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1. INLEIDING 

In deze gids wordt uitgelegd welke soorten autoriteiten er in IMI zijn en welke rollen zij kunnen 
hebben. U leest ook welke rollen aan individuele gebruikers kunnen worden toegewezen. 

 

2. ROLLEN VOOR AUTORITEITEN 

Voor autoriteiten zijn er vier verschillende rollen, die we hieronder zullen beschrijven. Een bepaalde 
autoriteit kan overigens meer dan één rol tegelijk hebben. 

2.1. NATIONALE IMI-COÖRDINATOR 

Elk land heeft één nationale IMI-coördinator of NIMIC, waarvan de taken in de IMI-verordening1 zijn 
beschreven. De NIMIC zorgt voor een soepele werking van IMI in zijn land door: 

 autoriteiten in IMI te registreren 

 de toegang tot de verschillende modules te beheren 

 gebruikers te ondersteunen en te zorgen dat het systeem efficiënt werkt  

Afhankelijk van de nationale structuur kan de NIMIC besluiten een deel van zijn taken, zoals het 
registreren van autoriteiten, aan een andere autoriteit te delegeren. Die krijgt dan de rol van 
toegangsbeheerder. Ook kan de NIMIC andere autoriteiten bij de inhoudelijke aspecten betrekken 
door deze voor een of meer modules de rol van coördinator te geven. Een coördinator helpt ervoor 
te zorgen dat verzoeken, kennisgevingen en waarschuwingen op tijd en efficiënt worden behandeld. 

2.2. TOEGANGSBEHEERDERS 

Elke NIMIC is automatisch ook toegangsbeheerder. Maar, zoals al gezegd, kan een NIMIC ook andere 
autoriteiten toegangsbeheerder maken. 

Een toegangsbeheerder verricht de volgende administratieve taken: 

 hij registreert nieuwe autoriteiten (en gebruikers) in IMI 

 hij beheert de gegevens en gebruikers van bestaande autoriteiten 

 hij verleent toegang tot de verschillende IMI-modules en trekt deze zo nodig in 

 bij de introductie van nieuwe modules registreert hij nieuwe autoriteiten voor de module 
en/of verleent hij al geregistreerde autoriteiten toegang tot de nieuwe module 

                                                                 
1
 Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende de 

administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt en tot intrekking van Beschikking 
2008/49/EG van de Commissie ("de IMI-verordening") 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32012R1024
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2.3. COÖRDINATOREN 

Een of meer autoriteiten kunnen voor een bepaalde module de rol van (gelieerd) coördinator krijgen. 
Een coördinator houdt toezicht op de informatie-uitwisseling door uitgaande informatieverzoeken, 
antwoorden, kennisgevingen of waarschuwingen goed te keuren voor autoriteiten waarmee hij 
gelieerd is. Hij kan ook met de behandeling van een informatieverzoek worden belast als dit wordt 
terugverwezen door de autoriteit van verzending of ontvangst.  

Een autoriteit kan tegelijkertijd coördinator zijn voor een bepaalde module (zoals kennisgevingen 
over dienstverleners) en "gewone" autoriteit voor een andere module (zoals informatieverzoeken 
over gedetacheerde werknemers). Een autoriteit die voor een bepaalde module coördinator is, kan 
voor die module ook alle taken van een gewone autoriteit verrichten (bijv. een informatieverzoek 
opstellen en versturen). 

* Deze taken zijn voorbehouden aan gebruikers met de rol van goedkeurder voor uitwisselingen 
waarvoor hun autoriteit coördinator is (zie punt 3, "Gebruikersrollen"). 

2.4. AUTORITEITEN 

IMI wordt gebruikt door bevoegde instanties in de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (de 
Europese Economische Ruimte) voor uitwisseling van informatie met collega-instanties. Afhankelijk 
van hun bevoegdheden en hun toegangsrechten in IMI kunnen zij informatieverzoeken verzenden en 
ontvangen, kennisgevingen en waarschuwingen inzien en database- en registeritems beheren (zoals 
geldvervoervergunningen of registervermeldingen). 

