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1. ALGEMENE VRAGEN 

1.1. IMI-gebruiksstatistieken 

Sommigen onder u blijken belangstelling te hebben voor statistische gegevens over het 
gebruik van IMI in de hele EU. De Commissie publiceert maandelijks bijgewerkte 
statistieken op de IMI-website: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/docs/statistics_2012_en.pdf. 

1.1. Uw autoriteit is niet bevoegd voor een ontvangen verzoek 

Heeft uw autoriteit al eens een verzoek ontvangen waarvoor zij niet bevoegd was? U 
kunt zo'n verzoek gemakkelijk doorsturen naar de juiste bevoegde autoriteit in uw land. 
Gebruik de knop "Verzoek doorsturen" onderaan het scherm. Het verzoek verdwijnt dan 
uit uw takenlijst. Uw autoriteit verschijnt niet in het doorgestuurde verzoek en heeft geen 
toegang tot het verzoek (en de uitgewisselde informatie) omdat u er ook niet meer 
verantwoordelijk voor bent. Als u niet weet welke autoriteit in uw land voor het 
ontvangen verzoek bevoegd is, stuurt u het door naar de nationale IMI-coördinator 
(NIMIC). 

1.2. Vertalingen in het systeem 

Het kan gebeuren dat wanneer een nieuw wetgevingsgebied aan IMI wordt toegevoegd, 
sommige delen nog niet volledig vertaald zijn. We zullen de ontbrekende vertalingen zo 
snel mogelijk toevoegen. Als u ontdekt dat bepaalde IMI-onderdelen nog niet vertaald 
zijn, stuur dan een bericht naar uw nationale IMI-coördinator (NIMIC) 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_nl.html). Die zal uw opmerking 
doorsturen naar de Commissie. 

2. TECHNISCHE VRAGEN 

2.1. Internetbrowser 

IMI werkt met de volgende browsers: Internet Explorer 7 of hoger, Firefox en Chrome 
(automatische update). Bij gebruik van een oudere versie van Internet Explorer kunt u 
displayproblemen hebben of werken bepaalde functies niet. 

Vanaf versie 5 van IMI (mei 2012) wordt een kleiner lettertype gebruikt. Desgewenst 
kunt u het formaat van de verschillende IMI-frames aanpassen of het menu volledig 
verbergen. U kunt ook het volledige beeld in- en uitzoomen (resp. met de 
toetscombinaties "Ctrl +" en "Ctrl -"). 

2.2. U kunt niet inloggen 

Als het u om een of andere reden niet lukt om in te loggen op IMI, neem dan contact op 
met uw nationale IMI-helpdesk (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/imi_helpdesks/index.html). Die kan u direct helpen of u doorverwijzen naar de juiste 
coördinator. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_nl.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
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2.3. E-mailberichten van IMI 

Het systeem stuurt u een automatische e-mail als u actie moet ondernemen of voor uw 
autoriteit relevante gegevens gewijzigd zijn. 

Als u geen e-mailberichten ontvangt: 

 Controleer of uw e-mailadres in het systeem klopt 
 Kijk in de junk/spam-folder van uw e-mailprogramma 
 Vraag de IT-helpdesk van uw autoriteit om ervoor te zorgen dat e-mails met als 

afzender "imi-helpdesk@ec.europa.eu" worden doorgelaten door uw e-
mailserver 

2.4. Machinevertalingen 

Een machinevertaling is niet meer dan een ruwe vertaling van de tekst. Voor een snelle 
eerste indruk van de inhoud is dat in veel gevallen voldoende. Maar de Europese 
Commissie is niet aansprakelijk voor de juistheid van machinevertalingen.  

De beste resultaten worden gehaald als u zich beperkt tot korte, duidelijke zinnen. Houdt 
u zich aan de volgende zinsbouw als u vrije tekst invoert: onderwerp + werkwoord + 
meewerkend voorwerp enz. Vermijd administratief jargon. 

Op het moment verkeert de machinevertaalfunctie van IMI nog in de proeffase. De 
ontwikkeling van de machinevertaalfunctie is nog in volle gang. Verwacht wordt dat de 
snelheid en kwaliteit van de vertaling nog zullen verbeteren. 

Op de IMI-website van de Commissie vindt u nieuw oefenmateriaal (alleen in het 
Engels), waarin wordt uitgelegd hoe machinevertaling werkt: 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). Voor 
meer informatie in uw eigen taal kunt u contact opnemen met uw nationale IMI-
coördinator. 

