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Uw SFTP-kanaal aanmaken op het portaal van de sociale 
zekerheid

Enkel de lokale beheerder of de co-lokale beheerder van de hoedanigheid kan een kanaal 
aanmaken.

U vindt hierbij de verschillende stappen die u moet doorlopen om uw SFTP-kanaal aan te 
maken. Indien u voor de hoedanigheid reeds over een verzendkanaal beschikt of indien u 
in het verleden voor de hoedanigheid reeds een verzendkanaal heeft gehad zal u 
sommige stappen niet moeten doorlopen.

Klik op ‘Gestructureerde berichten’
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(*) Indien er voor de hoedanigheid reeds een verzendkanaal bestaat klikt u aan de 

rechterkant van uw scherm bij ‘Gestructureerde berichten’ op het icoontje naast 
SFTP. 

Aangezien er dan reeds een technische gebruiker bestaat zal u de twee volgende 
schermen niet te zien krijgen.

Klik op ‘De configuratiegegevens opslaan’(*)
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Klik op ‘Volgende’

Vul hier de gegevens van uw technische 
contactpersoon in en klik op ‘Volgende’
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(*) Indien u kiest voor het gebruik van uw elektronische identiteitskaart (eID) dient 
u hier het ‘Signature’-certificaat van uw eID-kaart op te laden. 

(**) Indien u voor de hoedanigheid reeds over een verzendkanaal beschikt en u 
kiest voor uw SFTP-kanaal dezelfde toepassingen dan zal u per toepassing een 
voorkeurkanaal moeten aanduiden. 

Laad hier uw publieke SSH-sleutel op

Laad hier de publieke sleutel (.cer) van 
uw digitaal certificaat op (*)

Vink de toepassingen aan waarvoor u via 
SFTP wenst te verzenden (**)

Klik op ‘Volgende’



5

Karakteristieken van een technische gebruikersnaam:

• Minimum 8 – maximum 20 karakters
• Enkel cijfers (0-9) en de letters van het alfabet (a-z) zijn toegelaten
• Geen spaties
• Kan eens aangemaakt niet meer gewijzigd worden
• Mag nog niet bestaan in het toegangssysteem van de portaalsite van de sociale 

zekerheid
• De technische gebruikersnaam is hoofdlettergevoelig

(*) Indien u al beschikt over een ander verzendkanaal of in het verleden een 
verzendkanaal met inbelverbinding heeft gehad zal u dit scherm niet krijgen en dus 
geen technische gebruikersnaam moeten kiezen aangezien de technische 
gebruikersnaam die werd gekozen ook van toepassing blijft voor SFTP.

Kies een technische gebruikersnaam(*)

Klik op ‘Volgende’
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Klik op ‘Bevestigen’
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Na het aanmaken van uw SFTP-kanaal moet u rekening houden met de synchronisatie 
met de SFTP-server die om de 30 minuten gebeurt. (Omstreeks het uur en omstreeks het 
halfuur.)
Zolang deze synchronisatie niet heeft plaats gevonden krijgt u de melding “De 
configuratie voor de creatie van het kanaal is aan de gang”. Pas na deze 
synchronisatie zal u zich kunnen aanmelden op de SFTP-server.

(*) Indien u voor de hoedanigheid al over een verzendkanaal beschikt of indien u in 
het verleden reeds een verzendkanaal heeft gehad zal u steeds het 
verzendernummer behouden dat u reeds had. 

Uw verzendernummer(*)

heeft u nodig in de 
naam van uw 
bestanden en de 
gebruikersnaam heeft u 
nodig om u aan te 
melden op de SFTP-
server.


