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JAARVERSLAG 2010 
 

ALGEMEEN COÖRDINATIECOMITÉ 
 
 

 
1.VOORWOORD 

 
 
 
Voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid was 2010 een jaar waarin het aantal 
berichten verder geconsolideerd werd en er opnieuw allerlei initiatieven binnen het netwerk 
van de sociale zekerheid genomen werden. 
 
In de loop van 2010 werden 699.344.915 berichten uitgewisseld (tegenover 806.288.690 in 
2009). Deze vermindering met 13 % ten opzichte van 2009 wordt verklaard door het project 
“Dimona Reengineering” waarbij de verzending van mutaties werd gerationaliseerd en door 
een vermindering van het aantal punctuele raadplegingen van het Rijksregister door sommige 
instellingen die hun gegevensbanken wensen bij te werken. 
 
Onder meer de ontwikkelingen in de loop van 2010 met betrekking tot onderstaande thema’s 
verdienen bijzondere belangstelling. 
 
 

*              * 
 

* 
 

In 2010 werd er verder gewerkt aan de automatische toekenning van voordelen op basis van 
het statuut in de sociale zekerheid: een belangrijk aantal voordelen die aan sociaal 
verzekerden worden toegekend op basis van hun statuut in de sociale zekerheid worden reeds 
automatisch toegekend zonder dat de sociaal verzekerden of hun werkgevers ze nog moeten 
aanvragen.  
 
Voorbeelden die in de loop van 2010 verwezenlijkt werden zijn de automatische toekenning 
van tariefverminderingen voor het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, MIVB) aan personen 
(of hun gezinsleden) die het statuut van rechthebbende op verhoogde tegemoetkoming in de 
ziekteverzekering, rechthebbende op leefloon, … bezitten en de automatische toekenning van 
voordelige hypothecaire leningen ter verwerving van een eigen woning en het automatische 
recht op voordelige huurwoningen aan gezinnen met een beperkt inkomen door gebruik te 
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maken van informatie beschikbaar binnen het netwerk van de sociale zekerheid en de FOD 
Financiën. 
 
 

*              * 
 

* 
 
In het voorbije jaar werd het programma Athena & Carrière Planning Systeem, dat bestaat uit 
het bouwen van een volwaardige multisectoriële loopbaandatabank met geconsolideerde 
gegevens (samengebracht uit verschillende authentieke bronnen), verder uitgebouwd. In dit 
kader zal een anomaliebeheer uitgewerkt worden dat volledig afgestemd is tussen de openbare 
instellingen van de sociale zekerheid en de werkgevers. Tevens wordt, zowel aan de 
betrokken instellingen als aan de sociaal verzekerden en het middenveld, een performante 
dienstverlening beoogd waarbij bijvoorbeeld een overzicht kan worden geboden van de 
loopbaan of de mogelijkheid wordt geboden om simulaties uit te voeren inzake de impact van 
bepaalde keuzes (bijvoorbeeld loopbaanonderbreking of tijdskrediet) op de sociale rechten 
(uitkeringen of pensioenen), rekening houdend met de loopbaan (carrière planning systeem). 
 
Daarnaast werden grote stappen gezet in het CAPELO-project waarbij een individuele 
pensioenrekening wordt aangemaakt voor de personeelsleden van de overheidsdiensten, 
zowel op juridisch als functioneel vlak. Dit project wordt uitgewerkt in onderling overleg 
tussen de KSZ, de RSZ, de RSZPPO, SIGeDIS en de PDOS. Om de gegevensdatabank te 
voeden, wordt voorzien in enkele aanpassingen aan de DmfA. De inproductiestelling van deze 
blokken en van de nieuwe codes die voornamelijk een impact zullen hebben op de 
overheidssector, is voorzien voor de DmfA-aangifte van het eerste kwartaal van 2011. 
 
Ten slotte wordt er een gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen” (DB2P) opgericht 
bij SIGeDIS die gegevens bevat betreffende alle Belgische en buitenlandse voordelen voor 
werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die een aanvulling zullen vormen op het wettelijk 
pensioen. 

 
 

*              * 
 

* 
 

Het voorbije jaar werd op het portaal van de sociale zekerheid het internationale luik 
“Leaving Belgium” in productie gesteld, met als doelgroep de burgers die in het buitenland 
wensen te gaan wonen. 
 
Er wordt tevens verder werk gemaakt van “Coming to Belgium”, dat de tegenhanger vormt 
van “Leaving Belgium” en van toepassing is op diegenen die zich in België komen vestigen. 
Er wordt voorzien in de oplevering in de loop van 2011. Deze toepassing zal trouwens 
gebruik maken van dezelfde zoekmotor als het bestaande “Leaving Belgium” en zal dus 
ontwikkeld kunnen worden aan een veel lagere kostprijs. 

 
* * 

 
* 
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In de loop van 2011 zal de implementatie van de dienstgeoriënteerde architectuur (SOA) 
plaatsvinden die meer rekening houdt met de reële behoeften van de klanten en met de 
technische vereisten op het vlak van beveiliging, volumes, gewenste beschikbaarheid en 
performantie waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstarten van een project. 
Daartoe werden, in overleg met alle actoren, belangrijke stappen gezet in 2010. 
 
  

* * 
 

* 
 
De samenwerking met de FOD Financiën werd het voorbije jaar ook gevoelig uitgebreid. Dit 
uitte zich in verschillende gegevensstromen. 
 
Zo werden in de loop van 2010 en in het kader van de consultatie van gegevens betreffende de 
personenbelasting verschillende instellingen van sociale zekerheid gemachtigd om via de 
KSZ toegang tot deze gegevens te bekomen (TAXI-AS). 
 
Daarnaast werd met betrekking tot de gegevens inzake onroerende goederen een consultatie 
uitgewerkt ten behoeve van de RSZ en de RVP (CADNET).  
 
Voor de bijwerking van de schuldvorderingen ingesteld door de FOD Financiën bij de RJV 
werd een gegevensstroom opgezet.  
 
In het kader van de fiscale en niet-fiscale invordering werd ten behoeve van de FOD 
Financiën een geïntegreerde dienst ontwikkeld waarbij toegang gegeven wordt tot het 
werkgeversrepertorium, het personeelsbestand, de DmfA van de RSZ/RSZPPO en het 
vakantiegeld bij de RJV via nieuwe webservices (Zacheus-project). 
 
 

* * 
 

* 
 
Ten slotte coördineert de KSZ de implementatie van de diensteninfrastructuur die 
noodzakelijk is voor de Belgische sociale zekerheid met het oog op de uitvoering van de 
nieuwe EG-verordening 883/04 houdende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en 
de EG-toepassingsverordening 987/09; het betreft het Europees project Electronic Exchange 
Social Security Information (EESSI). 
 
Het EESSI-project heeft als doel een elektronisch netwerk tot stand te brengen voor de 
Europese uitwisseling van socialezekerheidsgegevens in het kader van de toepassing van de 
verordening. 
 
Het EESSI-netwerk zal uit twee soorten domeinen bestaan: een internationaal domein met een 
centraal netwerk en een nationaal domein voor elke lidstaat (Member State – MS). 
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In 2010 is de performantie van het netwerk van de sociale zekerheid verder toegenomen. Al 
deze verwezenlijkingen konden er niet geweest zijn zonder het werk van al diegenen, 
voorzitters, administrateurs, secretarissen en deelnemers, die door hun toewijding, hun 
bekwaamheid en hun doorzettingsvermogen hebben bijgedragen tot de goede werking van het 
netwerk. Bij deze willen wij hen van harte bedanken. Hun creativiteit en hun teamspirit 
hebben het mogelijk gemaakt dat dit gedeelde netwerk nog beter en efficiënter kon werken 
ten dienste van de sociale zekerheid. 
 
 
 
 

 
       Gabriel PERL 

     Voorzitter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   8

KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
 
 
 
2.1. Samenstelling van het Algemeen Coördinatiecomité  
 
 
 
Voorzitter: De heer G. Perl (F) 
  
 
 
 
 
 
 
Ondervoorzitter: De heer K. Snyders (N) 
 Administrateur-generaal 
 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
 Victor Hortaplein 11 
 1060 BRUSSEL 
 
 
 
 
 
 
 
Ondervoorzitter: De heer T. Auwers (N) 
 Directeur-generaal 
 FOD Sociale Zekerheid 
 Eurostation II 
 Victor Hortaplein 40 bus 20, 5E122 
 1060 BRUSSEL 
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Werkende leden en plaatsvervangende leden: 
 
 
1° Als vertegenwoordigers van de openbare instellingen van sociale zekerheid andere 

dan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: 
 
 

Werkende leden Plaatsvervangende leden 

De heer L. Bassez (N) 
Directeur 

De heer B. Strobbe (N) 
 

 
Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden 

“Maritiem Huis” 
Olijftakstraat 7-13 bus 1 

2060 ANTWERPEN 6 
Tel. 03/220 74 11 

 
De heer F. De Hondt (F) 

Waarnemend administrateur-generaal 
De heer P. Roelstraete (N) 

Adviseur 
 

Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid 
Louizalaan 194 
1050 BRUSSEL 

Tel. 02/642 05 11 
 

De heer G. Carlens (N) 
Administrateur-generaal 

De heer J.-L. Cleuren (N) 
Directeur-generaal 

 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Keizerslaan 7 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02/515 41 11 
 

Mevrouw J. De Baets (F)  
Administrateur-generaal 

De heer F. Theunis (F)  
Adviseur-generaal 

 
Fonds voor Arbeidsongevallen 

Troonstraat 100 
1050 BRUSSEL 

Tel. 02/506 84 11 
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De heer L. Vanneste (N) 
Administrateur-generaal 

De heer A. Gaspard (F) 
Adjunct-administrateur-generaal 

 
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie 

Elyzeese Veldenstraat 12 
1050 BRUSSEL 

Tel. 02/627 97 60 
 

De heer F. Florizoone (N) 
Administrateur-generaal 

De heer P. Nys (F) 
Adjunct-administrateur-generaal 

 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 

Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten 
Jozef II-straat 47 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02/239 12 11 
 

De heer P. Mylle (N) 
Adviseur 

De heer L. Renaud (F) 
Adviseur-generaal 

 
Rijksinstituut voor de Sociale  

Verzekeringen der Zelfstandigen 
Jan Jacobsplein 6 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02/546 42 11 
 

De heer B. Collin (F) 
Adjunct-administrateur-generaal 

De heer N. Marly (N) 
ICT-manager 

 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

Tervurenlaan 211 
1150 BRUSSEL 

Tel. 02/739 71 11 
 

De heer G. Perl (F) 
Voorzitter 

De heer F. de Groulart (F)  
Adviseur-generaal 

 
Rijksdienst voor Pensioenen 

Zuidertoren 3 
1060 BRUSSEL 

Tel. 02/529 21 11 
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De heer K. Snyders (N) 
Administrateur-generaal 

De heer K. Deridder (N) 
Adviseur-generaal 

 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

Victor Hortaplein 11 
1060 BRUSSEL 

Tel. 02/509 31 11 
 

De heer J. Uytterhoeven (N) 
Administrateur-generaal 

De heer P. Strauss (F) 
Adviseur-generaal 

 
Fonds voor de Beroepsziekten 

Sterrenkundelaan 1 
1210 BRUSSEL 

Tel. 02/226 62 11 
 

De heer B. Lachaert (N) 
 

De heer I. De Cock (N) 
Adviseur 

 
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 

Trierstraat 70 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02/237 21 11 
 

 
 
2° Als vertegenwoordigers van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: 
 
 

Werkende leden Plaatsvervangende leden 
De heer F. Robben (N) 

Administrateur-generaal 
De heer P. Maes (N) 

Afdelingshoofd 
De heer E. Quintin (F)  

Adjunct-administrateur-generaal 
De heer J. Jochmans (F) 

Afdelingshoofd 
 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
Sint-Pieterssteenweg 375 

1040 BRUSSEL 
Tel. 02/741 83 11 
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3°      Als vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdiensten (FOD’s): 
 
 

Werkende leden Plaatsvervangende leden 
De heer T. Auwers (N) 

Directeur-generaal 
De heer K. Vleminckx (N)  

Adviseur 
 

FOD Sociale Zekerheid 
Eurostation II 

Victor Hortaplein 40 bus 20, 5E122 
1060 BRUSSEL 
Tel. 02/528 60 11 

 
Mevrouw M. Misko (F) 

 
De heer J. Van Damme (N) 

 
 

FOD Sociale Zekerheid 
Administratief Centrum 

Kruidtuin 
Finance Tower 

Kruidtuinlaan 50 bus 1 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02/528 60 11 
 

De heer P.-P. Maeter (F) 
Voorzitter van het directiecomité 

De heer P. Debasse (N) 
Directeur 

 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

Ernest Blerotstraat 1 
1070 BRUSSEL 

Tel. 02/233 41 11 
 

Mevrouw L. Deschoolmeester (N) 
 

De heer J. Festraets (F) 
 

 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

Victor Hortaplein 40 bus 10 
1060 BRUSSEL 

Tel. 02/524 71 11 
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De heer J. Leroy (F) 

Voorzitter van het directiecomité 
De heer H. Stalpaert (N) 

Adviseur 
 

FOD Personeel en Organisatie 
Copernicusgebouw 

Wetstraat 51 
1040 BRUSSEL 

Tel. 02/790 58 00 
 

De heer K. Vanhoecke (N) 
Administrateur 

Mevrouw M. Smet (N) 
Fiscaal expert 

 
FOD Financiën 

North Galaxy, gebouw B – 27ste verdieping 
Koning Albert II-laan 33, bus 10 

1030 BRUSSEL 
Tel. 02/572 57 57 

 
De heer W. Van Assche (N) 

Directeur-generaal 
De heer S. Forster (F) 

Directeur-generaal 
 

FEDICT 
Maria-Theresiastraat 1/3  

1000 BRUSSEL 
Tel. 02/212 96 00 

 
De heer F. De Saer (N) 

Directeur ICT 
Mevrouw M.-C. Colin-Lefèbvre (F) 

Adviseur-generaal 
 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 
Leuvenseweg 44 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02/277 51 11 
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4° Als vertegenwoordigers van de meewerkende instellingen van de sociale zekerheid: 
 
 

Werkende leden Plaatsvervangende leden 
De heer G. Devolder (N) 

Coördinator 
De heer Ph. Borsu (F) 

Administrateur 
 

Algemeen Christelijk Vakverbond 
Haachtsesteenweg 579 

1031 BRUSSEL 
Tel. 02/246 31 11 

 

 
Algemeen Belgisch Vakverbond 

Hoogstraat 42 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02/506 82 11 
 

Mevrouw B. Hannes (N) 
Directeur 

Mevrouw B. Van Crombrugghe (F) 
Adviseur 

 
ASSURALIA 

de Meeûssquare 29 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02/547 56 11 
 

De heer W. Reynders (N) 
Directeur 

De heer M. Nens (N) 
 

 
Vereniging der Kassen  

voor Gezinsvergoedingen 
Accolaystraat 40 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02/230 27 23 
 

 
PARTENA 

Kartuizersstraat 45 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02/549 33 54 
 

De heer Y. Mackelbert (F) 
Executive Director Development 

De heer J. Huybrechs (N) 
Directeur 

 
Landsbond van de Onafhankelijke 

Ziekenfondsen 
Sint-Huibrechtsstraat 19 

1150 BRUSSEL 
Tel. 02/778 92 11 

 

 
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 

Haachtsesteenweg 579 
1031 BRUSSEL 

Tel. 02/246 31 11 
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De heer C. Van Peteghem (N) 

Directeur 
De heer L. Van Rompu (N) 

Adviseur 
 

Nationale Patroonskas voor het betaald verlof 
in de Bouwbedrijven en Openbare Werken 

Poincarélaan 78 
1060 BRUSSEL 

Tel. 02/529 80 11 
 

 
Congémetal - “Centrale Administratie” 

Diamant Building 
August Reyerslaan 80 

1030 BRUSSEL 
Tel. 02/706 81 11 

 
De heer C. Gilon (F) 

Dienstchef 
De heer L. De Meyer (N) 

Manager 
 

Caisse d’assurances sociales UCM 
BP 38 

5100 JAMBES 
Tel. 081/32 07 30 

 
 

SECUREX INTEGRITY 
Verenigde Natieslaan 1 

9000 GENT 
 

 
 
5°       Als vertegenwoordiger van de Vereniging van Sectorale Instellingen: 
 
 

Werkende leden Plaatsvervangende leden 
Mevrouw H. Engels (N) 

Voorzitter 
De heer D. Vanhaeverbeke (N) 

Bestuurder 
 

Vereniging van Sectorale Instellingen 
Koningstraat 132 bus 1 

1000 BRUSSEL  
Tel. 02/209 65 66 

 
 



 

   16

6° Als vertegenwoordiger van de OCMW’s: 
 
 

Werkende leden Plaatsvervangende leden 
De heer Ch. Lejour (F) 

Adviseur 
De heer P. Van Schuylenbergh (N) 

Directeur 
 

VSGB 
Aarlenstraat 53 bus 4 

1040 BRUSSEL 
Tel. 02/238 51 40 

 

 
Vereniging Vlaamse Steden & Gemeenten 

Paviljoenstraat 9 
1030 BRUSSEL 

Tel. 02/211 55 00 
 

 
 

7° Als vertegenwoordiger van het Rijksregister van de natuurlijke personen: 
 
 

Werkende leden Plaatsvervangende leden 
De heer L. Vanneste (N) 

Directeur-generaal 
Mevrouw C. Rouma (F) 

Adviseur-generaal 
 

Rijksregister 
Park Atrium 

Koloniënstraat 11 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02/518 21 21 
 

 
 
8°      Als vertegenwoordiger van SIGEDIS: 
 
 

Werkende leden Plaatsvervangende leden 
De heer J. Livyns (F) 

Afgevaardigd bestuurder 
De heer S. Janssen (N) 

Directeur-generaal 
 

SIGEDIS 
Zuidertoren  

1060 BRUSSEL 
Tel. 02/212 02 16 
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9° Als vertegenwoordiger van Smals: 
 
 

Werkende leden Plaatsvervangende leden 
De heer S. Vanhoof (N) 

CSM eHealth & Pensioenen 
De heer J. Vercruysse (N) 

Directeur 
 

Smals 
Koninklijke Prinsstraat 102 

1050 BRUSSEL 
Tel. 02/787 57 11 

 
 
 
10° Als vertegenwoordiger van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV):  
 
 

Werkende leden Plaatsvervangende leden 
De heer E. De Pue (N) 

Directeur-generaal 
Mevrouw D. De Vos (F) 

Adjunct-directeur-generaal 
 

Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging 
Hertogsstraat 4 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02/289 00 61 
 

 
 
11° Als vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en Gewesten:  
 
 

Werkende leden Plaatsvervangende leden 
De heer G. Mareels (N) 
Projectleider CORVE 

De heer L. Silon (N) 
Adviseur 

 
Vlaamse Gemeenschap 

Boudewijngebouw lokaal 2A30A 
Boudewijnlaan 30 
1000 BRUSSEL 

 

 
Vlaamse Gemeenschap 

Markiesgebouw, lokaal 201 
Markies 1 

1000 BRUSSEL 
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De heer D. Cornet (F) 
Adjunct-commissaris 

De heer F. Du Mortier (F) 
Business Developer e-Gov 

 
EASI-WAL E-Administration,  

Simplification et Lisibilité 
Chaussée de Charleroi 83B – 4ème étage 

5000 SALZINNES (NAMUR) 
Tel. 081/40 92 40 

 

CIRB 
Avenue des Arts 21 
1000 BRUXELLES 
Tel. 02/282 47 70 

De heer O. Schneider (F) 
 

De heer M. Fettweis (F) 

 
Etnic 

Place Solvay 4, 2ème étage 
1030 BRUXELLES 

 
 

Ministère de la Communauté germanophone  
Rue Gospert 1 
4700 EUPEN 

Tel. 087/59 64 00 
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2.2. Samenstelling van de stuurgroep  
 
 
 
Voorzitter:  De heer G. Perl (F) 
  Voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité 
 
 
 
Leden:  De heer K. Snyders (N) 
  Ondervoorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité 
 
 
  De heer T. Auwers (N) 
  Ondervoorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité 
 
 
  De heer S. Vanhoof (N) 
  Secretaris van het Directiecomité van Smals 
 
 
  De heer F. Robben (N) 
  Administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid 
 
 
  De heer E. Quintin (F) 
  Adjunct-administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid 
 
 
  De heer P. Mylle (N) 
  Adviseur bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 

der Zelfstandigen 
 
 
  De heer P.-P. Maeter (F) 
  Voorzitter van het Directiecomité bij de FOD Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg 
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De Voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité 
 

 
         Brussel, 1 maart 2010 

 
 

KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
 
 

Algemeen Coördinatiecomité 
 
 

Verslag van de vergadering van 5 februari 2010 
 

 
De vergadering wordt geopend om 10u10 onder het voorzitterschap van de heer G. Perl, 
administrateur-generaal van de RVP. 
 
