheid selecteren. Betreft het verzoek een fysiotherapeut, 
dan zou hij het ministerie van onderwijs selecteren. 

 Mijn autoriteit heeft een uitnodiging ontvangen om zich in IMI in te schrijven, 
maar wij kunnen ons niet inschrijven omdat de registratiecode niet geldig is. 
Wat moet ik doen? 

Iedere uitnodiging per e-mail bevat een unieke registratiecode die u moet invullen om de 
registratie te beginnen. Die registratiecode is echter maar 30 dagen geldig. Het systeem 
stuurt u 5 dagen voor het verstrijken van die termijn een herinnering. Na die datum moet 
u de coördinator die u had uitgenodigd, vragen u een nieuwe uitnodiging te sturen.  

Misschien heeft een andere gebruiker in uw organisatie de registratiecode al gebruikt. 
Ook in dat geval moet u contact opnemen met de coördinator die u had uitgenodigd.  

 Ik heb verscheidene uitnodigingen tot registratie in IMI verzonden, maar ze 
zijn niet allemaal aanvaard door het systeem. Heb ik iets fout gedaan? (Alleen 
voor coördinatoren) 

Een uitnodiging om in te schrijven bij IMI kan om drie redenen worden afgewezen: 



5 

⇒ Het e-mailbericht was overbodig: het e-mailadres is al geregistreerd in IMI of 
er is al een uitnodiging naar dat adres verzonden. 

⇒ De e-mail is ongeldig: het formaat is onjuist. 

⇒ Er is geen wetgevingsgebied of workflow geselecteerd  

Als u autoriteiten uitnodigt om zich te registreren, zal het systeem u onmiddellijk 
meedelen hoeveel uitnodigingen er zijn verzonden en hoeveel er zijn afgewezen. Elke 
afwijzing wordt gemotiveerd zodat u de corresponderende uitnodiging kunt bewerken 
(bijv. het e-mailadres aanpassen of het wetgevingsgebied en de workflow kiezen). Zodra 
u de uitnodiging heeft aangepast, kunt u deze opnieuw indienen.  

 Hoeveel autoriteiten kan ik uitnodigen om zich in IMI in te schrijven? (Alleen 
voor coördinatoren) 

U KUNT ZOVEEL UITNODIGINGEN VERZENDEN ALS U WILT. U MOET ECHTER WEL 
WETEN DAT HET SYSTEEM DE VERZENDING AUTOMATISCH OPSCHORT ALS U MEER DAN 
100 UITNODIGINGEN PER DAG VERZENDT. Dit gebeurt om veiligheidsredenen, namelijk 
om te voorkomen dat onbevoegden IMI gebruiken. EEN IMI-BEHEERDER VAN DE 
EUROPESE COMMISSIE ZAL DAN CONTACT MET U OPNEMEN OM NA TE GAAN OF HET 
ECHT UW BEDOELING IS OM ZO VEEL UITNODIGINGEN TE VERSTUREN. Als u dat 
bevestigt, zal de Commissie die uitnodigingen alsnog versturen.  

 Een autoriteit reageert niet op mijn uitnodiging om zich bij IMI in te 
schrijven. Wat moet ik doen? (Alleen voor coördinatoren) 

Elke uitnodiging bevat een unieke registratiecode die 30 dagen geldig is. Als de 
bevoegde autoriteit zich bij het verstrijken van die termijn nog niet heeft geregistreerd, 
krijgt de uitnodiging de status "niet langer geldig". Als dit gebeurt, moet u met de 
autoriteit contact opnemen en de uitnodiging eventueel opnieuw versturen.  

 Hoe krijgt de eerste gebruiker bij een autoriteit die ik heb gevalideerd, zijn 
gebruikersnaam en eerste wachtwoord? (Alleen voor coördinatoren) 

Als een autoriteit zichzelf registreert, hoeft u de eerste gebruikers hun gebruikersnaam 
niet buiten het systeem om mee te delen (wat wel nodig is als u zelf een autoriteit 
registreert). Na de zelfregistratie in IMI vraagt het systeem degene die de 
registratieprocedure heeft gevolgd, om een overzicht te bewaren of te printen. Daarin 
staan alle gegevens die hij heeft ingevuld, en ook een door het systeem aangemaakte 
gebruikersnaam voor de eerste gebruiker. Als u de autoriteit heeft gevalideerd, ontvangt 
die eerste gebruiker per e-mail ook een voorlopig wachtwoord.  
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2. TOEGANG 

 Ik heb een e-mail met een voorlopig IMI-wachtwoord ontvangen, maar ik heb 
nog geen gebruikersnaam. Hoe krijg ik toegang tot IMI? 

Wanneer een nieuwe gebruiker in IMI wordt geregistreerd, maakt het systeem 
automatisch een gebruikersnaam en een voorlopig wachtwoord aan. Dat voorlopige 
wachtwoord krijgt u automatisch via e-mail. De gebruikersnaam moet u worden 
meegedeeld door de persoon die u heeft geregistreerd. Om veiligheidsredenen gebeurt dit 
buiten IMI om, bijvoorbeeld persoonlijk of per telefoon. Als u de eerste gebruiker voor 
uw autoriteit bent, en u heeft geen gebruikersnaam ontvangen, neem dan contact op met 
de IMI-coördinator die uw autoriteit heeft geregistreerd. Bent u niet de eerste gebruiker, 
neem dan contact op met de IMI-verantwoordelijke bij uw autoriteit.  

Als u uw autoriteit na een uitnodiging zelf registreert, ziet u aan het einde van de 
procedure de gebruikersnaam van de eerste gebruiker. U kunt de registratiebevestiging 
met daarop de gebruikersnaam printen. 

