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Opgave doen als derde aangever 
In deze korte handleiding wordt beschreven hoe je als derde aangever een opgave doet.   
 
Voor wie? 
Deze informatie is bestemd voor de derde aangever die door een informatieplichtige is gemachtigd om opgave te 
doen. In de handleiding ‘Machtigen van een derde aangever’ staat beschreven hoe een informatieplichtige een derde 
aangever kan machtigen.  
 

Brief aan derde aangever 
Nadat je als derde aangever bent gemachtigd door het  informatieplichtige bedrijf, ontvang je van het CBS een brief 
met de mededeling dat dit bedrijf een machtiging aan jouw bedrijf heeft gegeven om opgave te doen. In deze brief 
staan voor jou als derde aangever eigen inlogcodes.  
Overige correspondentie (bijvoorbeeld over wijzigingen van de opgaveverplichting of rappelbrieven) stuurt het CBS 
naar de informatieplichtige zelf.  
 

Inloggen en instellen als derde aangever 
Hoe je inlogt en de gegevens instelt hangt er van af: ben je alleen derde aangever of daarnaast ook zelf 
informatieplichtig? 
 

• Derde aangever, zelf niet informatieplichtig?   
Als je alleen als derde aangever opgave doet, en dus niet als informatieplichtige, log dan in met de 
inlogcodes uit de brief die je als derde aangever van het CBS hebt ontvangen. Handel  zoals toegelicht in de 
handleiding en het filmpje over het  inloggen en instellen. Het enige verschil bij het instellen is dat je geen 
goederenstromen hoeft in te vullen maar dat je de informatieplichtige selecteert voor wie je opgave gaat 
doen.  

 
• Derde aangever en zelf ook informatieplichtig?  

Als je als derde aangever ook zelf informatieplichtig bent, dan log je in met de inlogcodes uit de brief die je 
als informatieplichtige ontvangt. Je geeft dan ook aan voor welke stromen je zelf opgave moet doen. Handel 
zoals beschreven is in het filmpje en de handleiding over ‘inloggen en instellen’.  
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Overzicht machtigingen 
Om te zien voor welke  bedrijven jij gemachtigd bent, ga je naar Aangever en dan Wijzig actieve aangever. Hier vindt 
je een overzicht met btw-nummers van bedrijven die jou gemachtigd hebben om opgave te doen voor één of 
meerdere van hun stromen.  
 

In de rechterbovenhoek van het scherm kun je zien onder welk BTW-nummer je opgave gaat doen. 
 
Als je gemachtigd bent om voor meerdere informatieplichtigen opgaven te doen, kun je de actieve aangever 
veranderen door op het BTW-nummer van een andere aangever  te klikken. 
 

Meer info 
Bekijk hiervoor onze andere korte handleidingen en filmpjes over: 

• Inloggen en instellen 
• Gegevens handmatig invoeren 
• Gegevens inlezen 

 
In het filmpje “Derde aangever: Machtigen en aangeven” wordt zowel  het machtigen van de derde aangever als  het 
opgave doen door de derde aangever toegelicht. In de korte handleiding ‘Machtigen van een derde aangever’ wordt 
beschreven hoe je een derde aangever machtigt.  
 
Ga voor een uitgebreide handleiding en meer informatie naar www.cbsvooruwbedrijf.nl/ihg 