 

¬ 
 
 
1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 juni 2009. 

 
De Voorzitter stelt vast dat de leden geen opmerkingen hebben over het verslag van de 
vorige vergadering van het Algemeen Coördinatiecomité. 
 
Het verslag wordt derhalve goedgekeurd. 

 

2. Mededelingen. 
 

De heer P. Maes (KSZ) meldt dat, gelet op een aantal beëindigde mandaten binnen de 
instellingen die worden vertegenwoordigd, in de loop van de komende weken een 
ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van het Algemeen 
Coördinatiecomité zal worden voorbereid. 

 
 
3. Synthese van het aantal uitgewisselde diensten in het netwerk in 2009 en van de 

diensten in ontwikkeling – stand van zaken van de lopende projecten.  
 

De heer E. Quintin (KSZ) licht de synthese en de stand van zaken van de lopende 
projecten toe.  
 
Het Algemeen Coördinatiecomité formuleert geen opmerkingen. 

 

Sint-Pieterssteenweg 375 
1040 Brussel 
tel  02-741 83 11 
fax 02-741 83 00 
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Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 
4. Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. de DIMONA-aangifte, de 

multifunctionele aangifte, de aangiften van sociale risico’s en de LIMOSA-aangifte. 
 
De heren K. Deridder (RSZ) en P. Maes  (KSZ)  lichten het verslag toe. 
 
M.b.t. het project Capelo merkt de heer S. Janssen (SIGeDIS) op dat de invoering van de 
nieuwe blokken gefaseerd zal verlopen, vanaf het derde (i.p.v. het tweede) kwartaal 2010. 
 
De heer  P. Maes  (KSZ) voegt hieraan toe dat tevens reglementaire aanpassingen worden 
voorbereid. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 

 
 
5. Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. de werkgroep 

“Informatieveiligheid”. 
 
De heer A. Grijseels (RIZIV) licht het verslag toe. 
 
Mevrouw D. De Vos (DAV) vraagt zich af welke de precieze verhouding is tussen de 
OCMW’s enerzijds en de POD Maatschappelijke Integratie en de RSZPPO anderzijds. 
 
De heer F. Robben (KSZ) vermoedt dat haar vraag het toepasselijke gebruikers- en 
toegangsbeheer betreft. Naargelang het taken betreft die worden uitgeoefend als 
werkgever of als instelling van sociale zekerheid, zullen de OCMW’s respectievelijk 
gebruik maken van het User Management Ondernemingen of het User Management 
Professionnals. Per OCMW wordt één verantwoordelijke toegangen aangeduid, die in 
functie van vermelde taken diverse lokale beheerders kan aanduiden. Hij benadrukt dat 
afspraken werden gemaakt met Fedict dat het binnen de sector van de sociale zekerheid 
ontwikkelde User Management ook toepasselijk blijft indien door de OCMW’s gebruik 
wordt gemaakt van Digiflow. 
 
De heer D. Cornet (Waals Gewest) merkt op dat op dit ogenblik geen vertegenwoordigers 
van het Waals en Brussels Gewest aanwezig zijn in de werkgroep “Informatieveiligheid”. 
Dit lijkt hem nochtans wenselijk, bijvoorbeeld bij de toepassing van de minimale 
veiligheidsnormen. 
 
De heer F. Robben (KSZ) meent inderdaad dat alle gewesten en gemeenschappen het 
recht hebben deel te nemen aan de werkzaamheden van deze werkgroep. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

6. Verslag over de stand van zaken van het project datawarehouse arbeidsmarkt en 
sociale bescherming binnen het Agora-programma. 
 
De heer P. Maes (KSZ) licht het verslag toe. 
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De heer F. Robben (KSZ) verwijst ten slotte naar een gepland overleg met de ADSEI 
(voorheen het NIS). Enerzijds wil de ADSEI gegevens betrekken uit het netwerk van de 
sociale zekerheid met het oog op de volkstelling (om een dubbele bevraging te 
vermijden), anderzijds wenst de Kruispuntbank gegevens te verkrijgen van de ADSEI met 
het oog op de verrijking van de gegevens van het datawarehouse. Het overleg betreft 
onder meer de bespreking van een methode tot koppeling van de gegevens, conform de 
reglementering tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
De heer P. Strauss (FBZ) vraagt hoe men praktisch aan gegevens uit het datawarehouse 
kan geraken. 
 
De heer F. Robben (KSZ) verwijst naar de website van de Kruispuntbank met een 
beschrijving van het datawarehouse en de diverse variabelen enerzijds en een basisschema 
voor gegevensaanvragen anderzijds. Hij beklemtoont daarnaast dat het steeds 
sectoroverschrijdende statistieken betreft. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 

 
7. Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. de werkgroep “Extranet”. 
 

De heer J. Jochmans (KSZ) licht het verslag toe. 
 
De heer F. Robben (KSZ) voegt hieraan toe dat de instellingen bij gebruik van VPN de 
keuze behouden tussen enerzijds het gebruik van de identiteitskaart en anderzijds, tegen 
betaling, het gebruik van het systeem aan de hand van een token.  
 
Vervolgens bevestigt hij dat het project tot implementatie van de VoIP-technologie op het 
Extranet werd gegund na een overheidsopdracht bij Smals en een eerste installatie werd 
uitgevoerd in de Smals-omgeving. De kandidaat-instellingen zullen geleidelijk aan 
betrokken worden. 
 
Hij beklemtoont dat bij dergelijke horizontale projecten de controle op de correcte 
gunning van de overheidsopdracht gebeurt binnen Smals, o.a. onder toezicht van de 
vertegenwoordiger van de voogdijminister en de minister van begroting in de Raad van 
Bestuur van Smals, en van de bedrijfsrevisor. Hierdoor wordt vermeden dat hetzelfde 
proces doorlopen zou moeten worden binnen elke instelling die op de dienst beroep wenst 
te doen. Alle informatie (lastenboek, offertes,…) kan vanzelfsprekend op een transparante 
wijze worden bezorgd aan betrokken instellingen. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

8. Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. de werkgroep “Informatief 
portaal van de sociale zekerheid”. 

 
De heer E. Quintin (KSZ) licht het verslag toe.  
 
De heer D. Cornet (Waals Gewest) stelt zich vragen bij de performantie van de 
zoekmotor. 
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De heer F. Robben (KSZ) vermoedt dat de vraag eerder de website van de KSZ betreft. 
 
De heren E. Quintin (KSZ) en P. Maes (KSZ) zijn op de hoogte van het probleem en 
melden dat de nodige maatregelen zullen worden getroffen om het te verhelpen. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

9. Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden van de werkgroep 
“Informaticabetrekkingen”, met inbegrip van het transactionele portaal van de 
sociale zekerheid en het gebruik van de elektronische identiteitskaart. 

 
De heer J. Jochmans (KSZ) licht het verslag toe. 
 
Mevrouw D. De Vos (DAV) vraagt meer informatie omtrent de toepassing ‘HandiWeb’, 
meer bepaald inzake de datum van inproductiestelling. 
 
De heer E. Quintin (KSZ) antwoordt dat de toepassing een aanvulling is bij de bestaande 
toepassing Communit-e en een volledige informatisering beoogt van de contacten tussen 
personen met een handicap en de bevoegde diensten binnen de FOD Sociale Zekerheid. 
 
De heer F. Robben (KSZ) kan op dit ogenblik geen definitieve datum van 
inproductiestelling vaststellen. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

10. Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden van de werkgroep 
« eWorkspace van de sociale zekerheid ». 

 
De heer E. Quintin (KSZ) licht het verslag toe. 
  
Hij benadrukt dat, in overleg met de FOD P&O, de Open Source software Alfresco voor 
de eWorkspace en de eCommunities in de loop van 2010 in gebruik zal worden genomen. 
 
De heer C. Lejour (OCMW’s) meent dat de OCMW’s onvoldoende zicht hebben op de 
voor hen relevante eTeams (zoals BETAX en CADAF).  
 
De heer E. Quintin (KSZ) meldt dat de eTeams eerder de documentatie bij de opbouw van 
een project betreffen. Hij stelt inderdaad vast dat de eTeams m.b.t. OCMW’s inderdaad 
weinig worden gebruikt en wijst er daarnaast op dat de POD Maatschappelijke Integratie 
een eigen kennissysteem gebruikt. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

11. Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden van de werkgroepen belast 
met de gegevensuitwisseling tussen de FOD Financiën en de instellingen van sociale 
zekerheid. 
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De heer E. Quintin (KSZ) licht het verslag toe. 
 
Hij stelt dat wordt gestreefd naar de verdere openstelling van de toegang voor de 
instellingen van sociale zekerheid tot de DB Taxi-As (RVP, DG Sociaal Beleid, RVA, …) 
enerzijds en tot de DB Cadnet (RVP, DG Personen met een handicap, OCMW’s, …) 
anderzijds. 
 
Daarnaast zullen testen plaatsvinden met het oog op de inproductiestelling van een 
webservice t.b.v. de FOD Financiën (Invordering) waarbij toegang gegeven zal worden tot 
DMFA,  personeelsbestand , werkgeversrepertorium en gegevens jaarlijkse vakantie voor 
arbeiders (project Zacheus). 
 
Mevrouw M. Smet (FOD Financiën) benadrukt vooreerst dat inzake Taxi-As ook intern de 
grootste problemen van de baan zijn. Vervolgens meldt ze dat de migratie van onder meer 
CADNET (inclusief de historiekgegevens) naar een nieuwe omgeving volop aan de gang 
is. Ten slotte benadrukt ze dat de beschikbaarheid van gegevens vanuit het netwerk van de 
sociale zekerheid inderdaad een verfijning heeft teweeggebracht van de strijd tegen fiscale 
en sociale fraude, meer bepaald in de transportsector. Daarnaast vraagt ze naar de stand 
van zaken inzake de structurele terbeschikkingstelling van dergelijke gegevens (OASIS), 
met het oog op datawarehousing bij de FOD Financiën. 
 
De heer G. Mareels (Vlaamse Gemeenschap) benadrukt dat ook de Vlaamse 
Gemeenschap snel toegang wenst te krijgen tot de gegevens bij de FOD Financiën, opdat 
tal van papieren attesten zouden kunnen worden afgeschaft. 

 
De heer F. Robben (KSZ) meent dat best afspraken worden gemaakt met een uniek 
aanspreekpunt bij de FOD Financiën. Hij pleit hierbij andermaal voor een netwerk van 
dienstenintegratoren (KSZ, eHealth-platform, Fedict, Corve, Easiwal, ...). Deze laatsten 
moeten zich niet enkel toeleggen op de technische en semantische interoperabiliteit, maar 
ze moeten het ook eens worden over een taakverdeling voor de ontsluiting van de 
webservices. In dit kader meent hij, indien alle voorwaarden vervuld zijn, dat de Vlaamse 
Gemeenschap best rechtstreeks de gegevens bij de FOD Financiën moet kunnen 
ontsluiten. 
 
De heer O. Schneider (Franse Gemeenschap) merkt op dat reeds dergelijk overlegplatform 
bestaat (ICEG). 
 
De heer F. Robben (KSZ) meent dat het overleg binnen ICEG eerder plaatsvindt tussen 
politiek verantwoordelijken. Bovenvermeld overleg kan zijns insziens het best worden 
georganiseerd door FEDICT. 
 
De heer C. Lejour (OCMW’s) meldt vervolgens dat de OCMW’s bij de raadpleging van 
Taxi-As veel problemen ondervinden betreffende de stabiliteit van de toepassing. 
 
De heer F. Robben (KSZ) is er inderdaad van op de hoogte dat zich dergelijke 
performantieproblemen hebben voorgedaan en meldt dat de nodige maatregelen werden 
genomen. Hij vraagt dan ook om hem over blijvende problemen desgevallend meer 
precieze informatie te willen bezorgen.  
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Vervolgens meldt de heer F. De Saer (FOD Economie) inzake de automatische toekenning 
van sociale gas- en elektriciteitstarieven dat op dit ogenblik de laatste reglementaire 
wijzigingen worden afgerond. Daarnaast zullen betrokken instellingen enkel nog papieren 
attesten moeten bezorgen aan betrokkenen, in de gevallen waarbij de automatische 
toekenning niet mogelijk is gebleken. 
 
Tenslotte vraagt de Voorzitter dat alle betrokken instellingen van sociale zekerheid op de 
hoogte moeten worden gehouden van de laatste stand van zaken van dit project, ten einde 
hun klanten correct te informeren. 
 
De heer F. Robben (KSZ) verduidelijkt dat betrokken instellingen vertegenwoordigd zijn 
in desbetreffende werkgroep. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 

 
 

12. Verslag over de vordering van de werkzaamheden in het kader van de 
“Gegevensbank aanvullende pensioenen”. 

 
De heer E. Quintin (KSZ) licht het verslag toe. 
 
Mevrouw B. Hannes (AO-verzekeraars) verduidelijkt dat de aanpassing van het koninklijk 
besluit van 15 oktober 2004 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de 
pensioen- en solidariteitsinstellingen belast met het uitvoeren van de wet van 28 april 
2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en 
van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, met toepassing van artikel 
18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid nog niet is afgerond, en verder overleg hangende 
is. 
 
De heer P. Maes (KSZ) bevestigt dit. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

13. Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. de werkgroep “Internationale 
betrekkingen”.  
 
De heer E. Quintin (KSZ) licht het verslag toe. 
 
Daarnaast meldt hij, op vraag van de Voorzitter, dat er inderdaad nog steeds bilaterale 
afspraken tussen de Lidstaten bestaan, maar dat het de bedoeling is dat alle Lidstaten 
geleidelijk de standaarden van het elektronische EESSI-netwerk zullen moeten 
respecteren. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd door het Algemeen Coördinatiecomité. 
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14. Varia. 
 
De heer P. Maes (KSZ) meldt dat de werkgroep ‘omnisectoriële impact’ ondertussen van 
start is gegaan.  
 
 
 
 

De zitting wordt opgeheven om 11u50. 
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De Voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité 
 

 
         Brussel, 24 juni 2010 

 
 

KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
 
 

Algemeen Coördinatiecomité 
 
 

Verslag van de vergadering van 11 juni 2010 
 
 
De vergadering wordt geopend om 10u15 onder het voorzitterschap van de heer G. Perl.  
 
 
 

¬ 
 
 
1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 5 februari 2010. 
 

De Voorzitter stelt vast dat de leden geen opmerkingen hebben over het verslag van de 
vorige vergadering van het Algemeen Coördinatiecomité. 
 
Het verslag wordt derhalve goedgekeurd. 

 

2. Mededelingen. 
 

Er zijn geen mededelingen. 
 

 
3. Ontwerp van prioriteitenplan voor het jaar 2011.  
 

De heer E. Quintin (KSZ) licht het ontwerp van prioriteitenplan voor het jaar 2011, dat 
tijdens de vergadering werd uitgedeeld, toe. 
 
Hij dankt de leden voor hun waardevolle bijdrage bij het opstellen van dit plan.  
 
Daarnaast roept hij de leden op om de fiches in het vervolg voldoende gedetailleerd te 
willen omschrijven. Het voorliggend document betreft in elk geval het geheel van alle 

Sint-Pieterssteenweg 375 
1040 Brussel 
tel  02-741 83 11 
fax 02-741 83 00 
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aanvragen die de KSZ heeft ontvangen. Deze zullen verder gestructureerd worden in 
overleg met de verzoekende en de aangezochte instanties. Dit overleg zal tijdens de 
zomervakantie worden georganiseerd. 
 
Eind oktober 2010 zullen de instellingen dan de definitieve prioriteitenlijst voor het jaar 
2011 ontvangen. 
 
De heer G. Mareels (Vlaamse Gemeenschap) merkt op dat hij, omwille van technische 
redenen, met de FOD Financiën heeft afgesproken om de inkomensgegevens (Taxi-As) bij 
de KSZ op te vragen in plaats van bij de FOD Financiën.  
 
De heer F. Robben (KSZ) beklemtoont dat dit in principe niet de rol is van de KSZ, 
aangezien het puur fiscale gegevens betreft. Hij is evenwel bereid, gelet op de 
ondervonden moeilijkheden, deze taak tijdelijk op te nemen als onderaannemer van de 
FOD Financiën. Het is vanzelfsprekend wel vereist hieromtrent een afspraak te maken met 
de FOD Financiën en over een machtiging van het sectoraal comité voor de federale 
overheid te beschikken. 
 
De heer G. Mareels (Vlaamse Gemeenschap) meent dat deze machtiging reeds bestaat. 
 
Mevrouw M. Smet (FOD Financiën) antwoordt vervolgens dat er daartoe inderdaad reeds 
vergaderingen hebben plaatsgevonden en dat ze eerstdaags een antwoord verwacht van de 
Voorzitter. Zij is in elk geval bereid om de gegevens via de KSZ te laten betrekken. 
 
Mevrouw D. De Vos (DAV) vraagt ten slotte enige toelichting bij de vermelde 
automatische uitwisseling van gegevens tussen de OCMW’s en de Gemeenschappen en 
Gewesten. 
 
