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Procedure voor een externe gebruiker die niet over een Microsoft-account 

beschikt en wenst een niet-Microsoft e-mailadres te gebruiken 

 

Om zich aan te melden en gratis 

toegang te krijgen tot de 

Fisconetplus Sharepoint moet u 

zich voortaan identificeren. 

Voor een identificatie moet u 

over een Microsoft-account 

beschikken. 

De volgende stappen 

beschrijven de hele procedure 

inzake het oprichten van een 

Microsoft-account met een e-

mailadres van uw keuze, de 

inschrijving op Fisconetplus en 

de manier om toegang te 

hebben tot de publieke versie 

van de site Fisconetplus. 

 

 

 Microsoft-

privacyverklaring. 

 

 

 

 

Een Microsoft-account creëren op basis van de e-mailadres van uw keuze (skynet, gmail, telenet…)  
 

1. Ga naar https://signup.live.com om uw email te koppelen aan een Microsoft-account. 

 

2. Typ uw e-mailadres in. Kies een nieuw wachtwoord zodat u zich kan aanmelden op uw Microsoft-account 

(dit wachtwoord verschilt bij voorkeur met dat van uw persoonlijke mailbox). 
 

 

https://privacy.microsoft.com/nl-nl
https://privacy.microsoft.com/nl-nl
https://signup.live.com/
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3. Vul uw voornaam en naam in. 

   
4. Vul uw land/gewest in, eveneens uw geboortedatum. 

  
 

5. Voer uw veiligheidscode in die u per email hebt gekregen (indien de mail afkomstig van het “Microsoft-

accountteam” op <account-security-noreply@accountprotection.microsoft.com> met als onderwerp “E-

mailadres bevestigen” niet na enkele minuten in uw inbox verschijnt, kijk dan uw spam of trash folder na. 
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6. Vul uw telefoonnummer in en click op “Volgende”. 

  
 

7. Voer dan de toegangscode in die via sms naar uw gsm wordt gestuurd. 

 
 

8. Uw e-mailadres is voortaan gekoppeld aan een Microsoft-account. 

  

 

9. U kan het browservenster sluiten. 
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Inschrijving op Fisconetplus 
 

10. Vanaf nu kunt u zich inschrijven op de site Sharepoint Fisconetplus door uw e-mailadres in te voeren in de 

daarvoor bestemde ruimte, op de pagina https://minfinfisconetapi.azurewebsites.net/customlogin en door 

op de knop zich inschrijven te klikken. 

 

 
 

11. Onmiddellijk verschijnt op Sharepoint Fisconetplus een groen kader om uw inschrijving te bevestigen en 

wordt er automatisch een uitnodiging naar uw inbox verstuurd namens no-reply@sharepoint.com. 

 

 

 

  

https://minfinfisconetapi.azurewebsites.net/customlogin
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Aanmelden op Fisconetplus 

 

12. U vindt de toegangslink of op de startpagina of via de uitnodiging die u ontvangen hebt via email in uw 

inbox. 

a) Via de startpagina 
Klik op de link < Log u vanaf nu in op onze 
gegevensbank > die zich onderaan het document 
bevindt. 

 

b) Via l’invitation reçue dans votre inbox 
Klik op Go to <minfin-fisconet public> in de 
uitnodiging die u ontvangen hebt via email 
namens no-reply@sharepoint.com. 

 
 

 
 
 

13. Als U moet kiezen tussen een Microsoft-account of een bedrijfsaccount, kies dan de Microsoft-account die u 

net heeft gecreëerd. Indien u verkiest om een bedrijfsaccount te gebruiken, dan zal u die eerst moeten 

inschrijven op Fisconetplus (om een bedrijfsaccount te gebruiken: zie stap 10).  

 

14. Typ het e-mailadres van uw Microsoft-account in. 

 
 

15. Typ uw paswoord in. 

 

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public
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16. Wenst u ingelogd te blijven? Kies standaard voor <Ja>, kies voor <Nee> als u meerdere Microsoft-accounts 

gebruikt. 

 
17. U bent voortaan gekoppeld aan de nieuwe site Sharepoint Fisconetplus. Een aangenaam bezoek! 

 

 

Gelieve in geval van problemen een mail te sturen aan comments.kms@m,infin.fed.be. 

mailto:comments.kms@minfin.fed.be