Let er ook op dat als u vrije tekst invoert, u moet aangeven om welke taal het gaat. De 
ontvanger van uw tekst kan kiezen naar in taal deze moet worden vertaald. Maar als u 
niet de goede taal heeft opgegeven, mislukt de automatische vertaling. De ontvanger 
moet dan nog eens bij u aankloppen om de tekst in te voeren, dit keer met vermelding 
van de juiste taal. Wanneer u in IMI een autoriteit kiest, staat altijd aangegeven welke 
talen er bij deze autoriteit worden gesproken. Als u zelf ook een van die talen machtig 
bent, gebruik dan bij voorkeur een van die talen in plaats van te vertrouwen op de 
automatische vertaalfunctie. 

Zodra we klaar zijn met de ontwikkeling van de automatische vertaalfunctie, gaan we 
eens denken over de volgende verbeteringen: vertaling van bijlagen (in Word-formaat), 
mogelijkheid om zelf vertalingen toe te voegen, vertalingen opslaan samen met het IMI-
verzoek (net als in het verleden), opname van de automatische vertaalfunctie in de 
waarschuwingsmodule. 

2.5. Rapporten afdrukken 

Op de IMI-website van de Commissie vindt u nieuw oefenmateriaal (alleen in het 
Engels), waarin wordt uitgelegd hoe u rapporten kunt afdrukken: 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). Voor 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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meer informatie in uw eigen taal kunt u contact opnemen met uw nationale IMI-
coördinator. 

2.6. Informatieverzoeken – Algemene problemen 

U kunt de persoonlijke gegevens in een informatieverzoek (om privacyredenen) niet zien, 
tenzij u voor dat informatieverzoek bevoegd bent en het aanvaardt. Als u later ontdekt dat 
u niet bevoegd bent voor een aanvaard verzoek, kunt u het alsnog doorsturen naar de 
juiste instantie. 

Als u alle verzoeken van uw autoriteit wil bekijken, kunt u die vinden door in het menu 
te klikken op "Verzoeken" > "Zoeken in alle verzoeken". Als u de zoekcriteria openlaat, 
vindt u alle verzoeken die uw autoriteit verzonden en ontvangen heeft. 

U kunt de antwoordtermijn op twee momenten aanpassen: 1) wanneer u een verzoek 
aanvaardt, en 2) wanneer u een verzoek om aanvullende informatie aanvaardt. De 
officiële antwoordtermijn verandert niet wanneer u dit in een bericht aan de andere 
autoriteit vraagt, ook al gaat die ermee akkoord. Als u de termijn later moet veranderen, 
kunt u het verzoek beter opsplitsen (zie oefenmateriaal): 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). U kunt 
dan een deel van de vragen meteen beantwoorden en voor de rest een nieuwe 
antwoordtermijn vastleggen. 

De Commissie dringt er regelmatig op aan om op informatieverzoeken te reageren door 
deze te aanvaarden en te beantwoorden. Als u problemen tegenkomt bij de behandeling 
van informatieverzoeken, neem dan contact op met uw nationale IMI-coördinator 
(NIMIC). 

2.7. Informatieverzoeken – Vragen en antwoorden 

We hebben heel wat opmerkingen gekregen over de voorvertaalde standaardvragen en -
antwoorden. Samen met onze collega's die verantwoordelijk zijn voor de diverse 
wetgevingsgebieden en met de deskundigengroepen gaan we de vragenreeksen herzien. 
Uw reacties zullen we daarin natuurlijk meenemen.  

U vindt de volledige lijst van vragen op de IMI-website onder "Belangrijke documenten" 
> "Informatiemateriaal over IMI" > "In IMI opgenomen standaardvragen" 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_nl.html#data_fields). 

Sommigen van u willen via IMI graag open vragen sturen omdat zij vragen hebben die 
niet door de standaardvragen worden gedekt. We wijzen erop dat de voorvertaalde 
standaardvragen op de EU-wetgeving gebaseerd zijn en binnen de lidstaten zijn 
goedgekeurd. Als bepaalde vragen volgens u ontbreken of onduidelijk zijn, neem dan 
contact op met de nationale IMI-coördinator (NIMIC). Die zal uw opmerkingen 
doorsturen naar de Commissie.  

Als de voorvertaalde standaardantwoorden voor u niet voldoen, kunt u uw antwoord 
altijd toelichten in het vakje "Opmerkingen bij het antwoord". 