De heer E. Quintin (KSZ) antwoordt dat het een gestructureerd platform betreft voor de 
onderlinge uitwisseling van gegevens, onder meer inzake leefloon en maatschappelijke 
integratie enerzijds en inzake inburgering en hulp aan personen anderzijds. 
 
De heer F. Robben (KSZ) betreurt geen antwoord te hebben ontvangen van een aantal 
instellingen, waaronder de DAV, in verband met de prioriteiten en verzoekt deze 
instellingen toch nog een antwoord te verstrekken. 
  
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het voorstel goed. 

 
 
4. Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. de DIMONA-aangifte, de 

multifunctionele aangifte, de aangiften van sociale risico’s en de LIMOSA-aangifte. 
 

De heren K. Deridder (RSZ) en P. Maes (KSZ) lichten het verslag toe. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 

 
 
5. Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. de werkgroep 

“Informatieveiligheid”. 
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De heer A. Grijseels (RIZIV) licht het verslag toe. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

6. Verslag over de stand van zaken van het project datawarehouse arbeidsmarkt en 
sociale bescherming binnen het Agora-programma. 
 
De heer P. Maes (KSZ) licht het verslag toe. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

7. Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. de werkgroep “Extranet”. 
 

De heer J. Jochmans (KSZ) licht het verslag toe. 
 
Hij merkt eveneens op dat het Extranet, in samenwerking met FEDICT, inzake IP-
adressen een bufferrol kan spelen voor alle externe contacten.  
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

8. Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. de werkgroep “Informatief 
portaal van de sociale zekerheid”. 

 
De heer E. Quintin (KSZ) licht het verslag toe.  
 
De heer T. Auwers (FOD Sociale Zekerheid) voegt hieraan toe dat er tevens verder werk 
wordt gemaakt van “Coming to Belgium”, dat de tegenhanger vormt van “Leaving 
Belgium” en van toepassing is op diegenen die zich in België komen vestigen. Er wordt 
voorzien in de oplevering in de loop van 2011. 
 
Deze toepassing zal trouwens gebruik maken van dezelfde zoekmotor als het bestaande 
“Leaving Belgium” en zal dus ontwikkeld kunnen worden aan een veel lagere kostprijs.  
 
De Voorzitter beklemtoont ten slotte dat de toepassing “Mypension” reeds in productie is.  
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 

 
9. Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden van de werkgroep 

“Informaticabetrekkingen”, met inbegrip van het transactionele portaal van de 
sociale zekerheid en het gebruik van de elektronische identiteitskaart. 

 
De heer J. Jochmans (KSZ) licht het verslag toe en verduidelijkt de SOA-aanpak aan de 
hand van bijgevoegde presentatie.  
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
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10. Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden van de werkgroep 
« eWorkspace van de sociale zekerheid ». 

 
De heer E. Quintin (KSZ) licht het verslag toe. 
  
Hij benadrukt dat het de bedoeling is om alle eTeams te integreren in het nieuw platform 
Alfresco.  
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

11. Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden van de werkgroepen belast 
met de gegevensuitwisseling tussen de FOD Financiën en de instellingen van sociale 
zekerheid. 

 
De heer E. Quintin (KSZ) licht het verslag toe. 
 
Hij meldt dat de Rijksdienst voor Pensioenen vanaf 25 juni 2010 toegang krijgt tot Taxi-
As. Met betrekking tot de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en enkele andere instellingen worden de 
haalbaarheidsstudies aangevat.  
 
Mevrouw M. Smet (FOD Financiën) bevestigt dat er in de loop van de komende weken 
overleg wordt gepleegd over de prioriteiten. 
 
Vervolgens meldt de heer E. Quintin (KSZ) dat inmiddels toegang tot Cadnet (gegevens 
inzake onroerend vermogen) werd verleend aan de Rijksdienst voor Pensioenen en de 
Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid. Met de FOD Financiën moet verder overleg 
worden gepleegd over de start van de tweede fase. 
 
De heer A. S. Nachit (FOD Financiën) bevestigt dat de testen werden gestart. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 

 
 
12. Verslag over de vordering van de werkzaamheden in het kader van de 

“Gegevensbank aanvullende pensioenen”. 
 

De heer E. Quintin (KSZ) licht het verslag toe. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

13. Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. de werkgroep “Internationale 
betrekkingen”.  
 
De heer E. Quintin (KSZ) licht het verslag toe. 
 
Hij meldt dat de instellingen vanaf mei 2012 de mogelijkheid zullen hebben om de 
‘gestructureerde elektronische documenten’ (SED) te versturen en te ontvangen. Het 
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voorzitterschap van de werkgroep op Europees niveau zal in de tweede jaarhelft trouwens 
waargenomen worden door de heer F. Robben (KSZ) of de heer E. Quintin (KSZ) . 
 
Het verslag wordt goedgekeurd door het Algemeen Coördinatiecomité. 
 
 

14. Verslag over de stand van zaken van de “Werkgroep omnisectoriële impact”. 
 
De heer T. Auwers (FOD Sociale Zekerheid) licht het verslag toe. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd door het Algemeen Coördinatiecomité. 
 
 

15. Varia. 
 

Er zijn geen variapunten. 
 
 
 
 

De zitting wordt opgeheven om 11u30. 
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Voorstel van prioriteiten voor 2011 
voor wat de nieuwe diensten betreft die via de  

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) zullen worden geleverd 
 

 
Overeenkomstig de jaarlijkse cyclus van beheer van de prioriteiten, zoals voorzien in de 
bestuursovereenkomst van de KSZ, werden alle instanties die gebruik maken van de KSZ-
diensten, via een brief van 19 april 2010, uitgenodigd om de projecten mee te delen die 
volgens hen in 2011 samen met de KSZ ondernomen dienen te worden. 
 
De aanvragen van prioriteiten met betrekking tot de diensten die rechtstreeks via de KSZ 
geleverd dienen te worden zijn vermeld in de tabellen 1 t.e.m. 3 in bijlage: 
- tabel 1 bevat de aanvragen afkomstig van de instellingen van sociale zekerheid zelf: 

DOSZ – OSSOM 
FAO – FAT 
FBZ – FMP 
FOD Binnenlandse Zaken – SPF Intérieur  
FOD SZ –  SPF Séc Soc 
FOD WASO – SPF ETCS  
FSO – FFE 
HVKZ – CSPM 
HVW – CAPAC 
HZIV – CAAMI 
NIC – CIN 
PDOS – SdPSP 
RIZIV – INAMI 
RJV – ONVA 
RKW – ONAFTS 
RSVZ – INASTI 
RSZ – ONSS 
RSZPPO – ONSSAPL 
RVA – ONEM 
RVP – ONP 
SIGEDIS 
VSI – AIS 

- tabel 2 bevat de aanvragen afkomstig van de instanties die meewerken aan de sociale 
zekerheid:  
o ACTIRIS 
o ADG 
o Externe Preventiediensten – Services externes de prévention 
o FOREM 
o VDAB 

- tabel 3 bevat de aanvragen afkomstig van andere instanties: 
o BHG – RBC: Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij – Société du 

Logement de la Région de Bruxelles-Capitale 
o BHG – RBC: Bruxelles Mobilité – Direction des Taxis 
o BHG – RBC: CIBG – CIRB 
o BHG – RBC: Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 
o BHG – RBC: MIVB – STIB  
o BIPT – IBPT 
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o Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen – Commission bancaire, 
financière et des assurances  

o FEDICT 
o FOD Financiën – SPF Finances 
o VL: Agentschap Personen met een Handicap 
o VL: Agentschap Vlaamse Belastingsdienst 
o VL: CORVE 
o VL: De Lijn 
o VL: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
o VL: EANDIS 
o VL: Syntra Vlaanderen 
o VL: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 
o VL: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
o VL: Vlaamse Milieumaatschappij 
o RW: Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées 
o RW: Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, 

du Patrimoine et de l'Énergie 
o RW: Direction générale opérationnelle de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche 
o RW: Services de la Communauté française 

 
De aanvragen van prioriteiten met betrekking tot de diensten die via het portaal van de 
sociale zekerheid geleverd dienen te worden zijn vermeld in tabel 4 in bijlage; ze zijn 
afkomstig van de volgende instanties: 
- PDOS – SdPSP 
- RVA – ONEM 
 
De volgende elementen dienen tevens in aanmerking te worden genomen: 
- de aanvragen van prioriteiten van de voorgaande jaren die in 2010 niet in productie 

worden gesteld maar die nog steeds als prioritair bevestigd werden door de aanvragende 
instanties, werden opgenomen in de 4 tabellen; 

- de tabellen bevatten de projecten die aangevraagd werden door de verschillende instanties 
in de cyclus van beheer van prioriteiten. De taken die verband houden met de evolutie van 
de infrastructuur en de basisdiensten (zoals de implementatie van de SOA infrastructuur, 
de modernisering van de KSZ registers) werden niet in de tabellen opgenomen, maar 
zullen in de loop van 2011 worden voortgezet; 

- de volgende instanties hebben nog niet geantwoord op de enquête over de prioriteiten voor 
2011: 
o BHG – RBC: Administration de l’Economie et de l’Emploi 
o BHG – RBC: Administration des Finances et du Budget 
o DAV – ASA 
o FOD Economie – SPF Economie 
o FOD Mobiliteit en Vervoer – SPF Mobilité et Transports  
o FOD Volksgezondheid – SPF Santé publique 
o POD Maatschappelijke Integratie – SPP Intégration Sociale 
o RW: Cellule fiscale de la Région wallonne 
o RW: Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et 

de l'Environnement 
o RW: Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques 
o RW: Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de 

la Santé 
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o RW: EASI-WAL  
o RW: Office de la Naissance et de l'Enfance 
o RW: Société wallonne du logement  
o VL: Agentschap voor Binnenlands Bestuur 
o VL: Agentschap Centrale Accounting 
o VL: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen 
o VL: Agentschap voor Landbouw en Visserij 
o VL: Agentschap voor Onderwijsdiensten 
o VL: Agentschap Wonen-Vlaanderen 
o VL: Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
o VL: Departement Werk en Sociale Economie 
o VL: Inspectie RWO 
o VL: Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
o VL: Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie 
o VL: Vlaams Woningfonds 

- in de 4 tabellen werd een kolom ‘Fiche’ toegevoegd waarin de volgende aanduidingen 
werden opgenomen: 
o OK = indien de KSZ een fiche heeft ontvangen voor een nieuwe aanvraag; 
o nog niet ontvangen = indien de KSZ nog geen fiche heeft ontvangen voor een nieuwe 

aanvraag; 
o bevestigd = indien de vragende instantie heeft geantwoord dat de aanvraag, ingediend 

tijdens een voorgaand jaar en nog niet verwezenlijkt, moet hernomen worden voor 
2011.  

 
De planning voor de ontwikkeling van de nieuw gevraagde diensten zal gezamenlijk worden 
opgesteld door de instanties op wie een beroep gedaan wordt voor de levering van de diensten 
en door de KSZ, in functie van de mogelijkheden van elkeen. Dit overleg zal voor eind 
oktober 2010 plaatsvinden op initiatief van de SPOC van de KSZ.  
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Project id 
(intern 
KSZ) 

Vragende instelling Betrokken 
instelling 

Projectnaam Projectbeschrijving Contactpersoon Status Gewenste haal- 
baarheidsstudie 
datum 

Gewen-
ste 
produc-
tiedatum 

Opmer- 
kingen 

Fiche 

09-Ap-030 DOSZ - OSSOM RVP - ONP Project Equinox Online raadplegen van 
pensioenkadastergegevens 
gebruik makend van 
gegevensuitwisseling met 
webservice 

Ghis 
Vanderheyden 

Aanvraag 
ingediend 

T4-2010 T1-2011 

  

OK 

11-Ap-002 DOSZ - OSSOM KSZ - BCSS Project ASTRA Omzetting van de COBOL 
programma's van de 
toepassing STAR met inhouse-
file formaat naar XML-formaat, 
gebruik makend van 
webservices 

Mark Demol Aanvraag 
ingediend 

T4-2011 T1-2012 

  

OK 

09-Ap-220 Europese Instellingen - 
Organismes 
Européennes 

FOD SZ - SPF 
Séc Soc; RSZ - 
ONSS; RSZPPO 
- ONSSAPL; 
DOSZ - OSSOM; 
FAO - FAT; FBZ - 
FMP; RIZIV - 
INAMI; NIC - 
CIN; RKW - 
ONAFTS; RVA - 
ONEm; RSVZ - 
INASTI; RVP - 
ONP; PDOS - 
SdPSP; 
SIGeDIS; RJV - 
ONVA; VSI - AIS; 
RSVZ - INASTI 

Projet EESSI EESSI plateforme: échange 
éléctronique de données de la 
sécurité sociale entre les éats 
membres de l'Union 
Européenne; implementation 
de la plateforme Belge, point 
d'accès unique pour tous les 
échanges. 

Christophe 
Klopfert 

Project 
opgestart 

  T2-2012   Bevestigd 

09-Ap-015 FAO - FAT RKW - ONAFTS Toegang tot CADAF 
door FAO 

Doorgave gegevens vanuit het 
Kadaster van kinderbijslag. 

Christophe 
Klopfert 

Aanvraag 
ingediend 

      Bevestigd 

10-Ap-066 FAO - FAT FOD WASO - 
SPF ETCS 

ePV, un Pro-Justicia 
électronique pour FAT 

Elaboration d’un PJ (Pro-
Justicia) électronique pour les 
services d’inspection 
susceptibles de dresser un PJ 
en droit social. 

Michel Borgers Aanvraag 
ingediend 

    

  

Bevestigd 

11-Ap-023 FAO - FAT NIC - CIN Vervanging van batch 
A060-A061 

De 
arbeidsongevallenverzekeraars 
sturen berichten naar het FAO 
die in een aantal gevallen 
aanleiding geven tot de creatie, 
wijziging of delete van 
electronische attesten voor de 
ziekenfondsen. De vraag is om 

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Aanvraag 
ingediend 

T2-2011   Even-
tueel link 
met 09-
Ap-128 

OK 
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de mailbox-berichten geheel of 
gedeeltelijk te vervangen door 
online communicatie.   

11-Ap-024 FAO - FAT KSZ - BCSS Vervanging BCXX Ontwikkeling van een aantal 
consultaties van het Rijks- en 
bisregister, actuele gegevens 
en historieken, met inbegrip 
van de gezinssamenstelling  

Mark Demol Aanvraag 
ingediend 

T1-2011     OK 

09-Au-228 FBZ - FMP RSVZ - INASTI Online consultatie ARZA Online consultatie van het 
repertorium van de 
zelfstandigen (L302). 

Ghis 
Vanderheyden 

Project 
opgestart 

T3-2010 T1-2011 

  

OK 

10-Ap-063 FBZ - FMP FAO - FAT Consultatie periodes 
arbeidsongeschiktheid 
wegens arbeidsongeval 
door FBZ 

Consultatie van de databank 
van het Fonds voor 
Arbeidsongevallen met 
betrekking tot periodes van 
arbeidsongeschiktheid wegens 
arbeidsongeval. 

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Demande 
déposée 

    

  

Bevestigd 

11-Ap-047 FBZ - FMP NIC - CIN Opvolging verwijdering 
zwangeren 

Uitwisseling van gegevens 
tussen de 
verzekeringsinstellingen en het 
FBZ m.b.t. de verwijdering van 
zwangere werkneemsters uit 
het schadelijke milieu. 

Claudia 
Laeremans 

Aanvraag 
ingediend 

T3-2010 T1-2011 

  

OK 

11-Ap-048 FBZ - FMP RKW - ONAFTS Online raadpleging 
CADAF 

Online raadplegen van het 
Kadaster van de kinderbijslag 

Christophe 
Klopfert 

Aanvraag 
ingediend 

T3-2010 T1-2011 
  

OK 

11-Ap-049 FBZ - FMP COPREV - 
Externe 
preventiedien-
sten - Services 
externes de 
prévention 

Vaccinatie tegen 
Hepatitis B 

Uitwisseling van gegevens 
tussen enerzijds de interne en 
externe diensten voor 
preventie en bescherming op 
het werk en anderzijds het 
fonds voor de beroepsziekten 
met het oog op de 
terugbetaling van de 
vaccinaties tegen hepatitis B.  

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Aanvraag 
ingediend 

T4-2010 T4-2011 

  

OK 

09-Ap-036 FEDICT RSZ - ONSS Ontsluiting repository 
werkgevers/werknemers 

Ontsluiting van de repository 
werkgevers/ werknemers in het 
kader van de validatie van de 
zelfregistratie en het kunnen 
aanduiden van de juiste lokale 
beheerder. 

Françoise 
Tomasetti 

Aanvraag 
ingediend 

    

  

Bevestigd 

09-Ap-037 FEDICT RSZ - ONSS Ontsluiting repository 
Hoofdtoegangs-
beheerders RSZ 

Ontsluiting van de repository 
hoofdtoegangsbeheerder van 
de werkgevers, die reeds in de 
repository van de RSZ 
geregistreerd zijn. 

Françoise 
Tomasetti 

Aanvraag 
ingediend 

    

  

Bevestigd 
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09-Ap-038 FEDICT KSZ - BCSS Ontsluiting Bisregister 
via FSB 

Vervanging van de huidige 
toegang tot het Bisregister via 
UME door een toegang via 
webservices waarbij FSB de 
UME zal vervangen. 
e-platform 

Mark Demol Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 

09-Ap-014 FOD SZ - SPF Séc Soc RKW - ONAFTS 
RSVZ - INASTI 

Toegang tot CADAF - 
HANDIWEB door FOD 
Sociale Zekerheid 

Consultation des relations 
entre enfant bénéficaire et 
attributaire d'une part, d'autre 
part entre enfant bénéficiaire et 
allocataire(s) et inversement 
attributaire - enfant(s) 
bénéficiaire(s) et allocataire - 
enfant(s) bénéficiaire(s) 
HANDIWEB 

Christophe 
Klopfert 

Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 

09-Ap-018 FOD SZ - SPF Séc Soc FOD FIN - SPF 
FIN 

Toegang tot gegevens 
inzake onroerende 
goederen (CADNET) 
door FOD Sociale 
zekerheid 

Verkrijgen van gegevens met 
betrekking tot onroerende 
goederen bijgehouden door de 
FOD Financiën. DG personen 
met handicap 

Françoise 
Tomasetti 

Project 
opgestart 

Afgerond T4-2011   Bevestigd 

09-Ap-022 FOD SZ - SPF Séc Soc FOD FIN - SPF 
FIN 

Toegang tot gegevens 
inzake aanslagbiljet 
(TAXI-AS) door FOD 
Sociale Zekerheid 

Webservice ter consultatie van 
de gegevens van het 
aanslagbiljet bijgehouden door 
de FOD Financiën. 
DG Sociaal Beleid 

Michel Borgers Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 

09-Ap-059 FOD SZ - SPF Séc Soc RVA - ONEm Vervangingsinkomen uit 
werkloosheid 

Consultatie van gegevens met 
betrekking tot 
vervangingsinkomen uit 
werkloosheid (L035). 