 Ik ben mijn inloggegevens vergeten. Wat moet ik doen? 

Als u uw gebruikersnaam, wachtwoord of 12-cijferige veiligheidscode vergeten bent, 
kunt u terecht bij een lokale gegevensbeheerder (LDA) van uw eigen autoriteit. Bent u de 
enige LDA bij uw autoriteit, neem dan contact op met de coördinator die u heeft 
geregistreerd of die uw zelfregistratie heeft gevalideerd ("valideringscoördinator"). Als u 
uw gebruikersnaam vergeten bent, kan de LDA of de valideringscoördinator die voor u 
opzoeken. Als u uw wachtwoord of 12-cijferige veiligheidscode bent vergeten, moet de 
LDA of de valideringscoördinator uw wachtwoord resetten. U ontvangt dan een e-mail 
met uw nieuwe tijdelijke wachtwoord.  

 Het systeem herkende mijn wachtwoord/veiligheidscode niet en nu kan ik niet 
meer inloggen. Wat moet ik doen? 

Als uw account geblokkeerd is, neem dan contact op met de lokale gegevensbeheerder 
(LDA) van uw autoriteit. Bent u de enige LDA bij uw autoriteit, neem dan contact op 
met de IMI-coördinator die u heeft geregistreerd of die uw zelfregistratie heeft 
gevalideerd ("valideringscoördinator"). Uw LDA of de gegevensbeheerder van uw 
coördinator kan uw wachtwoord resetten. U ontvangt dan een e-mail met uw nieuwe 
tijdelijke wachtwoord. 

 Hoe krijg ik mijn gebruikersnaam en wachtwoord? 

WANNEER EEN NIEUWE GEBRUIKER IN IMI WORDT GEREGISTREERD, MAAKT HET 
SYSTEEM AUTOMATISCH EEN GEBRUIKERSNAAM EN EEN VOORLOPIG WACHTWOORD 
AAN. U krijgt uw voorlopige wachtwoord automatisch per e-mail. DE GEBRUIKERSNAAM 
MOET U ECHTER WORDEN MEEGEDEELD DOOR DE PERSOON DIE U BIJ IMI HEEFT 
GEREGISTREERD. OM VEILIGHEIDSREDENEN MOET DIT BUITEN HET IMI-SYSTEEM OM 
GEBEUREN (BIJV. PERSOONLIJK, PER TELEFOON, FAX OF POST). ALS U UW AUTORITEIT 
NA EEN UITNODIGING ZELF REGISTREERT, ZIET U AAN HET EINDE VAN DE PROCEDURE 
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DE GEBRUIKERSNAAM VAN DE EERSTE GEBRUIKER. U kunt de registratiebevestiging met 
daarop de gebruikersnaam printen. 

 Ik heb geen e-mail met een wachtwoord ontvangen. Wat moet ik doen? 

Als u bij IMI geregistreerd bent maar geen automatische e-mails van het systeem 
ontvangt, zoals de e-mail met uw voorlopig wachtwoord, dan kunt u het volgende doen: 

⇒ Kijk eerst of het bericht niet in uw spam- of junkfolder van uw mailprogramma 
terechtgekomen is, en zorg dat er in uw inbox voldoende ruimte vrij is voor 
nieuwe e-mails.  

⇒ Vraag uw lokale gegevensbeheerder of uw e-mailadres correct is opgenomen 
in IMI. Bent u de enige lokale gegevensbeheerder bij uw autoriteit, vraag dan 
aan de gegevensbeheerder van uw valideringscoördinator om dit te checken. 

⇒ Vraag uw lokale IT-helpdesk om in de veiligheidssettings van uw organisatie 
na te gaan of u wel e-mails kan ontvangen van het domein ‘ec.europa.eu’. 

⇒ Biedt dit alles geen oplossing, vraag dan uw IMI-coördinator om contact op te 
nemen met de IMI-helpdesk van de Europese Commissie. 

 Ik ben lokale gegevensbeheerder van mijn autoriteit. Hoe kan ik een collega 
helpen die zijn gebruikersnaam is vergeten? 

Als lokale gegevensbeheerder (LDA) kunt u de gegevens van IMI-gebruikers bij uw 
eigen autoriteit beheren. Via de menukeuze "Beheer" > "Mijn autoriteit" > "Gebruikers 
beheren" krijgt u een lijst van alle gebruikers bij uw autoriteit. U kunt hier het 
wachtwoord van de gebruiker resetten, maar ook zien welke gebruikersnaam hij in IMI 
heeft.  

 Ik ben lokale gegevensbeheerder van mijn autoriteit. Waar vind ik de 
veiligheidscode van een collega als hij die is vergeten? 

Als lokale gegevensbeheerder (LDA) kunt u gebruikers van uw eigen autoriteit helpen 
als ze geen toegang meer krijgen tot het systeem. Als een gebruiker zijn veiligheidscode 
is vergeten, kunt u alleen helpen door zijn wachtwoord te resetten. Hij krijgt dan een 
automatisch e-mailbericht met een nieuw tijdelijk wachtwoord. Met dat nieuwe tijdelijke 
wachtwoord kan hij weer inloggen op IMI. Zodra hij inlogt, moet hij een nieuw 
wachtwoord en een nieuwe veiligheidscode kiezen, die hij voortaan moet gebruiken. Om 
veiligheidsredenen krijgt u nooit het wachtwoord of de veiligheidscode van een 
gebruiker te zien.  

 Het lukt niet IMI te gebruiken. Moet ik een specifieke webbrowser gebruiken 
of zijn er specifieke veiligheidsinstellingen nodig? 