Is het antwoord van de andere autoriteit voor u niet duidelijk genoeg of te kort? Vraag 
dan gewoon om aanvullende informatie. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_nl.html#data_fields
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2.8. Informatieverzoeken – Bijlagen 

Zolang uw informatieverzoek nog niet is afgehandeld, kunt op er elk willekeurig moment 
een of meer bijlagen aan toevoegen. Bijlagen kunnen alleen worden gewist zolang het 
informatieverzoek nog in het conceptstadium verkeert. In alle andere fasen (wanneer het 
verzoek al is verstuurd) kunt u bijlagen niet meer wissen omdat zij onmiddellijk zichtbaar 
zijn geworden voor uw partnerautoriteit. 

Als u bepaalde informatie in een bijlage wilt markeren, moet u dat doen voordat u het als 
bijlage aan het IMI-verzoek hangt. 

2.9. Informatieverzoeken – Berichten/herinneringen 

Wilt u uw partnerautoriteit nog eens herinneren aan uw informatieverzoek? Heeft u meer 
informatie nodig of aanvullende bewijzen? U kunt haar dan op elk willekeurig moment 
een bericht sturen via IMI, zolang het informatieverzoek nog niet is afgesloten. Meer 
informatie hierover vindt u op de IMI-website (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/training/new_training_material.html). 

Waarom kunt u een bericht niet meer veranderen zodra het in het systeem is opgeslagen? 
De reden hiervoor is dat uw bericht in IMI meteen zichtbaar is voor uw partnerautoriteit. 
Zij wordt hierover ook nog eens per e-mail geïnformeerd.  

2.10. Autoriteiten zoeken 

We hebben ook veel opmerkingen gekregen over het zoeken naar autoriteiten. We zullen 
de lijst van trefwoorden verder verbeteren en de lidstaten vragen te zorgen voor een 
betere beschrijving van de bevoegdheden van de ingeschreven autoriteiten. 

Vergeet niet dat als u een bevoegde autoriteit niet in IMI vindt, u uw informatieverzoek 
altijd naar een coördinator of naar de nationale IMI-coördinator (NIMIC) kunt sturen. Zij 
zullen het dan doorsturen naar de juiste instantie. 

2.11. Automatische gegevensopslag 

Het systeem beschikt niet over een autosave-functie. Als u gegevens heeft ingevoerd, 
worden die pas opgeslagen als u op de button "Bewaren" klikt. Wees er ook op bedacht 
dat een sessie na 45 minuten wordt afgebroken. U raakt dan alle gegevens die u nog niet 
heeft opgeslagen, definitief kwijt. 

3. PROMOTIEACTIVITEITEN EN OPLEIDINGSMATERIAAL 

Een aantal opmerkingen ging over het belang van een goede training en 
vervolgcursussen, vooral in het geval IMI niet vaak wordt gebruikt.  

Als u behoefte heeft aan training, neem dan contact op met de IMI-coördinator die u 
heeft ingeschreven of met uw nationale IMI-coördinator (NIMIC). De contactgegevens 
van alle NIMIC's vindt u op de IMI-website (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/contact_nl.html).  

Op de IMI-website vindt u onder "Opleiding IMI", ingedeeld op onderwerp, 
oefenmateriaal en handleidingen. U vindt daar ook een document met veelgestelde 
vragen over IMI (FAQ's) (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_nl.pdf). 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_nl.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_nl.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_nl.pdf
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4. JURIDISCHE KWESTIES 

4.1. Privacyregels 

De privacy is verankerd in het systeem zelf. Bij de ontwikkeling van IMI is van meet af 
rekening gehouden met de eisen van de privacywetgeving. Er gelden strenge beperkingen 
ten aanzien van de toegang tot de uitgewisselde persoonsgegevens. Daarom biedt IMI 
een veel hoger niveau van veiligheid dan andere communicatiesystemen, zoals de post, 
telefoon, fax of e-mail. 

4.2. Gebruik van IMI binnen de lidstaten 

Dankzij de nieuwe IMI-verordening kan IMI ook worden gebruikt voor de 
administratieve samenwerking tussen instanties binnen een en dezelfde lidstaat. Er 
gelden wel enkele voorwaarden. Er moet bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de 
bestaande workflows, waarbij alleen kleine aanpassingen mogelijk zijn (bijv. de 
vragenreeksen). Daarnaast moet een lidstaat die IMI voor interne doeleinden wil 
gebruiken, de Commissie vooraf om toestemming vragen. Als u vragen heeft over het 
gebruik van IMI binnen uw land, wendt u zich dan tot uw nationale IMI-coördinator 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_nl.html). 