Een geregistreerde autoriteit die wel toegang tot een bepaalde module heeft, maar niet de rol van 
coördinator, heeft voor deze module de rol van "autoriteit". 

MODULE 
COÖRDINATOR 

(gelieerd coördinator) 
(GEWONE) AUTORITEIT 

Informatieverzoeken Informatieverzoeken volgen  

Informatieverzoeken goedkeuren 
(facultatief)* 

Terugverwezen informatieverzoeken 
behandelen* 

Informatieverzoeken 
behandelen (verzenden, 
ontvangen, beantwoorden 
enz.) 

Kennisgevingen en 
waarschuwingen 

Kennisgevingen en waarschuwingen 
volgen 

Kennisgevingen en waarschuwingen 
goedkeuren en verzenden 

Kennisgevingen en waarschuwingen 
verspreiden 

Kennisgevingen en 
waarschuwingen behandelen 
(kennisgevingen en 
waarschuwingen versturen, 
reageren op documenten, 
documenten uploaden, enz.) 

Databases en 
registers 

 Items toevoegen 
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3. GEBRUIKERSROLLEN (ADMINISTRATIEF EN INHOUDELIJK)  

IMI is flexibel opgezet om rekening te houden met de verschillen in grootte en organisatiestructuur 
tussen de in IMI geregistreerde autoriteiten. Een kleine autoriteit die relatief weinig verzoeken 
behandelt, kan al het werk af met één of twee geregistreerde gebruikers (liefst minstens twee, zodat 
er ook een vervanger is). Maar een instantie zoals de Orde van Geneesheren behandelt zoveel 
verzoeken, dat zij vermoedelijk meerdere IMI-gebruikers met verschillende gebruikersrechten zal 
willen registreren. Elke geregistreerde IMI-gebruiker kan maar tot één autoriteit behoren. 

3.1. BEHEERDERS 

Elke autoriteit in IMI heeft minstens één gebruiker met de rol van beheerder. Dit is automatisch de 
eerste gebruiker van die autoriteit die wordt geregistreerd. Later kunnen ook andere gebruikers deze 
rol krijgen. 

Beheerders kunnen: 

 de gegevens over hun autoriteit bijwerken 

 nieuwe gebruikers registreren 

 de bestaande gebruikeraccounts beheren (gebruikers wissen, gegevens aanpassen, 
gebruikersrechten aanpassen en wachtwoorden resetten) 

Een beheerder bij een autoriteit met de rol van toegangsbeheerder kan ook nieuwe autoriteiten 
registreren en de toegangsrechten, gegevens en gebruikeraccounts van andere autoriteiten beheren. 

Autoriteiten wordt aangeraden minstens twee gebruikers beheerdersrechten te geven. Het is 
belangrijk dat er een vervanger is die wachtwoorden kan resetten en nieuwe gebruikers kan 
registreren.  

BEHEERDERS 
BIJ AUTORITEITEN MET DE ROL VAN 

TOEGANGSBEHEERDER 

BEHEERDERS 
BIJ (GEWONE) AUTORITEITEN 

Nieuwe autoriteiten registreren 

Autoriteiten uitnodigen om zichzelf te registreren 
en hun registratie valideren 

Zichzelf registreren 

Autoriteiten toegang verlenen tot nieuwe modules  

Voor de eigen autoriteit en voor andere 
autoriteiten: 

– Gegevens van de autoriteit beheren 

– Gebruikers beheren (gebruikers registreren, 
updaten en schrappen, en wachtwoorden 
resetten) 

Voor de eigen autoriteit: 

– Gegevens autoriteit beheren 

– Gebruikers beheren (gebruikers registreren, 
updaten en schrappen, en wachtwoorden 
resetten) 
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3.2. GEBRUIKERSROLLEN VOOR VERSCHILLENDE MODULES (INHOUDELIJKE ROLLEN)   

In de volgende tabel staan de gebruikersrollen voor de verschillende vormen van informatie-
uitwisseling. 