IMI is platformonafhankelijk en werkt normaliter in alle recente browsers. Hier vindt u 
meer informatie over de compatibiliteit van IMI met browsers en platforms: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes_en.pdf.  
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N.B.: Strikte veiligheidsinstellingen in uw browser kunnen de goede werking van het 
IMI belemmeren. Zo zijn bepaalde functies niet beschikbaar in IMI als u javascript hebt 
uitgeschakeld. Dit geldt ook als het IMI wordt toegevoegd aan de lijst van "restricted 
sites" (beperkt toegankelijke sites) in Internet Explorer.  

Bij problemen om IMI te bereiken kunt u voor hulp terecht bij de netwerkbeheerder van 
uw organisatie.  

3. GEGEVENSBEHEER 

 Wat is de "informele benaming" en waarvoor dient ze? 

Naast de officiële naam van de autoriteit bevat de database ook een zogenaamde 
"informele benaming" van iedere autoriteit. Terwijl de officiële benaming in de originele 
taal blijft, wordt de informele benaming in alle officiële EU-talen vertaald. Gebruikers 
uit andere EU-landen zullen deze benaming gebruiken om te controleren of zij de 
correcte autoriteit hebben gevonden. De informele benaming moet daarom de rol van uw 
autoriteit duidelijk en ondubbelzinnig weergeven. Een voorbeeld: de Ierse autoriteit “The 
Honorable Society of Kings Inns” is bevoegd voor de erkenning van advocaten. Voor 
iemand die het Ierse bestel niet kent, is dat echter niet meteen duidelijk. Een informele 
benaming die de rol van deze autoriteit wel duidelijk maakt, is bijvoorbeeld: 
“Professional Body for Admission of Barristers” (“Beroepsorganisatie voor de erkenning 
van advocaten”).  

 Het systeem vraagt een e-mailadres van onze autoriteit. Welk adres moet ik 
invoeren?  

Naar het e-mailadres van uw autoriteit stuurt IMI een kopie van alle belangrijke 
berichten aan IMI-gebruikers bij uw autoriteit, zodat er bij vakantie of ziekte iemand op 
de hoogte is. Dit e-mailadres verschijnt ook bij de algemene contactgegevens van uw 
autoriteit die iedere IMI-gebruiker kan raadplegen. Kies voor uw organisatie liever geen 
persoonlijk e-mailadres van een gebruiker binnen uw organisatie. Het is raadzaam om 
een gezamenlijke inbox te gebruiken (bijv. imi@naamvanuworganisatie.nl) waartoe 
meerdere gebruikers binnen uw organisatie toegang hebben. In de automatische e-mails 
staan nooit bijzonderheden uit IMI-verzoeken, maar alleen een link om in te loggen op de 
betrokken rubriek van IMI.  

 De officiële naam van onze autoriteit is veranderd. Wat betekent dat voor 
IMI? 

Iedere autoriteit die bij IMI is geregistreerd moet zelf zijn gegevens in het systeem up-to-
date houden. De officiële naam van een autoriteit kan echter alleen worden gewijzigd 
door de valideringscoördinator (die de autoriteit bij IMI heeft geregistreerd of de 
zelfregistratie heeft gevalideerd). Is uw autoriteit nationaal IMI-coördinator, dan kan 
alleen de Europese Commissie de officiële naam van uw organisatie in IMI wijzigen. 
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 Wat moet ik doen als ik geen passend trefwoord vind om de bevoegdheden van 
mijn autoriteit te omschrijven? 

Vindt u in de lijst geen trefwoord dat uw bevoegdheden in verband met een 
wetgevingsgebied precies omschrijft, kies dan wat deze omschrijving het dichtst benadert 
of kies een combinatie van trefwoorden. Indien volgens u een belangrijk trefwoord 
ontbreekt, neem dan contact op met uw nationale IMI-coördinator zodat de lijst eventueel 
kan worden aanpast.  

 De informatie over mijn autoriteit bevat een rubriek "werkterreinen". 
Waarom moet ik die informatie invoeren? 

Om andere IMI-gebruikers de juiste autoriteit in andere lidstaten te helpen vinden, wordt 
alle autoriteiten gevraagd gedetailleerde informatie te verstrekken over hun 
bevoegdheidsterreinen. Hiervoor zijn er drie velden: trefwoorden, economische 
activiteiten en beleidsterreinen.  

De trefwoorden dienen om uw autoriteit zo nauwkeurig mogelijk te kunnen beschrijven. 
De lijsten met economische activiteiten en beleidsgebieden zijn vooraf op EU-niveau 
vastgesteld. Het is mogelijk dat u in die lijsten niet de activiteit of het 
bevoegdheidsterrein vindt dat uw autoriteit perfect beschrijft. In dat geval is een 
pragmatische aanpak aangewezen en kiest u de combinatie van economische activiteiten 
en beleidsterreinen die het best bij uw autoriteit past en waarmee gebruikers uit andere 
EU-landen haar kunnen vinden.  

Deze gegevens kunnen worden bijgewerkt door de gebruiker(s) binnen uw organisatie 
met het profiel van lokale gegevensbeheerder, of door gegevensbeheerders bij uw 
"valideringscoördinator" (de coördinator die uw registratie in IMI heeft goedgekeurd of 
gevalideerd).  

 Ik wil een coördinator aan mijn autoriteit liëren. Kan ik dat zelf? 

Alleen een lokale gegevensbeheerder kan een coördinator aan een autoriteit liëren. 
Overigens, als uw autoriteit actief is op verschillende wetgevingsgebieden, dan moet dat 
voor ieder gebied afzonderlijk gebeuren.  

 Kan de rol van een autoriteit in het systeem worden gewijzigd? Zo ja, wat 
moet ik doen of met wie moet ik contact opnemen? 