Claudia 
Laeremans 

Project 
opgestart 

      Bevestigd 

09-Ap-087 FOD SZ - SPF Séc Soc VAPH, AWIPH, 
COCOF, DPB 

Gegevensstroom 
HANDIPLACED voor 
FOD Sociale Zekerheid 

Gegevensstroom waardoor 
kan bepaald worden of een 
persoon met een handicap in 
een instelling verblijft, waar de 
verblijfskosten gefinancierd 
worden door de overheid. 

Sante Broccolo Projet 
démarré 

    

  

Bevestigd 

09-Au-185 FOD SZ - SPF Séc Soc RR - RN Electronisch opgeslagen 
pasfoto 

DG Personen met een 
handicap, vraagt om in het 
kader van de afgifte van een 
parkeerkaart, gebruik te 
kunnen maken van de 
electronisch opgeslagen 
pasfoto. 

Mark Demol Aanvraag 
ingediend 

      Bevestigd 
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10-Ap-045 FOD SZ - SPF Séc Soc FOD Economie - 
SPF Economie 

PeGASIS - 
Maatschappelijke zetel 

Opvraging van de gegevens 
van de maatschappelijke zetel 
van een onderneming of van 
haar filialen. 
Bijkomende aanvraag: 
geografische gegevens van de 
maatschappelijke zetel van 
een onderneming of van haar 
filialen. 

Françoise 
Tomasetti 

Aanvraag 
ingediend 

    

  

OK 

11-Ap-022 FOD SZ - SPF Séc Soc RVP- ONP 
RIZIV - INAMI 
Smals 

Pensioenkadaster Webservice ter consultatie van 
het Pensioenkadaster alsook 
doorgave van de mutaties - 
fase II 
DG Personen met handicap 

Ghis 
Vanderheyden 

Aanvraag 
ingediend 

      Nog niet 
ontvangen 

09-Ap-110 FOD WASO - SPF ETCS KSZ - BCSS Update gegevens 
GINAA 

Automatische update van de 
gegevensbank GINAA met 
gegevens van het RR en de 
KBO. 

Michel Borgers Demande 
déposée 

    

  

Bevestigd 

09-Ap-111 FOD WASO - SPF ETCS FAO - FAT Consultatie van de 
gegevensbank 
arbeidsongevallen door 
FOD WASO 

Ontwikkeling van een 
webservice tot consultatie van 
de gegevensbank van de 
arbeidsongevallen  
(ongevallenhistoriek) door de 
inspecteurs van de FOD 
WASO in het kader van de 
voorbereiding van een 
bedrijfsbezoek. 

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Demande 
déposée 

    

  

Bevestigd 

11-Ap-001 FOD WASO - SPF ETCS RSZ - ONSS 
RSZPPO - 
ONSSAPL 

Doelgroepvermindering 
'mentors' 

RSZ en RSZPPO moeten 
vanwege de FOD WASO de 
persoonsgegevens krijgen om 
in staat te zijn de 
doelgroepverminderingen 
'mentors' die door de 
betrokken werkgevers via de 
DmfA(PPL) aangevraagd 
worden, te controleren op hun 
gegrondheid. 

Claudia 
Laeremans 

Aanvraag 
ingediend 

ASAP   De 
maat-
regel is 
in 
werking 
vanaf 
het 
eerste 
kwartaal 
van 
2010. 
Het 
project 
is dus 
uiterst 
dringend 

OK 

09-Au-286 FOD WASO - SPF 
ETCS: 4 services 
d'inspection - Genesis 

FOD Economie - 
SPF Economie 

Accès à KBO pour SPF 
ETCS 

Accès au webservice Consult 
KBO dans le cadre du projet 
ePV - phase 1 via public 
search + phase 2 via WS 
Consult KBO 

Françoise 
Tomasetti 

Projet 
démarré 

    link met 
09-Ap-
109 

Bevestigd 
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09-HS-113 FSO - FFE NIC - CIN Verbrekingsvergoeding 
in het kader van sluiting 
van onderneming 

Gegevensstroom in het kader 
van de terugvordering door de 
mutualiteiten indien de sociaal 
verzekerde in dezelfde periode 
een verbrekingsvergoeding 
ontvangt van het FSO.  

Claudia 
Laeremans 

Projet 
démarré 

T3-2010   

  

Bevestigd 

09-Au-210 KSZ - BCSS RSZ - ONSS Limosa - Identification et 
intégration 

Modification des process 
d'identification et d'intégration 
manuelles dans le Cadre des 
Meldingsplicht Limosa 

Françoise 
Tomasetti 

Project 
opgestart 

      Bevestigd 

09-Au-252 KSZ - BCSS FOD SZ - SPF 
Séc Soc 

Consultation 
HANDIFLUX 
(générique) 

Consultation de la base de 
données repremant tous les 
dossiers des personnes 
bénéficiant d'allocation pour 
personne handicapée: 
Allocation d'intégration, 
Allocation de remplacement de 
revenu, Allocation pour 
personne âgée ainsi que des 
enfants handicapés 
(reconnaissance médicale 
ancienne et nouvelle 
législation). 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 

09-Au-270 KSZ - BCSS - Médiateur 
de terrain 

RKW - ONAFTS Refugiés politiques et 
allocations familiales 

Chaque fois qu’un réfugié 
politique, en attente de 
régularisation, renouvelle sa 
carte d’identité provisoire, il 
doit apporter à l’ONAFTS une 
copie de sa nouvelle carte 
d’identité. Bien souvent, il 
oublie d’effectuer cette 
démarche et ne reçoit plus 
d’allocations familiales, sans 
comprendre pourquoi. Il serait 
opportun que l'ONAFTS 
consulte le formulaire 
électronique H206 (Dossier 
administratif de la personne 
inscrite dans le registre 
d'attente et historiques) afin 
d'éviter la perte du droit aux 
allocations familiales. 

Mark Demol Aanvraag 
ingediend 

    

  

  

10-Ap-064 NIC - CIN FAO - FAT Consultatie periodes 
arbeidsongeschiktheid 
wegens arbeidsongeval 
door NIC 

Consultatie van de databank 
van het Fonds voor 
Arbeidsongevallen met 
betrekking tot periodes van 
arbeidsongeschiktheid wegens 
arbeidsongeval. 

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Demande 
déposée 

    

  

Bevestigd 
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10-Ap-065 NIC - CIN FAO - FAT Vervanging van huidige 
papieren stroom tussen 
NIC en FAO 

Verzending door het FAO aan 
CIN van gegevens met 
betrekking blijvende 
arbeidsongeschiktheid wegens 
arbeidsongeval ter vervanging 
van de huidige papieren 
gegevensstroom. 

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Aanvraag 
ingediend 

    

  

Bevestigd 

10-Au-022 NIC - CIN RVP - ONP 
RVA - ONEM 
FAO - FAT 
FBZ - FMP 
RSZ - ONSS 
RSZPPO - 
ONSSAPL 
RSVZ - INASTI 

Récupération d'indu par 
les mutualités 

Lors d'indu, les mutuelles 
peuvent demander aux 
institutions de sécurité sociale 
d'effectuer des retenues sur 
différents revenus tels les 
pensions, les allocations de 
chômage; les indemnités de 
maladies payées par un autre 
OA, les allocations versées 
lors d'un accident du travail ou 
des maladies professionnelles; 
quant aux saisies, elles 
s'effectuent sur la 
rémunération des travailleurs; il 
est donc nécessaire là de 
connaître l'employeur. 

Claudia 
Laeremans 

Demande 
déposée 

    

  

Nog niet 
ontvangen 

11-Ap-004 NIC - CIN FBZ - FMP Période d'inactivité pour 
maladie 
professionnelles 

Attesten en consultatie van de 
periode van inactiviteit wegens 
beroepsziekte (A045). 

Sante Broccolo Aanvraag 
ingediend 

      Bevestigd 

11-Ap-006 NIC - CIN POD MI - SPP IS 
OCMW - CPAS 
eHealth 

Carte médicale La deuxième phase se 
concentrera sur la carte 
remises aux assurés affiliés 
auprès d'une mutualité. 

Sante Broccolo Aanvraag 
ingediend 

    link met 
10-Ap-
056 

Bevestigd 

11-Ap-008 NIC - CIN BIPT - IBPT Laryngectomie Echange des données des 
personnes ayant subi une 
laryngectomie 

Françoise 
Tomasetti 

Aanvraag 
ingediend 

      Nog niet 
ontvangen 

11-Ap-009 NIC - CIN FOD SZ - SPF 
Séc Soc 

Toegang tot 
HANDIFLUX voor NIC 

Toegang tot de gegevens met 
betrekking tot de 
tegemoetkomingen 
gehandicapten. 

Sante Broccolo Aanvraag 
ingediend 

      Bevestigd 

10-Ap-020 PDOS - SdPSP RKW - ONAFTS Toegang tot CADAF 
voor PDOS 

Het project moet de PDOS in 
staat stellen om de toekenning 
op te volgen van kinderbijslag 
aan pensioentitularissen en 
aan personeelsleden van de 
openbare sector in 
loopbaanonderbreking die 
dergelijke perioden wensen te 
valideren voor hun pensioen 
door het verrichten van 
persoonlijke bijdragen.  

Christophe 
Klopfert 

Aanvraag 
ingediend 

T2-2011 T4-2011   Bevestigd 
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11-Ap-003 PDOS - SdPSP SIGeDIS Ondervraging 
loopbaangegevensbank 
van SIGeDIS 

Het project moet de PDOS in 
staat stellen om bij ontvangst 
van een aanvraag voor 
pensioen of pensioenraming 
onmiddellijk de loopbaan- en 
bezoldigingsgegevens van de 
nog ontbrekende trimesters op 
te vragen bij de 
loopbaangegevensbank van 
SIGeDIS. 

Ghis 
Vanderheyden 

Aanvraag 
ingediend 

T1-2011 T2-2011   OK 

11-Ap-050 PDOS - SdPSP RVP - ONP 
RSVZ - INASTI 

Polyvalente 
pensioenaanvraag 

Polyvalente pensioenaanvraag Ghis 
Vanderheyden 

Aanvraag 
ingediend 

    
  

Nog niet 
ontvangen 

09-Ap-019 POD MI - SPF IS 
OCMW - CPAS 

FOD FIN - SPF 
FIN 

Toegang tot gegevens 
inzake onroerende 
goederen (CADNET) 
door OCMW's 

Verkrijgen van gegevens met 
betrekking tot onroerende 
goederen bijgehouden door de 
FOD Financiën. 

Françoise 
Tomasetti 

Project 
opgestart 

    

  

  

09-Ap-023 POD MI - SPF IS 
OCMW - CPAS 

FOD FIN - SPF 
FIN 

Toegang tot gegevens 
inzake aanslagbiljet 
(TAXI-AS) door 
OCMW's 

Webservice ter consultatie van 
de gegevens van het 
aanslagbiljet in het kader van 
de uitbreiding tot het sociaal 
onderzoek. 

Michel Borgers Aanvraag 
ingediend 

    

  

  

09-Ap-089 POD MI - SPF IS 
OCMW - CPAS 

FOD SZ - SPF 
Séc Soc 

Toegang tot 
HANDIFLUX voor 
OCMW's 

Ontwikkeling van een 
webservice ter consultatie van 
de databank met gegevens 
betreffende personen met een 
handicap in het kader van de 
aanvullende rechten. 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 

09-Ap-094 POD MI - SPF IS 
OCMW - CPAS 

RVP - ONP 
RVA - ONEM 
UI - OP 

Flux sur les avances 
des CPAS 

Flux de données émanant des 
CPAS en vue de la 
communication d’avances et 
de leur récupération. 

Sante Broccolo Projet 
démarré 

    

  

  

09-Au-204 POD MI - SPF IS 
OCMW - CPAS 

RSVZ - INASTI Consultation du RGTI 
par les CPAS 

Consultation du Répertoire 
Général des Travailleurs 
Indépendants (RGTI) via le 
format XMLite (formulaire 
L302). 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

        

09-Au-215 POD MI - SPF IS 
OCMW - CPAS 

NIC - CIN Toegang tot MyCarenet 
door OCMW's 

Utilisation de MyCarenet pour 
la consultation des données 
d’assurabilité. 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

    

  

  

10-Ap-052 POD MI - SPF IS 
OCMW - CPAS 

CORVE 
CIBG - CIRB 
Easi-Wal 

Automatisation 
d'échanges des CPAS 
avec les Communautés 
et les Régions 

Automatisation d'échanges 
avec les Communautés et les 
Régions. 

Sante Broccolo Aanvraag 
ingediend 

    

  

Bevestigd 

10-Ap-056 POD MI - SPF IS 
OCMW - CPAS 

KSZ - BCSS Carte médicale La première phase se 
concentrera sur le volet des 
illégaux; la deuxième phase 
sur la carte remises aux 

Sante Broccolo Project 
opgestart 
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sssurés affiliés auprès d'une 
mutualité. 

10-Ap-059 POD MI - SPF IS 
OCMW - CPAS 

KB Inburgering Locataires sociaux Consultation et mutations 
émanant de la KB Inburgering 
relatives aux locataires 
sociaux. 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 

10-Ap-060 POD MI - SPF IS 
OCMW - CPAS 

KB Inburgering Tests linguistiques Communication du résultat des 
tests linguistiques organisés 
pour les locataires sociaux. 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 

10-Ap-061 POD MI - SPF IS 
OCMW - CPAS 

KB Inburgering Logement social Consultation et mutations des 
données relatives aux 
logements sociaux. 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 

10-Au-021 POD MI - SPF ISOCMW 
- CPAS 

FOD Economie - 
SPF Economie 

Sociale tarieven gas en 
elektriciteit 

Consultation du statut 'Tarif 
social Gaz et Electricité' des 
clienst finals connus au SPF 
ECO 

Françoise 
Tomasetti 

Aanvraag 
ingediend 

    

  

  

09-Au-260 RIZIV - INAMI POD MI - SPF IS 
OCMW - CPAS 

Contrôle Intervention 
majorée 

Communiquer l'attestation 
A036 reprenant les 
bénéficiaires du revenu 
d'intégration sociale ou d'une 
aide sociale dans le cadre de 
l'intervention majorée et du 
MAF social 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

    

  

  

11-Ap-010 RIZIV - INAMI RSZ - ONSS 
RSZPPO - 
ONSSAPL 

Gegevensuitwisseling 
voorlopige 
bijdragebescheiden 
GVU 

De directie controle en beheer 
van toegankelijkheidsgegevens 
en archivering van gegevens 
van de Dienst voor 
administratieve controle van 
het RIZIV ontvangt van de 
verzekeringsinstellingen 
permanent aanvragen tot 
uitreiking van ‘voorlopige 
bijdragebescheiden’. De 
directie kan deze voorlopige 
bijdragebescheiden afleveren 
indien zij van de 
verzekeringsinstellingen 
afdoende bewijsmateriaal 
ontvangt  en vraagt de RSZ of 
RSZPPO een onderzoek te 
doen naar deze dossiers 
(regularisatie vervulling 
bijdrageplicht). 
Deze communicatie gebeurt nu 
via diskettes (RSZ) en via mail 
(RSZPPO). De directie beoogt 
een meer performante en 
beveiligde 

Piet Hemeryck Aanvraag 
ingediend 

T4-2010     OK 
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gegevensuitwisseling met deze 
overheidsdiensten. 

11-Ap-011 RIZIV - INAMI FOD FIN - SPF 
FIN 

Toegang tot gegevens 
inzake onroerende 
goederen (CADNET) 
door RSVZ 

Voor toepassing van de 
verzekering voor 
geneeskundige verzorging, en 
meer bepaald de verhoogde 
tegemoetkoming en het 
OMNIO-statuut, maakt het 
kadastraal inkomen van het 
eigen woonhuis deel uit van de 
inkomens die in aanmerking 
genomen worden; dit inkomen 
wordt verminderd met een vast 
bedrag per gerechtigde, 
verhoogd met een bedrag per 
persoon ten laste. 

Françoise 
Tomasetti 

Aanvraag 
ingediend 

T4-2010 T1-2011   OK 

11-Ap-012 RIZIV - INAMI POD MI - SPP IS 
OCMW - CPAS 

Flux sur les avances 
des CPAS  

Les CPAS versent des 
avances aux travailleurs 
domiciliés en Belgique, 
assurés belges ayant une 
carrière à l'étranger lorsque les 
organismes assureurs ne les 
indemnisent pas à titre 
provisionnel pendant la période 
d'examen de leur dossier par 
l’INAMI, si leur carrière belge, 
trop courte, n'ouvre pas le droit 
aux indemnités d’invalidité.  
Lorsque les organismes 
étrangers octroient une 
prestation, le droit en Belgique 
peut s'ouvrir par totalisation 
des périodes d’assurance. Le 
CPAS est alors remboursé sur 
base des arrérages 
disponibles, payés par les 
organismes étrangers. 

Sante Broccolo Aanvraag 
ingediend 

T4-2011     OK 

11-Ap-013 RIZIV - INAMI RVA - ONEM Raadpleging dagen 
werkloosheidsuitkering 

Het RIZIV wenst de sociale 
gegevens van persoonlijke 
aard betreffende het 
vervangingsinkomen uit 
werkloosheid te kunnen 
raadplegen die beschikbaar 
zijn bij de RVA en die niet in de 
bestaande stromen (L500 en 
LO35) voorkomen. Het betreft 
o.a. de volledige 
werkloosheidcode en de dagen 
waarop effectief een 

Claudia 
Laeremans 

Aanvraag 
ingediend 

      OK 
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werkloosheidsuitkering werd 
betaald.  

11-Ap-014 RIZIV - INAMI FAO - FAT Online consultatie 
tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid  

Consultatie van de databank 
van het Fonds voor 
Arbeidsongevallen met 
betrekking tot periodes van 
arbeidsongeschiktheid wegens 
arbeidsongeval. (A044) 

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Aanvraag 
ingediend 

T2-2011 T4-2011   OK 

11-Ap-015 RIZIV - INAMI NIC - CIN Online consultatie 
arbeidsongeschiktheid 
in geval van ziekte of 
zwangerschap 

Online consultatie van 
gegevens mbt periodes van 
inactiviteit of toegelaten 
deeltijdse werkhervatting in 
geval van ziekte (L020) 

Claudia 
Laeremans 

Aanvraag 
ingediend 

T2-2011 T4-2011   OK 

11-Ap-016 RIZIV - INAMI RSVZ - INASTI Online consultatie 
bijdragebon zelfstandige 

Online consultatie van de 
verzekerbaarheidsgegevens 
van een zelfstandige in geval 
van arbeidsongeschiktheid en 
einde wachttijd 
verzekerbaarheid (L410). 

Ghis 
Vanderheyden 

Aanvraag 
ingediend 

T2-2011 T4-2011   OK 

10-Au-002 RIZIV - INAMI 
NIC - CIN 

POD MI - SPF IS Extension BIM aux 
catégories 2&3 du fonds 
mazout 

Communiquer aux organismes 
assureurs les bénéficiaires des 
catégories 2&3 du fonds 
mazout dans le cadre de 
l'intervention majorée. 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

    

  

  

09-Ap-102 RJV - ONVA SIGeDIS Toegang to DB SIGeDIS Ontwikkeling van een 
webservice tot raadpleging van 
gegevens met betrekking tot 
de globale loopbaanuittreksels, 
afkomstig uit de databank 
SIGeDIS. 