 INFORMATIEVERZOEK
EN 

KENNISGEVINGEN /  
WAARSCHUWINGEN 

DATABASES / 
REGISTERS 

Raadpleger 
(alleen 
inzage) 

   

Behandelaar    

Goedkeurder
* 

   

Toewijzer    

* Gebruikers met de rol van goedkeurder zijn alleen mogelijk bij autoriteiten die voor een bepaalde 
module als coördinator zijn aangewezen. 

3.2.1. GEBRUIKERSROLLEN VOOR INFORMATIEVERZOEKEN 

Raadplegers kunnen alle gegevens (ook persoonsgegevens) van de door hun autoriteit verzonden of 
ontvangen informatieverzoeken inzien en afdrukken, maar ze kunnen geen actie ondernemen ten 
aanzien van deze verzoeken. 

Behandelaars kunnen namens hun autoriteit informatieverzoeken verzenden en ontvangen. Bij elke 
autoriteit moet er minstens één behandelaar zijn met toegang tot de module informatieverzoeken. 

Toewijzers kunnen verzoeken aan bepaalde behandelaars toewijzen op basis van het onderwerp of 
andere criteria. Dit gebeurt vaak bij bevoegde autoriteiten die een groot aantal verzoeken moeten 
behandelen. Als een autoriteit voor toewijzing kiest, moet er minstens één toewijzer zijn. De 
beheerders van een autoriteit hebben automatisch ook toewijzingsrechten, maar ze kunnen deze 
ook aan andere gebruikers toekennen. 

Bovenstaande rollen kunnen worden toegekend aan gebruikers bij autoriteiten met toegang tot de 
module Informatieverzoeken, ook die met de rol van coördinator voor informatieverzoeken. 

Goedkeurders bestaan enkel bij een autoriteit die als coördinator optreedt. Een goedkeurder is een 
gebruiker die verantwoordelijk is voor de goedkeuring van uitgaande verzoeken en/of antwoorden 
van autoriteiten die niet zelfstandig kunnen optreden. Een goedkeurder behandelt ook 
informatieverzoeken die naar de coördinator zijn terugverwezen. Terugverwijzing is een manier om 
een geschil over een informatie-uitwisseling te escaleren. Bij elke coördinator moet er minstens één 
gebruiker zijn die de rol van goedkeurder heeft. 
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3.2.2. GEBRUIKERSROLLEN VOOR KENNISGEVINGEN EN WAARSCHUWINGEN  

Raadplegers hebben volledige inzage in alle kennisgevingen en waarschuwingen die hun autoriteit 
heeft verzonden of ontvangen. Ze kunnen de inhoud afdrukken, maar bijvoorbeeld geen 
kennisgevingen of waarschuwingen verzenden, noch erop reageren. 

Behandelaars kunnen kennisgevingen en waarschuwingen namens hun autoriteit behandelen. Zij 
kunnen kennisgevingen/waarschuwingen initiëren en ter goedkeuring aan een coördinator 
voorleggen. Zij ontvangen ook kennisgevingen/waarschuwingen en kunnen erop reageren 
(opmerkingen toevoegen en documenten uploaden).  

Zij kunnen ze echter niet verzenden of verspreiden, zelfs niet als hun autoriteit coördinator voor de 
betrokken module is. 

Goedkeurders bestaan enkel bij autoriteiten die als coördinator voor de betrokken module 
optreden. Ze zijn verantwoordelijk voor de goedkeuring en de verzending van kennisgevingen en 
waarschuwingen, en voor de verspreiding ervan in eigen land. Om kennisgevingen en goedkeuringen 
te initiëren en in te dienen, moet een goedkeurder ook de rol van behandelaar hebben. 

3.2.3. GEBRUIKERSROLLEN VOOR DATABASES EN REGISTERS  

Raadplegers hebben inzage in alle gegevens van de databases en registers waartoe hun autoriteit 
toegang heeft. Zij kunnen deze gegevens raadplegen en afdrukken, maar niet aanmaken of 
bewerken. 

Behandelaars kunnen databases en registers namens hun autoriteit beheren. Ze kunnen nieuwe 
items toevoegen en in IMI activeren (publiceren). Zij kunnen ook items bewerken of deactiveren, 
afhankelijk van het type database of register.  