Bevoegde autoriteiten die bij IMI zijn geregistreerd, kunnen verschillende 
administratieve of inhoudelijke rollen hebben. IMI-coördinatoren kennen zo'n rol toe bij 
de registratie of validering van autoriteiten en kunnen die indien nodig wijzigen. Als u 
vindt dat uw rol in IMI voor een wetgevingsgebied of workflow moet worden gewijzigd, 
neem dan contact op met uw IMI-coördinator. 

 Hoe vind ik de contactgegevens van mijn IMI-coördinator? 
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De naam van de IMI-coördinator die uw autoriteit geregistreerd of gevalideerd heeft, 
vindt u in de rubriek met algemene gegevens over uw autoriteit (zie rubriek 
"Basisgegevens", onder "Beheer" > "Mijn autoriteit" > "Gegevens autoriteit beheren"). 
Voor de contactgegevens kunt u de naam van de coördinator invullen in het algemene 
zoekvenster van IMI. 

Bent u bij IMI geregistreerd/gevalideerd door een andere coördinator dan een van uw 
wetgevingscoördinatoren, dan vindt u de naam onder "Basisgegevens" bij de instellingen 
voor ieder wetgevingsgebied. Ook deze instellingen vindt u onder "Beheer" > "Mijn 
autoriteit" > "Gegevens autoriteit beheren". 

Heeft u met uw profiel geen toegang tot dat menu, neem dan contact op met de lokale 
gegevensbeheerder of de nationale helpdesk (onder "Help" > "IMI-helpdesks"). 

 Een van de autoriteiten die ik coördineer heeft me gevraagd een nieuwe 
gebruiker voor die autoriteit te registreren. Hoe doe ik dat? 

Als een IMI-coördinator  een nieuwe autoriteit bij IMI inschrijft, moet hij ook de eerste 
gebruiker van die autoriteit registreren. Vervolgens moet die eerste gebruiker, die 
automatisch alle gebruikersrechten krijt, dus ook die van lokale gegevensbeheerder, de 
volgende gebruikers voor zijn autoriteit registreren. Over het algemeen is het IMI-
gebruikersbeheer dus de verantwoordelijkheid van de lokale gegevensbeheerder(s). 

In uitzonderlijke gevallen (bijv. als de lokale gegevensbeheerder op vakantie is of de 
organisatie heeft verlaten) kan de gegevensbeheerder van de "valideringscoördinator" 
helpen bij het registreren van nieuwe gebruikers voor een van de autoriteiten die hij 
coördineert. Dit kan via de menu-opties "Beheer" > "Overige autoriteiten" > "Gegevens 
andere autoriteiten beheren". Kies de betrokken autoriteit en ga naar de tab "Gebruikers". 
Heeft u de nieuwe gebruiker geregistreerd, vergeet dan niet om hem zijn gebruikersnaam 
mee te delen buiten IMI om (bijv. per telefoon of persoonlijk). Meld de nieuwe gebruiker 
ook dat hij een automatisch e-mailbericht met een voorlopig wachtwoord zal krijgen, dat 
hem samen met de gebruikersnaam toegang tot IMI geeft. 

 Een autoriteit die ik coördineer krijgt geen toegang meer tot IMI omdat de 
enige geregistreerde gebruiker de organisatie heeft verlaten. Hoe kan ik 
helpen?  

Als valideringscoördinator kunt u de oorspronkelijke eerste gebruiker door een nieuwe 
gebruiker vervangen. Daarvoor moet u gegevensbeheerder zijn. Kies de menu-opties 
"Beheer" > "Overige autoriteiten" > "Gegevens andere autoriteiten beheren" en selecteer 
de betreffende bevoegde autoriteit. Onder de tab "Gebruikers" kunt u de informatie over 
de eerste gebruiker van de autoriteit aanpassen. U moet de oude gegevens door de 
nieuwe vervangen (ook de gebruikersnaam en het e-mailadres) en daarna op 
"Gebruikersgegevens bewaren" klikken. 

Zodra het systeem bevestigt dat de gegevens zijn bijgewerkt, zult u het wachtwoord van 
de gebruiker moeten resetten (zie de knop "Wachtwoord resetten", rechts van de 
gebruikersgegevens). Vergeet niet de nieuwe gebruiker zijn gebruikersnaam mee te 
delen. Dit moet buiten het IMI-systeem om gebeuren (bijvoorbeeld per telefoon, fax of 
brief). Meld de nieuwe gebruiker ook dat hij een automatisch e-mailbericht met een 
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voorlopig wachtwoord zal krijgen, dat hem samen met de gebruikersnaam toegang tot 
IMI geeft. 

U kunt er ook voor kiezen een nieuwe gebruiker voor de autoriteit te registreren en hem 
een gebruikersnaam te geven. Dan is het belangrijk dat u deze gebruiker het profiel van 
"lokale gegevensbeheerder" geeft. Zodra de nieuwe gebruiker is geregistreerd, kan de 
vorige gebruiker door u of door de nieuwe gebruiker uit IMI worden gewist. 

4. GEBRUIKERSBEHEER IN IMI 

 Ik schijn de "eerste gebruiker" bij mijn organisatie te zijn. Wat betekent dit? 

Iedere in IMI geregistreerde autoriteit moet ten minste één persoon als IMI-gebruiker 
selecteren. Wanneer de IMI-coördinator uw autoriteit in IMI registreert, maakt hij ook 
die eerste gebruiker aan.  

De eerste gebruiker krijgt automatisch alle gebruikersrechten, met inbegrip van die van 
"lokale gegevensbeheerder". Wanneer hij voor de eerste keer inlogt krijgt hij een 
automatisch bericht van het IMI-systeem met het verzoek de informatie over zijn 
autoriteit te updaten. Hij is ook degene die nieuwe gebruikers van zijn autoriteit in IMI 
kan registreren. Later kan iedere gebruiker met het profiel van lokale gegevensbeheerder 
nieuwe gebruikers registreren.  