4.3. Verplicht gebruik van IMI in plaats van andere communicatiemiddelen 

De IMI-verordening stelt het gebruik van IMI bij de administratieve samenwerking 
(informatie-uitwisseling en wederzijdse bijstand) verplicht voor alle in de bijlage van die 
verordening opgenomen wettelijke besluiten. Op dit moment zijn dat de 
Dienstenrichtlijn, de richtlijn Beroepskwalificaties, de richtlijn Patiëntenrechten, de 
verordening Grensoverschrijdend vervoer van eurocontanten, Solvit en, op proef, de 
richtlijn Detachering van werknemers. De lijst zal van tijd tot tijd worden aangepast. 

We wijzen er nog een keer op dat er bij de ontwikkeling van IMI, in tegenstelling tot 
andere communicatiemiddelen, van meet af aan rekening is gehouden met de eisen van 
de privacywetgeving, waardoor het aan het "privacy-by-design-principe" beantwoordt. 
Omdat het een betere privacybescherming biedt en veiliger is dan andere 
communicatiemiddelen (zoals de post, telefoon, fax en e-mail), maakt IMI het 
makkelijker om aan de geldende EU- en nationale regels voor de bescherming van 
persoonsgegevens te voldoen. 

4.4. Particuliere instanties en IMI 

IMI is bedoeld als administratief hulpmiddel voor grensoverschrijdende samenwerking 
tussen "bevoegde autoriteiten". Dat zijn instanties waaraan specifieke taken zijn 
toegewezen in het kader van de uitvoering van EU- of nationale wetgeving. Meestal gaat 
het om overheidsdiensten. Maar elke lidstaat mag zelf bepalen welke instanties in IMI 
worden ingeschreven als bevoegde autoriteiten voor een bepaald wetgevingsgebied. Als 
u vindt dat bepaalde instanties ontbreken, neem dan contact op met uw IMI-coördinator.  

5. VOOR COÖRDINATOREN 

5.1. Verzoeken van gecoördineerde autoriteiten volgen 

Als u wilt kijken wat de stand van zaken is van de verzoeken van de door u 
gecoördineerde autoriteiten, kunt u in het menu klikken op "Verzoeken" > "Zoeken in 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_nl.html
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alle verzoeken". Bij "Zoeken naar" kiest u "Verzoeken van autoriteiten waarvoor ik 
gelieerd coördinator ben". 

Als u niet de gelieerde coördinator voor verzoeken bent, vink dan bij "Alleen zoeken 
naar" "Verzoeken van bepaalde autoriteiten" aan. Selecteer daarna de gewenste 
autoriteiten. 

5.2. Contact opnemen met de andere lidstaat 

We zijn van plan om het nationale IMI-coördinatoren in de toekomst mogelijk te maken  
gemakkelijk contact op te nemen met hun tegenhangers in andere lidstaten. 

Maar voorlopig moet u daarvoor nog uw gewone e-mail gebruiken. De contactgegevens 
van de nationale IMI-coördinatoren (NIMIC's) vindt u op de IMI-website. U kunt ze ook 
met de zoekfunctie in IMI zelf vinden. Klik in het menu op "Autoriteiten" > "Zoeken" en 
vul bij "Naam autoriteit" "NIMIC" in. U krijgt dan de lijst van NIMIC's. 

Iedereen met toegang tot een verzoek (behandelaar, coördinator) kan gemakkelijk contact 
opnemen met de andere bevoegde autoriteit en haar coördinator via het tabblad "Beheer 
verzoek". Naast het e-mailadres staat altijd een envelopje. Als u daarop klikt, wordt uw 
e-mailprogramma geopend met daarin een nieuw bericht waarin de geadresseerde en 
onderwerpregel al zijn ingevuld. 

6. HANDIGE LINKS 

Lijst van nationale IMI-helpdesks 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html  

Lijst van nationale IMI-coördinatoren 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_nl.html  

Nieuw oefenmateriaal op de IMI-website (alleen in het Engels) 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html  

Veelgestelde vragen 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_nl.pdf  

In IMI opgenomen standaardvragen 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_nl.html#data_fields  

 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_nl.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_nl.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_nl.html
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