Ghis 
Vanderheyden 

Aanvraag 
ingediend 

      Bevestigd 

10-Ap-041 RJV - ONVA NIC - CIN Consultatie van 
periodes 
arbeidsongeschiktheid 
in geval van ziekte of 
zwangerschap door RJV 

Consultatie van gegevens met 
betrekking tot periodes van 
inactiviteit of toegelaten 
deeltijdse werkhervatting in 
geval van ziekte, met name de 
begindatum van 
arbeidsongeschiktheid 
(formulier A050). 

Claudia 
Laeremans 

Projet 
démarré 

    

  

Bevestigd 

10-Ap-042 RJV - ONVA FOD FIN - SPF 
FIN 

Transmission des 
saisies des contributions 
/ TVA / SECAL 

Développement d'un flux 
reprenant les nouvelles 
demandes de saisies fiscales 
(et pas uniquement les soldes 
mis à jour des saisies qui ont 
déjà été introduites). 

Michel Borgers Aanvraag 
ingediend 

    

  

Bevestigd 
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10-Ap-062 RJV - ONVA FAO - FAT Consultatie periodes 
arbeidsongeschiktheid 
wegens arbeidsongeval 
door RJV 

Consultatie van de databank 
van het Fonds voor 
Arbeidsongevallen met 
betrekking tot periodes van 
arbeidsongeschiktheid wegens 
arbeidsongeval. 

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Demande 
déposée 

    

  

Bevestigd 

09-Ap-105 RKW - ONAFTS FAO - FAT Consultatie periodes 
arbeidsongeschiktheid 
wegens arbeidsongeval 
door RKW 

Consultatie van de databank 
van het Fonds voor 
Arbeidsongevallen met 
betrekking tot periodes van 
arbeidsongeschiktheid wegens 
arbeidsongeval. 

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Demande 
déposée 

    

  

Bevestigd 

09-Ap-114 RKW - ONAFTS RVA - ONEm Vervangingsinkomen uit 
werkloosheid 

Gegevensstromen met 
betrekking tot 
vervangingsinkomen uit 
werkloosheid in het kader van 
het onderzoek naar de 
toekenning van sociale 
toeslagen en gewaarborgde 
kinderbijslag (formulier L035). 

Claudia 
Laeremans 

Aanvraag 
ingediend 

      Bevestigd 

09-Ap-115 RKW - ONAFTS OCMW - CPAS Vervangingsinkomen uit 
OCMW-sector voor 
RKW 

Gegevensstromen met 
betrekking tot 
vervangsinkomen en eventueel 
andere inkomsten uit de 
OCMW-sector in het kader van 
het onderzoek naar de 
toekenning van sociale 
toeslagen en gewaarborgde 
kinderbijslag. 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

      Bevestigd 

09-Ap-116 RKW - ONAFTS NIC - CIN Consultatie van 
periodes 
arbeidsongeschiktheid 
in geval van ziekte of 
zwangerschap door 
RKW 

Consultatie van gegevens met 
betrekking tot periodes van 
inactiviteit of toegelaten 
deeltijdse werkhervatting in 
geval van ziekte, met name de 
begindatum van 
arbeidsongeschiktheid 
(formulier A050). 
 
1) Inventaire des incapacités 
de travai (maladie, maternité, 
allaitement, parenté, paternité, 
adoption) 
2) Communiquer le montant de 
l'indemnité 
3) Consulter les attestations 
donnant les périodes 
d'incapacité de travail et congé 
de maternité 

Claudia 
Laeremans 

Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 
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09-Ap-150 RKW - ONAFTS RSZ - ONSS Inkomensonderzoek Toegang tot DmfA in het kader 
van het inkomensonderzoek 
voor de toekenning van sociale 
toeslagen en gewaarborgde 
kinderbijslag. 

Piet Hemeryck Aanvraag 
ingediend 

      Bevestigd 

09-Au-242 RKW - ONAFTS VAPH, AWIPH, 
COCOF, DPB 

Gegevensstroom 
HANDIPLACED voor 
RKW 

Gegevensstroom waardoor 
kan bepaald worden of een 
persoon met een handicap in 
een instelling verblijft, waar de 
verblijfskosten gefinancierd 
worden door de overheid. 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 

10-Ap-079 RKW - ONAFTS RSVZ - INASTI 
CORVE: Dep 
Onderwijs 
Vlaamse 
Gemeenschap, 
Dep Onderwijs 
Franse 
Gemeenschap, 
Dep Onderwijs 
Duitstalige 
Gemeenschap 

Schoolattesten elektronische 
gegevensuitwisseling van 
schoolattesten van studenten 
18+  

Mark Demol Aanvraag 
ingediend 

T4-2010 T2-2011   Bevestigd 

11-Ap-020 RR - RN KSZ - BCSS Bijwerking 
identificatiegegevens 
(PeGASIS) 

Definitie van eenduidige 
criteria die van toepassing zijn 
op de opneming en de 
bijwerking van 
identificatiegegevens van de 
personen opgenomen in het 
Rijksregister, hierin inbegrepen 
de personen die van 
ambtswege afgevoerd zijn of 
die voor het buitenland 
afgevoerd zijn zonder 
inschrijving in de consulaire 
bevolkingsregisters 

Mark Demol Aanvraag 
ingediend 

T1-2011     OK 

11-Ap-021 RR - RN NIC - CIN 
FEDICT 

Fusie SIS - eID De informatie aangaande de 
verzekerbaarheid toegankelijk 
maken op basis van de eID en 
een sterke authenticatie i.p.v. 
het lezen van de informatie op 
de SIS-kaart. 

Françoise 
Tomasetti 

Aanvraag 
ingediend 

T4-2010 T4-2011   OK 

09-Ap-016 RSVZ - INASTI FOD FIN - SPF 
FIN 

Toegang tot gegevens 
inzake onroerende 
goederen (CADNET) 
door RSVZ 

Verkrijgen van gegevens met 
betrekking tot onroerende 
goederen bijgehouden door de 
FOD Financiën. 

Françoise 
Tomasetti 

Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 
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09-Ap-020 RSVZ - INASTI FOD FIN - SPF 
FIN 

Toegang tot gegevens 
inzake aanslagbiljet 
(TAXI-AS) door RSVZ 

Webservice ter consultatie van 
de gegevens van het 
aanslagbiljet bijgehouden door 
de FOD Financiën. 

Michel Borgers Aanvraag 
ingediend 

    

  

Bevestigd 

09-Au-243 RSVZ - INASTI VAPH, AWIPH, 
COCOF, DPB 

Gegevensstroom 
HANDIPLACED voor 
RSVZ 

Gegevensstroom waardoor 
kan bepaald worden of een 
persoon met een handicap in 
een instelling verblijft, waar de 
verblijfskosten gefinancierd 
worden door de overheid. 

Sante Broccolo Projet 
démarré 

    

  

Bevestigd 

09-HS-082 RSVZ - INASTI RVP - ONP 
PDOS - SdPSP 

Uitbreiding van project 
Hermes 

Uitbreiding van de 
gegevensuitwisseling tussen 
de pensioeninstellingen RVP-
RSVZ-PDOS tot de 
dossiertypes «internationale 
overeenkomsten» en 
«verbindingsformulieren». Luik 
Estimation 

Ghis 
Vanderheyden 

Aanvraag 
ingediend 

T4-2010 T3-2011   Bevestigd 

10-Ap-037 RSVZ - INASTI RVP - ONP Daedalus, envoi des 
décitions relatives aux 
droits de pension au 
citoyen 

Un envoi commun des 
décisions de pension relatives 
aux droits de pension de 
travailleur salarié et de 
travailleur indépendant au 
citoyen. 

Ghis 
Vanderheyden 

Demande 
déposée 

    

  

Bevestigd 

10-Ap-038 RSVZ - INASTI Portaal SZ - 
Portail Séc Soc 

e-CLIPZ, 
loopbaangegevens van 
zelfstandigen 

De loopbaangegevens van alle 
zelfstandigen worden 
verzameld in een 
loopbaandatabase die beheerd 
wordt door het RSVZ. Het 
betreft de loopbaangegevens 
die nodig zijn om een 
pensioenberekening uit 
voeren. 

Ghis 
Vanderheyden 

Aanvraag 
ingediend 

    

  

Bevestigd 

10-Ap-039 RSVZ - INASTI RVA - ONEm Message en matière 
d'assurance chômage 
pour la fixation des 
obligations des 
indépendants 

L'examen du message existant 
A039 (ou d'un autre message) 
afin de pouvoir utiliser les 
données pertinentes pour la 
fixation des obligations des 
travailleurs indépendants 
(activité complémentaire si 
émargement à l'assurance 
chômage). 

Claudia 
Laeremans 

Aanvraag 
ingediend 

    

  

Bevestigd 

11-Ap-017 RSVZ - INASTI KSZ - BCSS Connexion aux 
webservices KBO 

L'utilisation des webservices 
KBO de la BCSS. 

Françoise 
Tomasetti 

Aanvraag 
ingediend 

      Bevestigd 
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11-Ap-018 RSVZ - INASTI SIGeDIS Consultation de la 
carrière des travailleurs 
salariés 

Pour assurer le contrôle annuel 
périodique des indépendants 
complémentaires qui exercent 
une autre activité (salariée ou 
sous statut) non reprise dans 
DMFA. 

Ghis 
Vanderheyden 

Aanvraag 
ingediend 

T1-2011     OK 

11-Ap-019 RSVZ - INASTI NIC - CIN Accès à Carenet Détermination du droit à 
l'assimilation maladie et du 
droit aux allocations familiales 
majorées par la connaissance 
de la décision de 
reconnaissance ou de refus ou 
de retrait ou de limitation de 
l'état d'invalidité prise par le 
Conseil médical de l'invalidité 
par une consultation on line via 
Carenet.  

Sante Broccolo Aanvraag 
ingediend 

T1-2011     OK 

09-Ap-120 RSZ - ONSS KSZ - BCSS Limosa - Uitbreiding Verdere ontwikkeling van 
gegevensstromen voor de 
voeding en de consultatie van 
het centrale gegevenskadaster 
Limosa. 
Voorbereiding uniek loket. 

Françoise 
Tomasetti 

Project 
opgestart 

T4-2010   

  

Bevestigd 

09-Au-162 RSZ - ONSS Dienst 
Administratieve 
Vereenvoudiging 
FAO - FAT 

Project Galanthus Premieberekening voor 
aanvullende verzekeringen 
wordt gebaseerd op loon- en 
prestatiegegevens. 
Uitbreiding van de bestaande 
primulastroom zodat deze 
eveneens gebruikt kan worden 
voor de aanvullende 
verzekeringen. 

Michel Borgers ON 
HOLD 

T4-2010   RSZ-43 
In 
afwach-
ting 
nieuw 
overleg 
met de 
sector 

Bevestigd 

10-Ap-069 RSZ - ONSS PDOS - SdPSP Loopbaangegevensbank 
overheidssector  

Dans le cadre du projet 
CAPELO, il est prévu d'étendre 
la DmfA avec des données 
nécessaires pour le calcul des 
pensions pour les agents du 
secteur public.  

Ghis 
Vanderheyden 

Project 
opgestart 

    RSZ-4 Bevestigd 

10-Ap-074 RSZ - ONSS KSZ - BCSS Uitbreiding DmfA In het kader van het 
optimaliseren van de huidige 
stroom, een webservice die 
dezelfde gegevens ter 
beschikking stelt uitwerken, 
met bovenop een aantal extra 
gegevens (bijdragen & 
bijdrageverminderingen) 
(formulier A820). 

Piet Hemeryck ON 
HOLD 

    RSZ-52: 
lagere 
prioriteit 

Bevestigd 
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10-Ap-076 RSZ - ONSS KSZ - BCSS Klachtenmanagement 
aangaande RSZ-
gegevens 

Uitwerken feedback systeem 
aangaande mogelijks foute 
RSZ-gegevens 

Piet Hemeryck ON 
HOLD 

    RSZ-54 Bevestigd 

11-Ap-051 RSZ - ONSS SIGeDIS Toegang to DB SIGeDIS Toegang tot de databank 
DB2P om zo het nazicht van 
de aangifteplicht van stortingen 
aanvullende pensioenen te 
optimaliseren. 

Ghis 
Vanderheyden 

Aanvraag 
ingediend 

T1-2011 T1-2012   OK 

11-Ap-005 RSZPPO - ONSSAPL RSZ - ONSS Solidariteitsinhouding op 
pensioenen 

Gegevens van het 
pensioenkadaster en gegevens 
in verband met de 
solidariteitsinhouding op 
pensioenen moeten 
elektronisch gecommuniceerd 
worden naar de werkgever. 

Piet Hemeryck Aanvraag 
ingediend 

T3-2010       

09-Au-211 RSZPPO - ONSSAPL 
RVA - ONEM 
NIC - CIN 
RJV - ONVA 
FBZ - FMP 

RSZ - ONSS Re-engineering 
werkgeversrepertorium 

Gedeeltelijke behandeling van 
de werkgever (definitief 
nummer, doch nog niet alle 
gegevens beschikbaar) 
(formulier A701 en 
webservice). 

Piet Hemeryck ON 
HOLD 

    

  

Bevestigd 

09-Ap-104 RVA - ONEm FAO - FAT Consultatie periodes 
arbeidsongeschiktheid 
wegens arbeidsongeval 
door RVA 

Consultatie van de databank 
van het Fonds voor 
Arbeidsongevallen met 
betrekking tot periodes van 
arbeidsongeschiktheid wegens 
arbeidsongeval met het oog op 
het bepalen van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen en 
de toepassing van de 
cumulregeling. 

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Demande 
déposée 

    

  

Bevestigd 



 

   50

09-Au-265 RVA - ONEm FOD FIN - SPF 
FIN 

Schuldenconsultatie 
door RVA 

Het Actieplan Devlies 2008-
2009 voorziet in een meer 
regelmatige vergelijking van de 
databestanden van RVA, RSZ, 
RSZ-PPO en de fiscale 
administratie. Daardoor kan 
meer zekerheid worden 
bekomen omtrent de bijdragen 
aan RSZ of RSZ-PPO en van 
de betaling van fiscale 
schulden door 
dienstenchequebedrijven. 
 
In dit kader wordt een 
invorderingsprocedure 
geïmplementeerd die deel 
uitmaakt van de strategische 
en operationele doelstellingen 
van de Administratie van de 
Invordering voor het jaar 2009. 
De ondernemingsnummers 
van de door de bevoegde 
erkenningscommissie (RVA) 
erkende of te erkennen 
dienstencheque bedrijven 
dienen regelmatig te worden 
gekoppeld aan o.a. de fiscale 
schuldvorderingsbestanden. 
Het niet betalen van de fiscale 
schulden kan immers 
aanleiding geven tot het 
weigeren of intrekken van de 
erkenning als dienstencheque 
bedrijf.  

Michel Borgers Aanvraag 
ingediend 

    

  

Bevestigd 

10-Ap-036 RVA - ONEm 
UI - OP 

VDAB 
ADG 
FOREM 
ACTIRIS 

Inscription comme 
demandeur d'emploi à 
disposition des OP's 

Mise à disposition des 
organismes de paiement de 
données concernant 
l'inscription comme demandeur 
d'emploi auprès les institutions 
régionales. 

Claudia 
Laeremans 

Aanvraag 
ingediend 

    Bespreki
ng  
lopende 
met 
RVA en 
gewestin
stellinge
n (link 
met 10-
Ap-050 
en 
nieuwe 
aanvraa
g L035) 

Bevestigd 
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09-Ap-029 RVP - ONP FOD FIN - SPF 
FIN 

Toegang tot gegevens 
inzake aanslagbiljet 
(TAXI-AS) door RVP 

Webservice ter consultatie van 
de gegevens van het 
aanslagbiljet bijgehouden door 
de FOD Financiën. 

Michel Borgers Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 

10-Ap-068 RVP - ONP FOD FIN - SPF 
FIN 

Toegang tot PATRIS 
voor RVP 

Raadpleging van de gegevens 
met betrekking tot onroerende 
goederen (inclusief historiek) in 
de databank Patris van de 
FOD Financiën en dit ter 
optimalisatie van de 
toekenningsprocedure van de 
Inkomensgarantie voor 
Ouderen (IGO).  

Françoise 
Tomasetti 

Demande 
déposée 

    

  

Bevestigd 

10-Au-018 RVP - ONP PDOS - SdPSP Betalingsmandaten: 
overname betalingen 
PDOS door RVP 

Ontwikkeling van 
gegevensstromen i.v.m. de 
overname betalingen PDOS 
door RVP  

Ghis 
Vanderheyden 

Aanvraag 
ingediend 

  T2-2011 Uiterste 
producti
edatum 
01/07/11 

Bevestigd 

11-Ap-025 RVP - ONP KSZ - BCSS 
Frankrijk - France 
Nederland - 
Pays-Bas 
Groot-Brittanië - 
Grande-Bretagne 

Projets internationaux 
bilatéraux 

Echanges des données entre 
pays. 

Christophe 
Klopfert 

Aanvraag 
ingediend 

      Nog niet 
ontvangen 

09-Ap-103 SIGeDIS KSZ - BCSS Opbouw databank 
aanvullende pensioenen 

Ontwikkeling van een databank 
met betrekking tot de 
tweedepijlerpensioenen 
teneinde de sociale en fiscale 
controle te verbeteren en 
SIGeDIS toe te laten de 
informatieverplichtingen aan de 
aangeslotenen uit te voeren. 
Daarnaast kan de databank 
ook aangewend worden voor 
historische, statistische, 
wetenschappelijke of 
beleidsdoeleinden. 

Pim Petereyns Projet 
démarré 

T1-2011   Eerste 
fase 
wordt 
gerealis
eerd in 
2010. 
Tweede 
fase 
strekt 
zich uit 
over 
2011. 

Bevestigd 

09-Ap-127 SIGeDIS PDOS - SdPSP Loopbaangegevensbank 
overheidssector - 
CAPELO 

Opzet van een gegevensbank 
met alle informatie die nuttig is 
om een e-pensioendossier te 
creëren voor de volledige 
overheidssector 

Ghis 
Vanderheyden 

Project 
opgestart 

  T1-2011 

  

Bevestigd 

09-Ap-128 SIGeDIS FAO - FAT Vervanging van huidige 
papieren stroom tussen 
SIGeDIS en FAO 

Verzending door het FAO aan 
SIGeDIS van gegevens met 
betrekking blijvende 
arbeidsongeschiktheid wegens 
arbeidsongeval ter vervanging 
van de huidige papieren 
gegevensstroom. 

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Demande 
déposée 

    

  

Bevestigd 
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09-Ap-113 VSI - AIS RSZ - ONSS Re-engineering 
DIMONA  

Herziening van de Dimona-
toepassing en aanpassing van 
de overeenstemmende 
gegevensstromen. 

Piet Hemeryck Project 
opgestart 

T3-2010 T1-2011   Bevestigd 

09-Ap-119 VSI - AIS RSZ - ONSS Toegang tot Limosa 
door VSI 

Consultatie van het centrale 
gegevenskadaster Limosa. 