Heeft u problemen bij het inloggen, neem dan contact op met de IMI-coördinator die uw 
autoriteit geregistreerd heeft. Als u niet weet wie dat is, raadpleeg dan uw nationale IMI-
coördinator. Wie dat is, vindt u in de rubriek "Contact opnemen met IMI" op de IMI-
website (http://ec.europa.eu/imi-net).  

 Onze lokale gegevensbeheerder krijgt een andere baan en iemand anders moet 
zijn rol in IMI overnemen. Hoe moet dat?  

Voor zijn vertrek moet de lokale gegevensbeheerder de nieuwe collega in IMI registreren 
en hem het profiel van lokale gegevensbeheerder geven. Die nieuwe lokale 
gegevensbeheerder kan dan de vertrekkende gebruiker uit IMI verwijderen. Het 
raadzaam om ten minste twee gebruikers met het profiel van lokaal gegevensbeheerder te 
hebben, zodat er altijd iemand kan inspringen bij vakantie of ziekte. 

Wilt u meer weten over het registreren van extra IMI-gebruikers, bekijk dan het online 
oefenmateriaal op de IMI-website: http://ec.europa.eu/imi-net/.  

Als uw lokale gegevensbeheerder uw organisatie al verlaten heeft, neem dan contact op 
met de valideringscoördinator (die uw autoriteit bij IMI heeft geregistreerd of 
gevalideerd) en vraag om hulp. Uw gegevensbeheerder of uw valideringscoördinator kan 
nieuwe gebruikers registreren of de contactgegevens van een vorige gebruiker vervangen 
door die van een nieuwe. 
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 Onze autoriteit is geregistreerd en heeft daarbij een eerste gebruiker 
gekregen. Die heeft de autoriteit echter verlaten zonder extra gebruikers aan 
te maken. Hoe krijgen wij toegang tot IMI?  

Aanbevolen wordt dat iedere autoriteit ten minste twee gebruikers heeft met het profiel 
van lokale gegevensbeheerder. Als een autoriteit maar één geregistreerde gebruiker heeft 
en die de autoriteit verlaat zonder een andere gebruiker te hebben geregistreerd, heeft de 
autoriteit geen toegang meer tot IMI. De autoriteit moet in dat geval contact opnemen 
met haar IMI-coördinator. Uw gegevensbeheerder of uw valideringscoördinator kan 
nieuwe gebruikers registreren of de contactgegevens van een vorige gebruiker vervangen 
door die van een nieuwe. 

 Hoeveel gebruikers moeten er voor mijn autoriteit worden geregistreerd? 

Iedere bevoegde autoriteit bepaalt zelf hoeveel gebruikers zij in IMI wil registreren. 
Iedere autoriteit krijgt er bij haar registratie minstens één, die automatisch volledige 
rechten heeft. Deze "eerste gebruiker" kan op zijn beurt nieuwe gebruikers registreren. 
Bij het bepalen van het aantal gebruikers moet u rekening houden met de omvang van uw 
autoriteit en van de verwachte informatiestroom van/naar autoriteiten in andere EU-
landen. Een mogelijke aanpak is slechts een klein aantal gebruikers te registreren, maar 
hun uitgebreide rechten toe te kennen. Een andere aanpak is duidelijk onderscheid te 
maken tussen het personeel dat zich met verzoeken om informatie bezighoudt 
(behandelaars) en het personeel dat de gegevens en de gebruikers beheert (de lokale 
gegevensbeheerders). Aangeraden wordt ten minste twee gebruikers per profiel aan te 
maken, zodat er bij vakantie of ziekte een vervanger beschikbaar is.  

 Ik ben als nieuwe gebruiker bij IMI aangemeld. Hoe kom ik te weten wat mijn 
gebruikersrechten zijn?  

Een manier om uw gebruikersrechten in IMI te weten te komen, is te controleren welke 
menu-opties er voor u beschikbaar zijn. Heeft u bijvoorbeeld toegang tot de optie 
"Verzoek opstellen", dan heeft u het profiel van "behandelaar". Ziet u de optie 
"Waarschuwing opstellen", dan heeft u de rechten van "behandelaar van 
waarschuwingen". Heeft u toegang tot de module "Beheer", dan heeft u het profiel van 
"lokale gegevensbeheerder". Is uw organisatie IMI-coördinator en ziet u onder "Beheer" 
het menu "Overige autoriteiten", dan heeft u het profiel van "gegevensbeheerder".  

Neem bij twijfel contact op met een lokale gegevensbeheerder bij uw organisatie. Deze 
kan nagaan wat uw profiel is en indien nodig uw rechten wijzigen. Is de lokale 
gegevensbeheerder niet bereikbaar, dan kunt u ook contact opnemen met de 
valideringscoördinator (die uw autoriteit bij IMI heeft geregistreerd of uw zelfregistratie 
heeft gevalideerd). 
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5. INFORMATIEVERZOEKEN  

5.1.  Informatieverzoeken verzenden 

 Wat moet ik doe als ik de juiste autoriteit in een ander land niet vind?  

IMI heeft een databank met bevoegde autoriteiten uit de hele Europese Economische 
Ruimte, die betrokken zijn bij de toepassing van de internemarktwetgeving op hun 
grondgebied. Alle IMI-gebruikers kunnen aan de hand van een aantal zoekcriteria 
bevoegde autoriteiten opzoeken.  