Françoise 
Tomasetti 

Project 
opgestart 

    voorstel 
ontvan-
gen van 
RSZ, 
wacht 
op ant-
woord 
leden 

Bevestigd 

09-Ap-122 VSI - AIS RVA - ONEmUI - 
OP 

Aanpassing van de 
gegevensstromen m.b.t. 
werkloosheid voor VSI 

Aanvulling of verbetering van 
de gegevensstromen met 
betrekking tot periodes van 
inactiviteit als gevolg van 
tijdelijke werkloosheid, 
volledige werkloosheid en 
brugpensioen ten behoeve van 
de fondsen voor 
bestaanszekerheid (betrokken 
stromen A037, A011 en A014) 

Claudia 
Laeremans 

Aanvraag 
ingediend 

    

  

Bevestigd 

09-Ap-123 VSI - AIS NIC - CIN Aanpassing van de 
gegevensstromen m.b.t. 
ziekte en 
arbeidsongeschiktheid 
voor VSI 

Aanvulling of verbetering van 
de gegevensstromen met 
betrekking tot periodes van 
inactiviteit als gevolg van 
ziekte en 
arbeidsongeschiktheid ten 
behoeve van de fondsen voor 
bestaanszekerheid (betrokken 
stromen A020 en A052) 

Claudia 
Laeremans 

Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 

09-Ap-124 VSI - AIS FAO - FAT Aanpassing van de 
gegevensstromen als 
gevolg van DMFA en 
ASR 

Aanvulling of verbetering van 
de gegevensstromen met 
betrekking tot periodes van 
inactiviteit als gevolg van 
ongeval ten behoeve van de 
fondsen voor 
bestaanszekerheid 

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Aanvraag 
ingediend 

      Bevestigd 

09-Ap-125 VSI - AIS FBZ - FMP Aanpassing van de 
gegevensstromen als 
gevolg van DMFA en 
ASR 

Aanvulling of verbetering van 
de gegevensstromen met 
betrekking tot periodes van 
inactiviteit als gevolg van 
beroepsziekte ten behoeve van 
de fondsen voor 
bestaanszekerheid 

Pim Petereyns Aanvraag 
ingediend 

      Bevestigd 

09-HS-060 VSI - AIS KSZ - BCSS Wettelijke samenwoning Wettelijke samenwoning Pim Petereyns Aanvraag 
ingediend 

T4-2010 T4-2011   Bevestigd 
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10-Au-001 VSI - AIS RKW - ONAFTS 
RR - RN 
KSZ - BCSS 

Mededeling van 
kinderen ten laste 

In het kader van de “Invoering 
van een sectoraal Medisch 
Plan voor de 
bouwvakarbeiders” (CAO 17 
december 2007) zou de 
uitbreiding van de 
hospitalisatieverzekering naar 
de partner en gezinsleden, 
mogelijk zijn. Teneinde de 
administratieve last (voor 
werknemer, Fonds en 
verzekeraar) te beperken, 
zouden de persoongegevens 
van de rechthebbenden 
worden verkregen uit het 
netwerk van de KSZ. 

Pim Petereyns Aanvraag 
ingediend 

T2-2010     Bevestigd 

10-Au-009 VSI - AIS KSZ - BCSS Naming conventions 
REPLY-bestanden voor 
VSI 

Uit de huidige naming 
conventions van de 
antwoordbestanden op batch-
aanvragen kan niet opgemaakt 
worden welke gegevens in het 
antwoordbestand aanwezig 
zijn. De VSI wenst dat uit de 
naamgeving van het 
antwoordbestand duidelijk is 
van welke authentieke bron de 
gegevens afkomstig zijn 
(DmfA, Rijksregister, ...) 

Pim Petereyns Aanvraag 
ingediend 

    

  

Bevestigd 

10-Au-012 VSI - AIS KSZ - BCSS Stopzetten mutaties 
voor niet-actieven voor 
VSI 

Mutaties Rijksregister en 
KSZregisters worden aan de 
fondsen voor 
bestaanszekerheid verdeeld op 
basis van een integratie in het 
personenrepertorium en dit 
ongeacht de periode waarvoor 
het INSZ bij het betrokken 
fonds gekend is (was). De VSI 
wenst te kunnen aanduiden 
voor welke personen géén 
mutaties meer doorgestuurd 
moeten worden 

Pim Petereyns Aanvraag 
ingediend 

    

  

Bevestigd 

10-Au-014 VSI - AIS KSZ - BCSS Nieuwe lay-out A820 In het kader van de nieuwe lay-
out A820 v006 dienen de 
diensten (batch en on-line via 
portaalapplicatie SIVA) 
aangepast te worden 

Pim Petereyns Aanvraag 
ingediend 

  T1-2011   Bevestigd 
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Project id 
(intern 
KSZ) 

Vragende instelling Betrok-ken 
instelling 

Projectnaam Projectbeschrijving Contactpersoon Status Gewenste haal- 
baarheids-studie 
datum 

Gewenste 
productie 
datum 

Opmer-kingen Fiche 

09-Au-276 ACTIRIS RSZ - 
ONSS 

Re-engineering 
DIMONA voor 
ACTIRIS 

Herziening van de 
Dimona-toepassing en 
aanpassing van de 
overeenstemmende 
gegevensstromen. 

Piet Hemeryck ON HOLD     

  

Bevestigd 

09-Ap-132 COPREV - Externe 
preventiedien-sten - 
Services externes 
de prévention 

FAO - FAT Projet Pharaon Envoi vers les services 
externes de prévention 
des employeurs des 
données concernant les 
déclarations des 
accidents graves. 
A terme, consultation 
par les services de 
prévention 
d’informations globales 
sur les accidents auprès 
du FAT pour 
l’employeur. 

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Projet 
démarré 

  T4-2010 

  

Bevestigd 

10-Ap-073 FOREM RSZ - 
ONSS 

Toegang DmfA voor 
FOREm 

In het kader van de 
verlichting van de 
werkgever om de 
werknemer na een 
Individuele 
Beroepsopleiding (IBO)-
contract gedurende een 
bepaalde tijd in dienst te 
houden, is toegang tot 
de DmfA nodig. 

Piet Hemeryck ON HOLD     RSZ-40 Bevestigd 

11-Ap-027 FOREM KSZ - 
BCSS 

Signalétiques 
Registre national 

L'utilisation des 
nouveaux webservices 
pour gérer les 
intégrations de 
personnes (actuel I605) 
et gestion des 
signalétiques Registre 
national (R300) 

Mark Demol Aanvraag 
inge-diend 

T1-2011 T2-2011   OK 

09-Au-277 VDAB RSZ - 
ONSS 

REDIM / Re-
engineering DIMONA 
voor VDAB 

Herziening van de 
Dimona-toepassing en 
aanpassing van de 
overeenstemmende 
gegevensstromen i.f.v. 
de nieuwe REDIM-
werkwijze. 

Piet Hemeryck Aanvraag 
inge-diend 

T1-2011 T2-2011 

  

Bevestigd 
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10-Ap-049 VDAB FOREM 
ACTIRIS 
ADG 

CV uitwisseling 
tussen de regionale 
arbeids- 
bemiddelingsdien-
sten 

Automatische 
inschrijving als 
werkzoekende in een 
ander gewest via 
electronische CV-
uitwisseling. 

Claudia 
Laeremans 

Aanvraag 
inge-diend 

T3-2011   

  

Bevestigd 

10-Ap-050 VDAB RVA - 
ONEm 

Consultatie RVA-
beslissingen door de 
regionale arbeids-
bemiddelingsdien-
sten 

Toevoeging van een 
consultatiestroom naast 
de bestaande 
mutatiestroom (formulier 
A039). 
Wanneer er bij de eerste 
registratie, een 
werkzoekende reeds 
een RVA-dossier (uit 
een ander gewest) heeft, 
zou de 
bemiddelingsdienst via 
een consultatie de 
informatie kunnen 
ophalen. 

Claudia 
Laeremans 

Aanvraag 
inge-diend 

    Heeft nu 
relatie met 
project 10-Ap-
036 en met 
nieuwe 
aanvraag 
L035    -   
Wordt 
onderzocht 
met RVA 

Bevestigd 

11-Ap-026 VDAB 
ACTIRIS 
FOREM 
ADG 

RVA - 
ONEm 

Consultatie recht op 
uitkeringen 

Inpassing VDAB in de 
gegevensstroom L035, 
waarin het recht op 
uitkering van de burger 
kan geconsulteerd 
worden. 

Claudia 
Laeremans 

Aanvraag 
inge-diend 

T1-2011 T3-2011   OK 
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Project id 
(intern 
KSZ) 

Vragende instelling Betrokken 
instelling 

Projectnaam Projectbeschrijving Contactper-
soon 

Status Gewenste 
haal- 
baarheids-
studie datum 

Gewenste 
productie 
datum 

Opmerkingen Fiche 

11-Ap-
028 

AWIPH KSZ - 
BCSS 

Intervention de l'AWIPH Le projet s'inscrive dans une 
indispensable simplification 
administrative pour les 
personnes physiques et 
morales et a pour objectif 
l'actualisation et la 
vérification de données 
relatives aux personnes 
handicapées qui sollicitent 
ou bénéficient d'une 
intervention de l'AWIPH. 

Sante Broccolo Aanvraag 
ingediend 

T1-2011   

  

OK 

09-Au-
184 

Belgacom OCMW - 
CPAS 

Accès aux informations 
des CPAS par Belgacom 

Demande de recevoir accès 
au flux reprenant les 
informations habituellement 
fournies par les CPAS 

Sante Broccolo Aanvraag 
ingediend 

      

  

09-Ap-
133 

BIPT - IBPT FOD FIN - 
SPF FIN 

Uitbreiding van de 
webservice 
‘SupplementaryBenefits ‘ 
voor BIPT 

Uitbreiding van de 
webservice betreffende 
aanvullende rechten die 
reeds gebruikt wordt door 
BIPT, met gegevens inzake 
het inkomen  (zie ook 
TAXI_AS). 

Michel Borgers Aanvraag 
ingediend 

    

  

Bevestigd 

11-Ap-
029 

BIPT - IBPT KSZ - 
BCSS 

Wijziging van de toegang 
tot de webservice 
“sociale telefoontarief" 

Aanpassing van de toegang 
tot de webservice, die 
gebruikt wordt door het BIPT 
om het recht op het sociale 
telefoontarief na te gaan, op 
basis van een eventuele 
wijziging van artikel 22 van 
de bijlage bij de wet van 13 
juni 2005 betreffende de 
elektronische communicatie. 

Françoise 
Tomasetti 

Aanvraag 
ingediend 

    

  

OK 

09-Au-
181 

BRUGEL KSZ - 
BCSS 

Consultatie beschermde 
afnemer door BRUGEL 

Bij niet-betaling van 
energiefacturen, kan 
BRUGEL onder bepaalde 
voorwaarden iemand het 
statuut van "beschermde 
afnemer" toekennen. De 
voornaamste 
erkenningsvoorwaarden zijn 
het genieten van het 
specifiek sociaal tarief, de 
inkomsten en de 
samenstelling van het gezin. 

Françoise 
Tomasetti 

Demande 
déposée 
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11-Ap-
036 

CIRB - SLRB  RVA - 
ONEM 
CIN - NIC 
FOD SZ - 
SPF Séc 
Soc 
POD MI - 
SPP IS 
OCMW - 
CPAS 
FOD FIN - 
SPF FIN 
RVP - 
ONP 
RKW - 
ONAFTS 
RR - RN 

Obtenir des flux de 
données relatives aux 
revenus 

L’obtention des données 
relative à la constitution d’un 
dossier complet dans le 
cadre de la location de 
logement et principalement 
le calcul de loyer permet 
d’envisager divers 
avantages tant pour le 
candidat locataire et 
locataire que pour la société 
immobilière de logement 
social et également les 
services extérieurs qui 
délivrent les documents à la 
demande des candidats et 
des locataires. 
Obtenir des flux de données 
relatives aux revenus, aux 
allocations familliales et à la 
composition de famille  

Pim Petereyns Aanvraag 
ingediend 

      OK 

11-Ap-
030 

Commissie voor het 
Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen 

SIGeDIS Sociale controle 
WAP/WAPZ door CBFA 
aan de hand van de 
databank “opbouw 
aanvullende pensioenen” 

Aan de hand van de 
databank “opbouw 
aanvullende pensioenen” 
die bij Sigedis opgericht 
wordt, zal de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA) in 
staat zijn adequate controles 
uit te voeren op de 
toepassing van de 
wetgeving op de 
aanvullende pensioenen 
voor werknemers (WAP) en 
voor zelfstandigen (WAPZ). 
CBFA zal de nodige 
gegevens uit de databank 
betrekken via de 
Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid. 

Pim Petereyns Aanvraag 
ingediend 

  T3-2011 

  

OK 

09-Ap-
051 

CORVE RSZ - 
ONSS 

Webservice 
personeelsbestand – 
DIMONA voor CORVE 

Ontwikkeling van 
webservice tot consultatie 
van het personeelsbestand 
op basis van INSZ, KBO-
nummer. 

Piet Hemeryck Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 
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09-Ap-
052 

CORVE KSZ - 
BCSS 

Raadpleging sociaal 
statuut door CORVE 

Ontwikkeling van 
geïntegreerde webservice 
tot consultatie van het 
sociaal statuut  (handicap, 
rechthebbend op een 
verhoogde tegemoetkoming, 
…). 

Françoise 
Tomasetti 

Project 
opgestart 

    Op te splitsen in 
gebruik atomaire 
diensten door 
CORVE: 
- RVV-OMNIO-BIM 
webservice 
- OCMW-
webservice 
consultatie 
- webservice FOD 
SZ 

Bevestigd 

09-Ap-
048 

CORVE - De Lijn KSZ - 
BCSS 

Sociaal tarief voor De 
Lijn – fase 2 

Ontwikkeling webservices 
ten behoeve van CORVE 
zodat deze een webservice 
kan ontwikkelen waarbij De 
Lijn online kan verifiëren of 
een persoon voldoet aan de 
voorwaarden om recht te 
hebben op het sociale tarief. 
Zie 09-Ap-090 - De Lijn 

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Project 
opgestart 

  T4-2010 

  

Bevestigd 

09-Ap-
390 

CORVE - De Lijn KSZ - 
BCSS 
OCMW - 
CPAS 
NIC - CIN 

Abonnements à tarif 
réduit pour De Lijn 

Utilisation du webservice 
BIM-OMNIO status pour 
délivrer des abonnement 
commander par internet 

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Project 
opgestart 

  T4-2010 

  

Bevestigd 

10-Ap-
003 

CORVE - De Lijn OCMW - 
CPAS 
NIC - CIN 

Automatische controle bij 
verlenging van sociale 
abonnementen van De 
Lijn 

Een pro-actieve verificatie 
via KSZ van bestaande 
sociale abonnees  
 
De Lijn fase 3 

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 

10-Ap-
008 

CORVE - Dep OV KSZ - 
BCSS 

Toegang tot "Indicatie 
handicap" voor Dienst 
Studietoelagen 

Aansluiten van het 
Departement Onderwijs – 
Dienst studietoelagen, in de 
jaarlijkse opmaak van het 
bestand met de gegevens 
met betrekking tot handicap 
(FOD SZ, NIC, …) en niet in 
de gegevens ‘kind ten 
laste’(ie. info uit RKW en 
RSVZ) - (formulier A800) 

Mark Demol Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 
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09-Ap-
046 

CORVE - VAPH RSZ - 
ONSS 

Controlegegevens 
tussen VAPH en RSZ 
i.k.v. Persoonlijk 
assistentiebudget  

Mededeling van gegevens 
inzake lonen, patronale 
bijdragen, ziekte-uitkeringen 
en arbeidsovereenkomsten 
teneinde de administratieve 
lasten van de gehandicapte 
met een persoonlijk 
assistentiebudget tot een 
minimum te beperken. 
Alsook het opzetten van een 
communicatiestroom met 
RSZ teneinde 
controlegegevens over te 
dragen omtrent werknemers 
die door een Persoon met 
een Handicap (PmH) 
tewerkgesteld worden als 
hun assistent(en) ingevolge 
een door het VAPH aan die 
PmH toegekend 
Persoonlijke 
AssistentieBudget (PAB-
toekenning). 

Piet Hemeryck Project 
opgestart 

    

RSZ-30 Bevestigd 

09-Ap-
050 

CORVE - VAPH FOD SZ - 
SPF Séc 
Soc 

Afstemming rechten 
FOD SZ en VAPH 
(HANDIFLUX) 

Ontwikkeling van 
webservices tot onderlinge 
gegevensuitwisseling 
aangaande personen met 
een handicap tussen FOD 
SZ en VAPH teneinde de 
diverse subsidies en 
tegemoetkomingen correct 
te kunnen toepassen. 
Koppeling op de Handiflux-
stroom van de FOD Sociale 
Zekerheid 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

      

Bevestigd 

10-Ap-
013 

CORVE - VAPH VDAB Uitwisseling indicaties 
arbeidshandicap VAPH - 
VDAB 

Opzetten van een 
communicatiestroom tussen 
VDAB en VAPH, teneinde 
gegevens door te geven die 
indicaties van een 
arbeidshandicap bevatten. 
Uitwisseling wordt voorzien 
via Magda-platform. 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

    Wordt gepland voor 
realisatie via 
Magda-platform  / 
Overleg lopende - 
afwijking wordt 
aangevraagd 

Bevestigd 

09-Au-
219 

CORVE - Vlaams 
Zorgfonds 

RSVZ - 
INASTI 
NIC - CIN 

Zorgverzekering 
inkomende 
grensarbeiders 

Bijdrage aan 
zorgverzekering van 
inkomende grensarbeiders 
(nieuw decreet) 

Ghis 
Vanderheyden 

Project 
opgestart 

T1-2011 

  

Lagere prioriteit Bevestigd 
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09-Au-
241 

CORVE - Vlaams 
zorgfonds 

VAPH, 
AWIPH, 
COCOF, 
DPB 

Toegang tot 
HANDIPLACED door 
Vlaams zorgfonds 

Gegevensstroom waardoor 
kan bepaald worden of een 
persoon meer dan 3 
maanden in een instelling 
verblijft waar de 
verblijfskosten gefinancierd 
worden door de overheid 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

      

Bevestigd 

09-Au-
255 

CORVE - Vlaams 
zorgfonds 

FOD SZ - 
SPF Séc 
Soc 

HANDICHILD, medische 
erkenning kinderen met 
handicap in Vlaanderen 
en Brussel 

Mededeling van medische 
erkenning van kinderen met 
een handicap die in 
Vlaanderen en Brussel 
wonen 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

    Lagere prioriteit Bevestigd 

09-Au-
271 

CORVE - Vlaams 
zorgfonds 

FOD SZ - 
SPF Séc 
Soc 

Attesten medische 
vaststelling van een 
persoon met een 
handicap voor Vlaams 
Zorgfonds 

Mededeling van resultaat 
medisch onderzoek van de 
FOD SZ aan de KSZ die 
alleen de personen met een 
handicap met minstens de 
score 15 op de medisch-
sociale schaal aan het 
Vlaams zorgfonds zal 
doorgeven 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

    Lagere prioriteit Bevestigd 

10-Ap-
016 

CORVE - Vlaams 
Zorgfonds 

NIC - CIN 
PK 
RSZ - 
ONSS 
RSZPPO - 
ONSSAPL 
RSVZ - 
INASTI 
SIGeDIS 

Zorgverzekering -  
inkomende 
grensarbeiders – 
 uitbreiding met inwoners 
van Wallonië 

Verkrijgen van 
persoonsgegevens 
aangaande personen die in 
Wallonië wonen, en die 
gebruikgemaakt hebben van 
hun recht op vrij verkeer van 
werknemers of van de 
vrijheid van vestiging, en 
voor wie uit eigen recht, 
wegens tewerkstelling in het 
Nederlandse taalgebied of 
het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad het 
sociale zekerheidsstelsel 
van België van toepassing 
is.  