Als u de geschikte bevoegde autoriteit van een ander EU-land niet kunt vinden, neemt u 
het best contact op met een IMI-coördinator uit dat land. Dat kan op twee manieren:  

• U stelt een informatieverzoek op en stuurt dit naar een IMI-coördinator uit het 
betreffende land. In dat geval kunt u er een opmerking aan toevoegen waarin u de 
coördinator uitlegt dat u de juiste bevoegde autoriteit niet heeft gevonden en hem 
vraagt om uw verzoek naar de correcte autoriteit door te sturen. 

of 

• U stuurt een e-mail naar een IMI-coördinator uit het betreffende land. Met de 
algemene zoekfunctie kunt u de meest geschikte IMI-coördinator vinden. U kunt 
bijvoorbeeld zoeken op geografisch gebied of beroep. De zoekresultaten zullen 
de contactgegevens van de coördinator bevatten, inclusief zijn e-mailadres. Zo 
zult u de IMI-coördinator om hulp kunnen vragen bij het zoeken naar de juiste 
autoriteit. Daarna kunt u via IMI de juiste autoriteit een verzoek om informatie 
sturen. Stuurt u de IMI-coördinator een e-mail, ga dan in de contactgegevens na 
welke talen die coördinator begrijpt. 

 Bij het opstellen van een nieuw informatieverzoek over beroepskwalificaties 
vraagt het systeem om het adres van de betrokkene. Welk adres moet ik 
invoeren? 

Een adres helpt de autoriteit die het verzoek ontvangt, de persoon te identificeren en de 
nodige antwoorden te verstrekken.  

U kunt een adres invullen zonder aan te geven om wat voor adres het gaat. Afhankelijk 
van de beschikbare informatie moet u per geval zelf bepalen welk adres het meest nuttig 
of relevant is. Het kan gaan om: 

⇒ het vaste adres van de beroepsbeoefenaar in het land waaruit hij afkomstig is 

⇒ zijn tijdelijk adres in het verzoekende EU-land 

⇒ zijn werkadres 

⇒ zijn privé-adres  

 Kan ik meer dan één document als bijlage bij mijn verzoek voegen? 
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Ja. U moet ze wel een voor een uploaden. Klik voor iedere nieuwe bijlage op "Bijlage 
toevoegen". Voor iedere bijlage moet u ook de taal van het document en een naam kiezen 
(bijv. "Certificaat"). 

 Mijn autoriteit is voor een wetgevingsgebied aan meer dan een coördinator 
gelieerd. Welke moet ik kiezen als ik een informatieverzoek opstel of 
beantwoord? 

Bent u slechts aan één coördinator gelieerd, dan wordt deze automatisch geselecteerd 
voor alle verzoeken. Bent u aan meer dan een coördinator gelieerd, dan zult u wanneer u 
een verzoek opstelt, verzocht worden een coördinator voor dat verzoek te selecteren. 
Zorg daarbij dat de bevoegdheden van de coördinator aansluiten bij de inhoud van het 
verzoek. De coördinator kan namelijk betrokken worden bij de goedkeuring van uw 
verzoek of zijn mening moeten geven als u het antwoord van de autoriteit niet 
bevredigend vindt.  

 Hoe kan ik onze verzoekscoördinator inzage geven in de informatieverzoeken 
van mijn  autoriteit? 

Standaard hebben IMI-coördinatoren alleen een algemeen overzicht van uw verzoeken 
("monitoring view"). Soms speelt een coördinator bij verzoeken een inhoudelijke rol 
(goedkeuring, terugverwijzing, …) en kan het nodig zijn de inhoud van een verzoek te 
raadplegen om een standpunt te kunnen innemen. Wilt u uw coördinator toegang geven, 
vraag dan een lokale gegevensbeheerder binnen uw organisatie om de instellingen voor 
het wetgevingsgebied en de workflow te wijzigen. Deze instellingen vindt u in de rubriek 
"Informatieverzoek" onder "Beheer" > "Mijn autoriteit" > "Gegevens autoriteit beheren". 
Hierbij moet de vraag of de coördinator inzage heeft in de verzoeken, worden 
beantwoord met "Ja".  

Om privacyredenen ziet de coördinator geen persoonsgegevens, zelfs niet bij volledige 
inzage in het verzoek.  

 Waarom kan ik niet alle gegevens in de verzoeken van mijn autoriteit zien? 

Om alle gegevens over een verzoek te zien, moet u het profiel van behandelaar hebben. 
Als basisgebruiker of lokale gegevensbeheerder krijgt u alleen een algemeen overzicht 
van de verzoeken van uw bevoegde autoriteit ("monitoring view"). De lokale 
gegevensbeheerder van uw autoriteit kent gebruikersrechten toe. Indien nodig kan deze 
uw gebruikersrechten aanpassen.  

 Ik heb al lang geleden een verzoek om informatie via IMI verzonden, maar de 
antwoordende autoriteit reageert niet. Wat kan ik doen?  

Om te beginnen kunt u de betrokken autoriteit per e-mail een herinnering sturen. Het e-
mailadres vindt u in IMI bij de algemene contactgegevens van die autoriteit. U vindt deze 
bij het verzoek onder "Beheer verzoek". Helpt dit niet, dan kunt u uw IMI-coördinator 
vragen contact op te nemen met zijn tegenhanger in het andere land. Ook de 
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contactgegevens van de verantwoordelijke coördinator zijn te vinden onder "Beheer 
verzoek".  

Weet u niet zeker wie uw IMI-coördinator is, kijk dan onder "Help" bij "IMI-helpdesks" 
of neem rechtstreeks contact op met uw nationale IMI-coördinator. De lijst van nationale 
coördinatoren is te vinden in de rubriek “Contact opnemen met IMI” op de IMI-website 
(http://ec.europa.eu//imi-net/).  

 

5.2. Informatieverzoeken beantwoorden 

 Hoe weet ik dat mijn autoriteit een nieuw informatieverzoek heeft ontvangen? 

Komt er een nieuw verzoek binnen, dan ontvangt u een e-mail van het IMI-systeem. De 
e-mail wordt aan alle gebruikers met het profiel van behandelaar gestuurd en ook aan het 
e-mailadres van de autoriteit. Bovendien kunnen behandelaars nieuwe verzoeken in hun 
takenlijst in IMI zien staan. 

 Waarom kan ik geen informatieverzoeken beantwoorden namens mijn 
autoriteit? 

U kunt alleen verzoeken beantwoorden als u "behandelaar" bent. Heeft u niet dat profiel, 
neem dan contact op met een lokale gegevensbeheerder binnen uw organisatie Als 
behandelaar kunt u alle aan uw autoriteit gerichte verzoeken beantwoorden, tenzij uw 
autoriteit "toewijzing" toepast en het verzoek niet aan u is toegewezen. In dat geval 
kunnen alleen behandelaars aan wie de "toewijzer" het verzoek heeft toegekend dat 
behandelen. De andere behandelaars kunnen weliswaar alle gegevens van het verzoek 
bekijken, maar kunnen het niet behandelen.  

 Wat doe ik als mijn organisatie niet bevoegd is om een bepaald verzoek te 
beantwoorden? 

Krijgt u een verzoek dat eigenlijk niet voor u is bestemd, dan hoeft u het niet te 
aanvaarden. U kunt het doorsturen naar een andere bevoegde autoriteit of IMI-
coördinator in uw land. Als u een verzoek eenmaal heeft doorgestuurd, bent u er niet 
langer verantwoordelijk voor en zal het verdwijnen uit uw lijst van verzoeken.  

 Kan binnen mijn autoriteit meer dan één gebruiker een verzoek opstellen en 
beantwoorden? 

Als er binnen uw organisatie voor een bepaald wetgevingsgebied verscheidene mensen 
als "behandelaar" zijn aangewezen, kunnen al die gebruikers de verzonden of ontvangen 
verzoeken op dat gebied inzien. Iedere behandelaar kan ook verzoeken wijzigen en 
antwoorden of opmerkingen toevoegen. Antwoorden en opmerkingen die als ontwerp 
zijn opgeslagen, kunnen later door een andere behandelaar worden gewijzigd. 
Antwoorden die al door een gebruiker zijn verzonden, kunnen echter niet meer worden 
gewijzigd, ook niet als het slechts een gedeeltelijk antwoord was. 
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Let op: als uw autoriteit de toewijzingsprocedure toepast, kunnen alleen behandelaars 
aan wie een verzoek is toegewezen, dit verzoek behandelen. 

Als twee gebruikers tegelijkertijd een verzoek openen, meldt de systeem de tweede 
gebruiker dat het verzoek in behandeling is en dat wijzigingen niet worden opgeslagen. 

 Kan ik bijlagen toevoegen aan mijn antwoord? 

Ja, zelfs meer dan een. U moet ze wel een voor een uploaden. Klik voor iedere nieuwe 
bijlage op "Bijlage toevoegen". Voor iedere bijlage moet u ook de taal van het document 
en een naam kiezen (bijv. "Certificaat"). 

 

 Wie kan alle gegevens inzien van de antwoorden die ik geef? 

De volledige gegevens van de antwoorden (met inbegrip van de persoonsgegevens van 
de betrokken persoon) zijn alleen zichtbaar voor de directe betrokkenen bij dat verzoek: 

• de behandelaars van de verzoekende autoriteit 

• de behandelaars van uw autoriteit  

Bij beide autoriteiten kunnen ook gebruikers met het profiel van "toewijzer" de 
verzoeken volledig raadplegen, maar dan zonder de persoonsgegevens. 

 Ik heb een informatieverzoek aanvaard, maar ik besef nu dat ik niet bevoegd 
ben om te antwoorden. Wat moet ik doen? 

U zult de verzoekende autoriteit moeten uitleggen dat u niet bevoegd bent en hen vragen 
het verzoek in te trekken. Als u weet welke autoriteit in uw land wel bevoegd is, is het 
nuttig dat te melden aan de verzoekende autoriteit. U kunt uw uitleg kwijt in het vak voor 
algemene opmerkingen. Zodra u uw opmerkingen opslaat, krijgt de verzoekende 
autoriteit daarvan een bericht. U kunt de autoriteit ook gewoon mailen en de situatie 
uitleggen. Het e-mailadres vindt u in IMI bij de algemene contactgegevens van de 
autoriteit.  

Bij een volgende versie van IMI kunt u verzoeken ook doorsturen nadat u ze heeft 
aanvaard. 

 Wat moet ik doen als ik niet alle vragen uit een verzoek kan beantwoorden? 

Als u weet welke afdeling of instantie de resterende vragen wel kan beantwoorden, is het 
meestal makkelijker voor u dan voor de verzoekende autoriteit om deze ontbrekende 
informatie te vragen. U kunt dan het volledige antwoord naar de verzoekende autoriteit 
terugsturen. Als u niet weet bij wie u moet aankloppen, vraag het dan eventueel aan de 
IMI)-coördinator, of vertel het de verzoekende autoriteit door in uw antwoord bij de 
betrokken vragen een opmerking te plaatsen.  
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Bij een volgende versie van IMI kunt u ook een selectie van vragen uit een inkomend 
verzoek accepteren en de rest doorsturen naar een andere autoriteit in uw land. 

 Wat moet ik doen als ik een bepaalde vraag uit een verzoek helemaal niet kan 
beantwoorden? 