Ghis 
Vanderheyden 

Project 
opgestart 

      Bevestigd 

11-Ap-
007 

CORVE - Vlaams 
Zorgfonds 

NIC - CIN Scores op Katz-schaal 
verpleegkunde 

Echange des données des 
personnes avec catégorie 
égale ou supérieure à B sur 
l'échelle de Katz 

Sante Broccolo Aanvraag 
ingediend 

      Nog niet 
ontvange
n 

11-Ap-
042 

CORVE - Vlaams 
Zorgfonds 

RSVZ - 
INASTI 
NIC - CIN 

Uitgaande 
grensarbeiders 

Meedelen van personen ten 
laste van uitgaande 
grensarbeiders 

Ghis 
Vanderheyden 

Aanvraag 
ingediend 

    

Absolute prioriteit 
voor 2010-2011 

OK 
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11-Ap-
044 

CORVE - Vlaams 
zorgfonds 

NIC - CIN Zorgverzekering statuut 
verhoogde 
tegemoetkoming 

Verbeterde gegevensstroom 
van de 
verzekeringsinstellingen in 
verband met het statuut van 
verhoogde tegemoetkoming 
(VT), inclusief het OMNIO-
statuut 

Françoise 
Tomasetti 

Aanvraag 
ingediend 

T4-2010   Absolute prioriteit 
voor 2010-2011 

OK 

09-Au-
154 

CORVE - VSA WSE  RSZ - 
ONSS 

Toegang DmfA - 
Beschutte werkplaatsen 
(Vlaams gewest) 

in het kader van subsidiëring 
beschutte werkplaatsen 
moeten tot op heden de 
promotoren maandelijks 
elektronische prestatiestaten 
overmaken aan het 
subsidieagentschap. 
Daarom vraag tot toegang 
DmfA. 

Piet Hemeryck ON HOLD     RSZ-20 Bevestigd 

10-Ap-
018 

CORVE - VVSG KSZ - 
BCSS 

Sociale Statuten voor 
Lokale Besturen door 
CORVE 

Lokale besturen hebben de 
mogelijkheid inwoners die 
van een sociaal statuut 
genieten voordelen toe te 
kennen. 

Françoise 
Tomasetti 

Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 

11-Ap-
045 

CORVE - Welzijn, 
Volksgezondheid en 
Gezin 

RSZ - 
ONSS 

Tewerkstellingsgegevens 
beleidsdomein WVG 

Verwerven van gegevens 
van personeelsleden van de 
voorzieningen van het 
beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 

Piet Hemeryck Aanvraag 
ingediend 

T3-2010     OK 

11-Ap-
043 

CORVE - Zorg en 
Gezondheid 

RR - RN 
FOD FIN - 
SPF FIN 

Berekening 
gebruikersbijdrage 
gezinszorg 

Op basis van het INSZ van 
een gebruiker die beroep 
doet op gezinszorg via een 
webservice de 
gezinssamenstelling van die 
persoon opvragen en 
vervolgens van al die 
gezinsleden via een 
webservice een aantal 
inkomensgegevens 
opvragen. 

Sante Broccolo Aanvraag 
ingediend 

  T1-2011   OK 

09-Ap-
059 

CORVE 
CORVE - VMSW 

FOD SZ - 
SPF Séc 
Soc 

Toegang tot 
HANDIFLUX voor 
VMSW 

Toegang tot de gegevens 
met betrekking tot de 
tegemoetkomingen 
gehandicapten. 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

      

Bevestigd 

10-Ap-
047 

De Lijn VDAB Erkenning persoon met 
arbeidshandicap (PmAH) 
voor De Lijn 

Uitbreiding bestaande 
gegevensstroom met VDAB-
erkenning als persoon met 
arbeidshandicap (PmAH) 
(formulier A041). 

Sante Broccolo Aanvraag 
ingediend 

      

Bevestigd 
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10-Ap-
002 

Easi-Wal - AWIPH RSZ - 
ONSS 

Primes d'insertion 
professionnelle des 
personnes handicapées 
(Région wallonne) 

Connexion via Easi-Wal 
comme intégrateur: 
connaissance de données 
relatives aux déclarations 
des employeurs auprès de 
l'ONSS afin que ceux-ci ne 
doivent plus transmettre une 
copie de ces déclarations à 
l'AWIPH dans le cadre de 
primes d'insertion 
professionnelle des 
personnes handicapées 
bénéficiaires de 
l'intervention de l'AWIPH. 

Piet Hemeryck ON HOLD T1-2011   RSZ-49 OK 

09-Au-
163 

Easi-Wal - DG EE - 
Direction de 
l’inspection sociale 

KSZ - 
BCSS 
Smals 

Contrôle des travailleurs 
étrangers (DOLSIS) 
(Région wallonne) 

Les services d'Inspection 
souhaitent obtenir un accès 
pour déterminer la liste des 
personnes occupées par un 
employeur, de constater que 
l’employeur occupe un/des 
étrangers, de préparer le 
contrôle et de vérifier que 
l’employeur est en 
conformité, c’est-à-dire que 
l’entrée en fonction du 
travailleur correspond avec 
la durée de validité du 
permis de travail. 

Michel Borgers Demande 
déposée 

    

  

  

09-Au-
164 

Easi-Wal - DG EE - 
direction de l'emploi et 
de l'immigration 

RSZ - 
ONSS 
FOREM 

Octroi aux entreprises du 
statut d'entreprise 
d'insertion (Région 
wallonne) 

Direction Générale de 
l’Economie et de l’Emploi 
(DG EE) – dir. de l’ emploi et 
de l’immigration: 
Consultation DmfA afin de 
vérifier les obligations des 
employeurs dans le cadre 
des contrats Formation 
Professionnelle Individuelle 
(FPI). 
En plus du volume de 
l'emploi, les travailleurs 
doivent être caractérisés de 
manière individuelle car 
pour qu'une entreprise 
reçoive le statut d'entreprise 
d'insertion, il doit s'agir de 
"demandeurs d'emploi 
difficiles à placer". Une 
interaction avec le FOREM 
est nécessaire ainsi qu'une 

Piet Hemeryck ON HOLD     RSZ-38 Bevestigd 
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information sur le salaire. 
10-Ap-
029 

Easiwal - DG EE - 
direction de l'emploi et 
des permis de travail 

RSZ - 
ONSS 

Accès aux données pour 
l'examen des 
autorisations / permis de 
travail pour travailleurs 
étrangers 

Accès aux données 
DIMONA, DMFA et Registre 
National sélectionnées 
relative à l'occupation des 
travailleurs étrangers. Un 
accès commun aux 
différentes Régions est 
envisagés via l'application 
DOLSIS. 

Piet Hemeryck Project 
opgestart 

      

Bevestigd 

09-Au-
161 

Easi-Wal - Direction 
des recettes 

RSZ - 
ONSS 

Récupération fiscale des 
taxes (Région wallonne) 

Division de la tresorerie – 
direction des recettes du 
Région Wallonne: Toegang 
tot Personeelsbestand en 
Dmfa in het kader van de 
fiscale invordering van 
taksen en intresten bij niet 
betaling om zo gerechtelijk 
invordering (o.a. 
loonsbeslag) mogelijk te 
maken. 

Piet Hemeryck ON HOLD     RSZ-36 Bevestigd 

10-Ap-
030 

Easi-Wal - IFAPME RSZ - 
ONSS 

Formation en alternance 
(Région wallonne) 

L'Institut de formation de 
l'administration PME 
(IFAPME) gère les 
formations des jeunes en 
entreprise « formation en 
alternance ». Elle ne 
dispose pour l'instant 
d'aucun lien direct avec les 
sources authentiques 
fédérales, mais désire 
simplifier la procédure 
actuelle en accédant à la 
DIMONA (dates de début et 
de fin de contrat des jeunes 
en formation). 

Piet Hemeryck ON HOLD     RSZ-51 Bevestigd 

09-Au-
159 

Easi-Wal - Ministère 
wallon de l'Equipement 
et des Transports - 
Direction de 
l'Assistance juridique 

RSZ - 
ONSS 

Données sur 
l'adjudicataire d'un 
marché (Région 
wallonne) 

Direction de l’Assistance 
juridique du Ministére wallon 
de l’Equipement et des 
Transports (M.E.T): nagaan 
naleven algemene 
arbeidsvoorwaarden door de 
“l’adjudicataire d’un marché” 
– vervangen huidige 
papieren staving door 
elektronische stroom vanuit 
DIMONA en DMFA. 

Piet Hemeryck ON HOLD     RSZ-35 Bevestigd 
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09-Ap-
066 

Federale en lokale 
politie 

RSZ - 
ONSS 

Toegang tot 
personeelsbestand door 
politie 

Raadpleging door de lokale 
en federale politie van het 
personeelsbestand in het 
kader van hun opdrachten 
van de bestuurlijke en 
gerechtelijke politie. 

Piet Hemeryck ON HOLD     RSZ-10 Bevestigd 

09-Ap-
036 

FEDICT RSZ - 
ONSS 

Ontsluiting repository 
werkgevers/werknemers 

Ontsluiting van de repository 
werkgevers/ werknemers in 
het kader van de validatie 
van de zelfregistratie en het 
kunnen aanduiden van de 
juiste lokale beheerder. 

Françoise 
Tomasetti 

Aanvraag 
ingediend 

      

Bevestigd 

09-Ap-
037 

FEDICT RSZ - 
ONSS 

Ontsluiting repository 
Hoofdtoegangs-
beheerders RSZ 

Ontsluiting van de repository 
hoofdtoegangsbeheerder 
van de werkgevers, die 
reeds in de repository van 
de RSZ geregistreerd zijn. 

Françoise 
Tomasetti 

Aanvraag 
ingediend 

      

Bevestigd 

09-Au-
152 

FOD Econ - SPF Econ RSZ - 
ONSS 

Toegang tot 
personeelsbestand i.k.v. 
KMO beleid door FOD 
Economie 

Controle (eerste en 
voortdurende) tewerkstelling 
van de persoon die voldoet 
aan de eisen mbt de 
beroepsbekwaamheid en 
basiskennis bedrijfsbeheer 
binnen de onderneming. 
Eventueel pro-actief bij 
uitdiensttreding de 
werkgever informeren dat 
een vervanger dient gezocht 
te worden.  
Consultatie/mutatie 
personeelsbestand 

Piet Hemeryck ON HOLD     RSZ-16 Bevestigd 

09-Ap-
136 

FOD FIN - SPF FIN RSZ - 
ONSS 

Consultation des dettes 
ONSS par SPF Finances 

Développement d’un 
webservice pour la 
consultation des dettes 
ouvertes à l’ONSS par le 
Service Recouvrement 
Fiscal. 

Piet Hemeryck Aanvraag 
ingediend 

    

  

Bevestigd 

09-Pc-168 FOD FIN - SPF FIN RJV - 
ONVA 

Fiscale en niet fiscale 
invordering 

Ontwikkeling van 
webservices waarmee 
toegang gegeven wordt tot 
RJV-gegevens in het kader 
van de fiscale en niet-fiscale 
invordering  
Fase 2 (en suite de la mise 
en production du projet 
Zacheus, volet SECAL) 

Michel Borgers Project 
opgestart 

Afgerond T2-2011   OK 
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09-Pc-192 FOD FIN - SPF FIN RVA - 
ONEm 

Vervangingsinkomen uit 
werkloosheid 

Développement d’un 
webservice en vue de 
permettre d’accéder à 
certaines données à 
caractère personnel 
détenues par l’ONEm 
(extension du webservice 
"Zacheus"). 

Claudia 
Laeremans 

Aanvraag 
ingediend 

T1-2011 T2-2011   OK 

11-Ap-
034 

FOD FIN - SPF FIN RVA - 
ONEM 
FOD 
WASO - 
SPF ETCS 

Réception électronique 
d'ordres de 
recouvrement de 
créances non-fiscales 

Réception électronique 
d’ordres de recouvrement 
émis par l’ONEm et le SPF 
Emploi et Travail (1er volet) 
et contenant certaines 
données à caractère 
personnel. 

Michel Borgers Aanvraag 
ingediend 

T1-2011     OK 

11-Ap-
035 

FOD FIN - SPF FIN RSZ - 
ONSS 

Portage salarial Met het oog op 
fraudebestrijding en in het 
kader van l’exécution de 
l’action ‘Portage salarial’ du 
plan d’action 2008-2009 du 
Collège pour la lutte contre 
la fraude fiscale et sociale 
(Plan DEVLIES) wenst de 
federale overheidsdienst 
Financiën – Administratie 
van de BBI toegang te 
krijgen tot bepaalde 
gegevens uit het kadaster 
LIMOSA.  
Dump van het kadaster 
LIMOSA 2008; 2009; 2010 + 
accès online au kadaster 
LIMOSA via l'application 
GENESIS 

Françoise 
Tomasetti 

Aanvraag 
ingediend 

ASAP T1-2011   OK 

11-Ap-
046 

FOD FIN - SPF FIN KSZ - 
BCSS  

Wederzijdse 
gegevensstroom 
Protocol SID-FOD FIN 

Instelling van een 
elektronische 
gegevensstroom met de 
sociale inspectiediensten in 
het kader van het op 
15/12/2009 afgesloten 
samenwerkingsakkoord, met 
betrekking tot de 
wederzijdse medeling in van 
vastellingen en informatie 
die nuttig kunnen worden 
aangewend bij de strijd 
tegen sociale en fiscale 
ontduiking. 

Michel Borgers Aanvraag 
ingediend 

T4-2010     OK 
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09-Au-
156 

FOD JUST - SPF 
JUST 

KSZ - 
BCSS 

Aansluiting van FOD 
Justitie i.k.v. 
fraudebestrijding 

Aansluiting in het kader van 
fraudebestrijding 
(pilootproject opzoeken 
KSZ-nummer) 

Michel Borgers Demande 
déposée 

    

  

Bevestigd 

09-Au-
268 

FOD JUST - SPF 
JUST 

FOD SZ - 
SPF Séc 
Soc 

Consultation 
HANDIFLUX door FOD 
Justitie 

Consultation des dossiers 
de la DG personnes 
handicapées du SPF 
Sécurité sociale reprenant 
les données sur les 
reconnaissances médicales 
et les allocations aux 
personnes handicapées 

Sante Broccolo Aanvraag 
ingediend 

    

  

Bevestigd 

09-Au-
286 

FOD WASO - SPF 
ETCS: 4 services 
d'inspection - Genesis 

FOD 
Economie - 
SPF 
Economie 

Accès à KBO pour SPF 
ETCS 

Accès au webservice 
Consult KBO dans le cadre 
du projet ePV - phase 1 via 
public search + phase 2 via 
WS Consult KBO 

Françoise 
Tomasetti 

Projet 
démarré 

    

  

  

09-Ap-
070 

Gerechtsdeurwaarders RSZ - 
ONSS 

Vervanging attesten 
gerechtsdeurwaarders 

Ontwikkeling van een 
webservice ter vervanging 
van de huidige papieren 
attesten waarmee aan de 
gerechtsdeurwaarders 
toegang gegeven wordt tot: 
Fase 1: Personeelsbestand 
en Verwijzingsrepertorium  

Françoise 
Tomasetti 

Aanvraag 
ingediend 

      

Bevestigd 

09-Ap-
062 

Gewesten - Régions 
BHG - RBC 

RSZ - 
ONSS 

Subsidiëring aan 
ondernemingen 
(Gewesten) 

Ontwikkeling van 
gegevensstromen 
betreffende het 
tewerkstellingsvolume 
(VTE), de loonkost en de 
schuldvraag teneinde te 
kunnen nagaan of de 
ondernemingen voldoen aan 
de voorwaarden om 
subsidiëring te bekomen. 

Piet Hemeryck Aanvraag 
ingediend 

    RSZ-31 Bevestigd 
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09-Ap-
060 

Gewesten - Régions 
CORVE - Inspectie 
WSE 

RSZ - 
ONSS 
KSZ - 
BCSS 
Smals 

Toegang tot DOLSIS 
door gewesten 

Webservice ter consultatie 
van de gegevens in DOLSIS 

Michel Borgers Project 
opgestart 

T4-2010 T1-2011 plan van aanpak 
door Smals in 
voorbereiding, 
CORVE opgesplitst 
in verschillende 
projecten :  
- consultatie 
persoonsgegevens 
= oct/2010 
- consultatie 
tewerkstelling 
(personeelsbestand
) 
- consultatie 
DIMONA 

Bevestigd 

09-Ap-
090 

MIVB - STIB KSZ - 
BCSS 
POD MI - 
SPP IS 
NIC - CIN 

Abonnements à tarif 
réduit pour STIB 

Développement d’un 
webservice pour que le 
STIB/MIVB puisse dans le 
cadre d’un abonnement à 
tarif réduit, vérifier que le 
citoyen a le statut VIPO ou 
est bénéficiaire d’un revenu 
d’intégration sociale ou a 
droit à un tarif réduit selon 
les abonnements scolaires 
déjà délivrés au ménage 
(consultation des données 
de composition de ménage). 

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Project 
opgestart 

    

  

Bevestigd 

09-Au-
288 

Mutualités  FOD 
Economie - 
SPF 
Economie 

Accès à KBO pour 
Mutualités 

Accès au WS Public Search Françoise 
Tomasetti 

Projet 
démarré 

    

  

  

09-Ap-
290 

NMBS - SNCB KSZ - 
BCSS 
OCMW - 
CPAS 
NIC - CIN 

Abonnements à tarif 
réduit pour SNCB 

Développement d’un 
webservice pour qu'on 
puisse dans le cadre d’un 
abonnement à tarif réduit, 
vérifier que le citoyen a le 
statut BIM ou est 
bénéficiaire d’un revenu 
d’intégration sociale  
+ abonnement famille 
nombreuse  
+ carte pour la gratuité d'un 
accompagnateur de 
personne handicapée  

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Project 
opgestart 
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10-Ap-
052 

POD MI - SPF IS 
OCMW - CPAS 

CORVE 
CIBG - 
CIRB 
Easi-Wal 

Automatisation 
d'échanges des CPAS 
avec les Communautés 
et les Régions 

Automatisation d'échanges 
avec les Communautés et 
les Régions. 