Het kan gebeuren dat u een vraag niet kunt beantwoorden, zelfs al heeft u andere 
instanties geraadpleegd. IN DERGELIJKE GEVALLEN RADEN WIJ U AAN OM DAT GEWOON 
UIT TE LEGGEN. Dat kan door een antwoord te kiezen uit de keuzelijst of door bij de 
betrokken vraag een opmerking als vrije tekst toe te voegen.  

 De verzoekende autoriteit vraagt mij om aanvullende informatie. Hoe kan ik 
die verstrekken? 

Zelfs als u al een volledig antwoord heeft verzonden, kan de verzoekende autoriteit u 
meer uitleg vragen (het verzoek krijgt dan status "Verzoek in behandeling - aanvullende 
informatie gevraagd"). Als u bereid bent die te verstrekken, kunt u de reeds gegeven 
antwoorden aanpassen en/of opmerkingen in vrije tekst toevoegen in het daarvoor 
bestemde vak bij iedere vraag. Bovendien kunt u nog meer uitleg (of eventueel de 
volledige "aanvullende informatie") geven in het algemene vak voor opmerkingen aan 
het einde van de vragenlijst. 

 Ik wil mijn coördinator om technische hulp vragen bij het beantwoorden van 
mijn vraag. Kan de coördinator de hele inhoud van mijn verzoek inzien 
voordat ik het beantwoord?  

Coördinatoren hebben alleen een algemeen overzicht van de verzoeken die de door hen 
gecoördineerde autoriteiten verzenden en ontvangen. Wilt u uw coördinator iets vragen 
over een bepaald verzoek, dan kunt u hem bijvoorbeeld een rapport van het verzoek 
toesturen. U kunt zo'n rapport op ieder moment aanmaken. Klik daarvoor op "Rapport 
afdrukken". U kunt dit rapport ook "personaliseren" door te kiezen welke onderdelen u 
erin wil opnemen (bijv. de vragen en uw ontwerp-antwoorden). Wij raden u aan om er 
geen persoonsgegevens in op te nemen.  

Soms spelen coördinatoren ook een inhoudelijke rol (goedkeuring of doorverwijzing). 
Om die zaken goed te kunnen beoordelen moeten zij inzage hebben. U kunt dat nagaan in 
de instellingen van uw autoriteit voor de verzoekenworkflow op het betrokken 
wetgevingsgebied. Ga hiervoor naar "Beheer" > "Mijn autoriteit" > "Gegevens autoriteit 
beheren", klik op de tab van de voorkeuren voor het betrokken wetgevingsgebied en 
vervolgens op de tab "Informatieverzoek". Hier moet de vraag "Verleent de autoriteit aan 
de coördinator inzage in alle gegevens van zijn verzoeken indien de coördinator moet 
bemiddelen?" worden beantwoord met "Ja". 

 Ik schrijf een antwoord in vrije tekst maar het tekstvakje is te klein. Wat kan 
ik doen?  

Na ieder standaardantwoord in IMI is er ruimte voor vrije tekst. Als u en uw tegenhanger 
geen gemeenschappelijke taal spreken, moet u zo min mogelijk vrije tekst gebruiken, 
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want zeker met machinevertaling kunnen er misverstanden ontstaan. Schrijft u toch vrije 
tekst en is het vakje bij het antwoord te klein, dan kunt u ook tekst kwijt in het vakje voor 
algemene opmerkingen. De vragen en antwoorden zijn genummerd, dus het is eenvoudig 
om in de algemene opmerkingen naar die nummers te verwijzen. 

 Hoe weet mijn coördinator dat ik een vraag heb beantwoord en dat de status 
van het verzoek is gewijzigd? 

Bevoegde autoriteiten moeten informatieverzoeken uit andere landen zo spoedig 
mogelijk beantwoorden. Gewoonlijk worden IMI-coördinatoren niet over ieder verzoek 
geïnformeerd, tenzij ze moeten bemiddelen. Voor de goede werking van IMI in hun regio 
of op hun wetgevingsgebied, kunnen IMI-coördinatoren de lijst van verzoeken in het 
systeem gebruiken. Zo toont de lijst "Verzoeken waarvoor ik coördinator ben" alle 
verzoeken die zijn ontvangen of verzonden door de autoriteiten die de betrokken 
coördinator coördineert.  Van ieder verzoek krijgt hij daarbij wat algemene gegevens en 
de status van het verzoek. In de "Urgentielijst" zien coördinatoren zaken met vertraging, 
bijv. als een verzoek niet bijtijds is aanvaard of beantwoord. Coördinatoren kunnen die 
lijsten aan de hand van verscheidene criteria doorzoeken. 

5.3. Een antwoord in IMI aanvaarden  

 Wat moet ik doen als ik een antwoord niet bevredigend vind? 

Heeft u naar uw mening niet genoeg informatie gekregen, dan kunt u de antwoordende 
autoriteit om extra informatie vragen. Gebruik het vak voor opmerkingen om aan te 
geven over welke specifieke vragen u meer wil weten. Alle vragen zijn genummerd, dus 
u kunt er makkelijk naar verwijzen. U moet ook motiveren waarom u extra informatie 
verlangt. 

 Wat moet ik doen als mijn informatieverzoek slechts gedeeltelijk is 
beantwoord? 

Soms beschikt een antwoordende autoriteit (nog) niet over alle nodige informatie. 
Voorbeeld: de autoriteit kan wel snel controleren of een document echt is, maar het 
beantwoorden van de overige vragen in het verzoek kost meer tijd.  

Een gedeeltelijk antwoord kan antwoorden bevatten op één of meer vragen uit het 
verzoek. Als u een gedeeltelijk antwoord ontvangt, kunt u het antwoord nog niet te 
aanvaarden. Ook kunt u dan nog niet om aanvullende informatie vragen. Dit kan pas als 
u een volledig antwoord heeft ontvangen.  

 

 