Sante Broccolo Aanvraag 
ingediend 

    

  

  

10-Au-
021 

POD MI - SPF 
ISOCMW - CPAS 

FOD 
Economie - 
SPF 
Economie 

Sociale tarieven gas en 
elektriciteit 

Consultation du statut 'Tarif 
social Gaz et Electricité' des 
clienst finals connus au SPF 
ECO 

Françoise 
Tomasetti 

Demande 
déposée 

    

  

  

09-Au-
183 

Région wallonne KSZ - 
BCSS 
NIC - CIN 

Exonération de la 
redevance télévision 
(Région wallonne) 

Les conditions d’exonération 
de la redevance télévision 
ont été étendues; les 
personnes sous statut BIM 
ou OMNIO bénéficient 
maintenant de l’exonération. 
La Région wallonne 
demande de recevoir les 
« OMNIO » de manière 
similaire que les " BIM". 

Françoise 
Tomasetti 

Projet 
démarré 

    

  

Bevestigd 

09-Au-
232 

RW - DG ATLP NIC - CIN Prime d'Allocation de 
Déménagement et de 
Loyer (ADeL) 

Consultation des 
bénéficiaires d'une 
intervention majorée dans le 
cadre de la prime Adel 

Françoise 
Tomasetti 

Demande 
déposée 

    

  

Bevestigd 

10-Ap-
022 

Vlaams Woningfonds FOD FIN - 
SPF FIN 

Toegang tot gegevens 
inzake onroerende 
goederen (CADNET) 
door Vlaams 
Woningfonds 

Het  Vlaams Woningfonds 
verleent sociale leningen 
voor het kopen, bouwen en 
verbouwen van 
woongelegenheden en zorgt 
eveneens voor het verhuren 
van  sociale woningen.  
Om hiervoor  in aanmerking 
te komen mag het 
aanvragende gezin noch de 
volle eigendom noch het 
volledige vruchtgebruik 
bezitten van een 
(ander)onroerend goed. Ter 
controle hiervan wenst het 
Vlaams Woningfonds 
toegang tot de gegevens 
inzake onroerende 
goederen. 

Françoise 
Tomasetti 

Aanvraag 
ingediend 
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10-Ap-
023 

Vlaams Woningfonds KB 
Inburgering 

Toegang tot gegevens 
Kruispuntbank 
Inburgering door Vlaams 
Woningfonds 

Het Vlaams Woningfonds 
dient de taal- en/of 
inburgeringsbereidheid van 
(kandidaat)-huurders te 
controleren. Het Vlaams 
Woningfonds heeft 
momenteel geen toegang tot 
de Kruispuntbank 
Inburgering, de uitwisseling 
van gegevens tussen 
Vlaams Woningfonds en 
Huizen van het 
Nederlands/Onthaalbureau’s 
verloopt momenteel 
telefonisch of schriftelijk. 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

  

    

Bevestigd 

10-Ap-
024 

Vlaams Woningfonds FOD FIN - 
SPF FIN 

Toegang tot gegevens 
van het aanslagbiljet 
voor het Vlaams 
Woningfonds 

Het  Vlaams Woningfonds 
verleent sociale leningen 
voor het kopen, bouwen en 
verbouwen van 
woongelegenheden en zorgt 
eveneens voor het verhuren 
van sociale woningen.  
Het inkomen, begrepen als 
‘de som, van het op basis 
van het laatst gekende 
aanslagbiljet. 

Michel Borgers Aanvraag 
ingediend 

  

    

  

09-Au-
289 

Vlaamse en federale 
Non-profitfondsen 

RSZ - 
ONSS 

WAP voor Vlaamse en 
federale non-profitsector 

Doorgave van DmfA, 
DIMONA, 
Werkgeversrepertorium en 
signaletiek aangeslotene 
aan de inrichter en 
uitvoerder van het 
aanvullend pensioenplan 
voor de Vlaamse en 
federale non-profitsector 

Pim Petereyns Project 
opgestart 

Afgerond 

  

RSZ-57 Bevestigd 

10-Ap-
027 

VLABEL KSZ - 
BCSS 

Opvraging van attesten 
gehandicapten door 
VLABEL 

In het kader van de 
onroerende voorheffing 
worden jaarlijks op toestand 
1 januari attesten van 
gehandicapten doorgestuurd 
door de KSZ. Vermits er 
nogal wat attesten 
toegekend worden met 
terugwerkende kracht, zou 
een oplossing om de 
toestand van een persoon 
online via een 
webtoepassing te kunnen 
opvragen efficiënt zijn. 

Sante Broccolo Project 
opgestart 

      

Bevestigd 
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Wanneer een burger 
bezwaar zou indienen 
omdat er geen vermindering 
voor gehandicapten is 
toegekend zouden we 
rechtstreeks zijn toestand 
kunnen opvragen bij de 
KSZ.   

11-Ap-
032 

VLABEL RVP - 
ONP 

Gehandicapten die op 
pensioen gaan in het 
kader van onroerende 
voorheffing 

In het kader van de inning 
van de onroerende 
voorheffing verkrijgt 
VLABEL momenteel jaarlijks 
via het bericht A800 
kinderbijslag gerechtigde 
kinderen en gehandicapte 
personen (kinderen en 
volwassenen). Voor deze 
personen moet VLABEL 
weten welke personen, op 
pensioen gaan om zo de 
nodige acties te 
ondernemen opdat de 
vermindering waar deze 
personen conform de 
vigerende wetgeving 
automatisch recht op 
hebben verder toe te 
kennen.  

Mark Demol Aanvraag 
ingediend 

T3-2010 T1-2011   OK 

11-Ap-033 VLABEL RKW - 
ONAFTS 
FOD SZ - 
SPF Séc 
Soc 
NIC - CIN 

Uitbreiding van de stroom 
A800 voor onroerende 
voorheffing 

In het kader van de inning van 
de onroerende voorheffing 
verkrijgt VLABEL momenteel 
jaarlijks via het bericht A800 
kinderbijslag gerechtigde 
kinderen en gehandicapte 
personen (kinderen en 
volwassenen). Momenteel 
worden personen als 
‘gehandicapt’ aangeleverd 
indien zij lichamelijk of 
geestelijk gehandicapt zijn 
voor minimum 66%. Voor 
volgend aanslagjaar (2011) 
moet bijkomend voorzien 
worden dat gehandicapte 
kinderen ook aangeleverd 
worden op basis van het 3 
pijler systeem.  

Mark Demol Aanvraag 
ingediend 

T3-2010 T1-2011   OK 
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Project id 
(intern 
KSZ) 

Vragende 
instelling 

Betrokken 
instelling 

Projectnaam Projectbeschrijving Contactper-soon Status Gewenste haal- 
baarheidsstudie 
datum 

Gewenste 
productie- 
datum 

Opmerkingen Fiche 

09-Au-287 PDOS - 
SdPSP 

Portaal SZ 
- Portail 
Séc Soc 

Webapplicatie 
'Raadpleging 
pensioendossier' 

Webapplicatie op het Portaal 
van de Sociale Zekerheid 
(light integratie) voor de 
burgers en de werkgevers 
van de publieke sector om 
de het pensioendossier te 
raadplegen (niveau PDOS).  

Ghis 
Vanderheyden 

Aanvraag 
ingediend 

T3-2010 T2-2011 

  

Bevestigd 

09-Au-225 RVA - 
ONEm 

Portaal SZ 
- Portail 
Séc Soc 

eLO+ Elargissement de 
l'application eLO en 
permettant la soumission 
d'une demande 

Pierre-Etienne 
Pardonge 

Aanvraag 
ingediend 

  T1-2011 

  

Bevestigd 
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Project id 
(intern 
KSZ) 

Vragende instelling Betrokken 
instelling 

Projectnaam Projectbeschrijving Contactpersoon Status 

09-Ap-053 CORVE - Zorg en 
Gezondheid 

RKW - 
ONAFTS 

Vlaamse 
Zorgverzekering - 
Webservice 
verhoogde 
kinderbijslag 

Ontwikkeling van webservice waarmee 
kan opgevraagd worden of er al dan 
niet een verhoogde kinderbijslag is 
voor een kind met een handicap. 

Christophe Klopfert Uitgesteld tot 2012 

10-Au-007 FAO - FAT RVP- ONP 
RIZIV - 
INAMI 
Smals 

Consultatie / Mutatie 
pensioenkadaster 

Wanneer een slachtoffer van een 
arbeidongeval of een rechthebbende 
op vergoeding van een arbeidsongeval 
een inkomen uit pensioen heeft dient 
een aanpassing van de betalingen door 
het FAT te gebeuren. 

Ghis Vanderheyden Zal opgeleverd worden in 2010 

10-Ap-046 FOD SZ - SPF Séc Soc FOD FIN - 
SPF FIN 

Dispensa (Fase II) Toepassing die de werking van de 
dienst Commissie voor Vrijstelling van 
Bijdragen (CVB) van de DG 
Zelfstandigen begeleidt.  
Fase II dient de huidige communicatie 
van financiële gegevens door FOD 
Financiën via e-mail om te vormen naar 
FTP-communicatie. 

Michel Borgers Stopgezet 

09-Ap-109 FOD WASO - SPF ETCS KSZ - 
BCSS 
Smals 

ePV, un Pro-Justicia 
électronique 

Elaboration d’un PJ (Pro-Justicia) 
électronique pour les services 
d’inspection susceptibles de dresser un 
PJ en droit social. 
Fase 1 (uitvoering voorzien in 2009) 
van het project e-PV houdt in dat door 
de KSZ een interface wordt ontwikkeld 
voor de ontsluiting van de gegevens 
van derden die worden verzonden naar 
de databank e-PV en vervolgens naar 
de databank GINAA.  

Michel Borgers Zal opgeleverd worden in 2010 

10-Ap-048 VDAB FOD SZ - 
SPF Séc 
Soc 

Toegang tot 
HANDIFLUX voor 
VDAB 

Gegevensstroom ter ondersteuning van 
de VDAB-Personen met 
arbeidshandicap (PmAH) 
dienstverlening: personen erkend als 
gehandicapte door FOD SZ komen 
direct in aanmerking voor de Vlaamse 
bijzondere 
tewerkstellingsondersteunende 
maatregelen voor PmAH. 

Laurence Ngosso Uitgesteld tot 2012 
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Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden met betrekking tot 
de DIMONA-aangifte, de multifunctionele aangifte,  

de aangiften van sociale risico’s en de LIMOSA-aangifte 
 
 
1. Algemeen 
 

De nieuwe versie van het gebruikersreglement voor de ondernemingen werd op 25 mei 
2010 goedgekeurd door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid. 
 
Op dit ogenblik zijn er op het portaal van de sociale zekerheid 42 transacties operationeel 
voor de werkgevers en de sociale secretariaten.  

 
De glossaria, instructies en simulaties met betrekking tot de DmfA en de aangiften van 
sociale risico’s worden driemaandelijks geactualiseerd op het portaal van de sociale 
zekerheid.  

 
 
2. Stand van zaken van de DmfA 
 
2.1.  Algemene situatie inzake originele aangiften 

De instroom van het vierde kwartaal 2009 verliep net zoals de vorige kwartalen zonder 
speciale moeilijkheden. Op het einde van de aangiftetermijn konden 4,99 miljoen 
mutaties via de KSZ ter beschikking gesteld worden van het netwerk. Het percentage 
van de blokkerende aangiften blijft stabiel op 1,1 %.  
 

2.2.  Wijzigingen via web of batch 
Op dit ogenblik verrichten 325 sociale secretariaten of dienstverleners geregeld 
verbeteringen van de kwartaalaangiften via “update batch”. Daarnaast is ook de 
webapplicatie ter beschikking.  
 

 
3. Kwaliteit van de DmfA-gegevens 
 
3.1.  Algemene evolutie van de prioritaire anomalieën 
 

De anomalieën worden in functie van de impact op de sociale rechten bekeken. 
Prioritaire anomalieën zijn deze met een impact op de sociale rechten, de overigen zijn 
niet-prioritaire anomalieën. 
 
Het aantal anomalieën blijft voor het vierde kwartaal 2009 op een aanvaardbaar niveau. 
Ruim de helft van de nog openstaande anomalieën voor het derde en vierde kwartaal 
2009 betreffen één interimkantoor, en meer in het bijzonder één specifieke anomalie die 
veroorzaakt wordt door het aangeven van vergoedingen zonder dat er prestaties geleverd 
zijn (en waarbij de vergoeding in het kwartaal van uitbetaling van de vergoeding wordt 
aangegeven in de plaats van in het kwartaal van het leveren van de prestaties). 
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3.2.  Algemene evolutie van de niet-prioritaire anomalieën 
 

Het aantal niet-prioritaire anomalieën blijft ook voor het vierde kwartaal 2009 op een 
aanvaardbaar niveau. 

 
 
4. Crosscontrole Dimona – DmfA 
 
4.1.  Confrontatie op basis van foto’s op verschillende momenten 
 

Het project Cross-Controle Dimona-DmfA voerde vanaf het derde kwartaal 2006 een 
bijkomende kwaliteitscontrole in. Bij binnenkomst van de originele DmfA-aangifte 
wordt het aantal aangegeven werknemers vergeleken met het aantal aangegeven 
werknemers in Dimona. Indien een afwijking geconstateerd wordt tussen het aantal 
werknemers in Dimona en DmfA krijgt de verzender van de DmfA enkele dagen later 
een gedetailleerde samenvatting (via E-Box) van welke werknemers in zowel Dimona 
als DmfA ontbreken. 
 
Om na te gaan in welke mate er correctieve acties zijn ondernomen in de DmfA-aangifte 
en/of Dimona, nadat er een Crosscontrole anomalie werd vastgesteld, wordt na 
verstrijking van de boekingstermijn van de DmfA een nieuwe confrontatie doorgevoerd. 
 

4.2. Confrontatieresultaten van het 4de kwartaal 2009 
 

De confrontatie voor het vierde kwartaal 2009 had betrekking op 222.865 werkgevers 
met een aanvaarde DmfA-aangifte. DmfA-aangiften die in meerdere delen binnenkomen 
alsook nieuwe inschrijvingen van een stamnummer tijdens het kwartaal, ondergingen 
geen confrontatie. Vanaf het aangiftekwartaal 2008-3 werd er ook een confrontatie 
gedaan voor de werkgevers uit de horecasector die gekozen hebben voor het systeem 
van Dimona-Light. 
 
Voor 9,6 % van de aanvaarde en geconfronteerde aangiften werd er een afwijking 
(Crosscontrole anomalie) gedetecteerd, waarmee de dalende trend zich verder doorzet. 
In 78 % betreft het een afwijking waarbij meer personen in Dimona dan in DmfA zijn 
aangegeven. 
 
Dankzij dit project wordt de kwaliteit van de desbetreffende databanken langzaam aan 
verhoogd: daar waar in het eerste kwartaal 2007 er voor 16,4 % van de gecontroleerde 
DmfA-aangiften nog een “cross-controle anomalie” werd gesignaleerd, is dit in het 
vierde kwartaal 2009 gedaald tot 9,6 % van de aangiften. 
 

4.3. A posteriori rechtzettingen 
 

De werkgevers waarvoor een anomalie gedetecteerd werd op de originele DmfA-
aangifte worden opnieuw geconfronteerd en er wordt nagegaan hoeveel werkgevers er 
actueel wel een overeenstemming hebben tussen Dimona en DmfA. De hierna volgende 
tabel geeft de evolutie weer. 
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Kwartaal Aantal aangiften 
met een verschil 
op de 
aangiftedatum 

Aantal aangiften 
met een verschil 
op de 
aangiftedatum + 3 
maanden 

Aantal aangiften 
met een verschil 
op de 
aangiftedatum + 6 
maanden 

Aantal aangiften 
met een verschil 
op de 
aangiftedatum + 1 
jaar 

2008-1 27.622 18.074 16.478 14.223 
2008-2 26.465 18.151 16.566 14.346 
2008-3 27.725 19.364 17.204 14.057 
2008-4 26.899 17.561 16.018 12.833 
2009-1 24.852 16.849 13.906 - 
2009-2 23.911 14.644 13.281 - 
2009-3 22.628 14.728 - - 
2009-4 21.396 - - - 

 
 
5. Afleiden C4 – Dimona 
 

Vanaf 1 april 2007 is het mogelijk om via de Aangifte Sociaal Risico, luik einde 
arbeidsovereenkomst (C4), de Dimona-aangifte van uitdiensttreding van de betrokken 
werknemers in te dienen en zo het personeelsbestand bij te werken. Op deze manier kan 
tegelijkertijd aan twee verschillende maar aanvullende administratieve verplichtingen 
worden voldaan. Bijkomend biedt dit de mogelijkheid tot verdere kwaliteitsverbetering 
van de gegevens in de DIMONA databank. 
 
Tijdens het eerste kwartaal 2010 werden 4.835 elektronische aangiftes gedaan (C4), 
waarbij in 633 gevallen gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om via deze aangifte 
ook een DIMONA uit te laten genereren. Gemiddeld gebeurt dit in 13,09 % van de 
gevallen. 
 
 

6. Project Capelo 
 

Het project Capelo heeft tot doel een loopbaangegevensbank voor de werknemers uit de 
overheidssector op te bouwen. Dit project wordt uitgewerkt in onderling overleg tussen 
KSZ, RSZ, RSZPPO, Sigedis en PDOS. Tijdens deze vergaderingen werden een aantal 
afspraken gemaakt met het oog op de verdere planning.  
 
Om de gegevensdatabank te voeden, wordt voorzien in enkele aanpassingen aan de 
DMFA. De invoering van nieuwe blokken zal gefaseerd verlopen, vanaf het tweede 
kwartaal 2010. De inproductiestelling van deze blokken en van de nieuwe codes die 
voornamelijk een impact zullen hebben op de overheidssector, is voorzien voor de 
DMFA-aangifte van het eerste kwartaal van 2011. 
 
 

7. Stand van zaken van de aangiften van sociale risico’s (ASR) 
 

Tijdens het Forum ASR van 2 maart 2010 is vastgesteld dat er een groot probleem is met 
betrekking tot de end-to-end coördinatie en opvolging van de testen.  De testen verlopen 
goed tot aan de contactpunten van de verschillende sectoren. Daarna is de opvolging 
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blijkbaar problematisch. Daarom heeft de Voorzitter van het Forum het initiatief genomen 
om een technische werkgroep op te richten met een vertegenwoordiger van elk van de 
betrokken partijen. Het is de opdracht van deze werkgroep om, onder meer, deze testen 
methodologisch te ondersteunen en over de verschillende grenzen heen op te volgen. 
 
De finaliteit van deze testen bestaat er niet alleen in technisch na te gaan of de 
verschillende stromen goed verlopen, men moet ook de zekerheid hebben dat de 
verschillende procesverantwoordelijken uiteindelijk over de goede en gevalideerde 
informatie beschikken om de dossiers af te handelen. 
 
Deze Technische werkgroep is samengekomen op 19 maart 2010 en 22 april 2010. Er is 
vooral gewerkt rond een aantal technische knelpunten zoals de testomgeving, de 
testprocedures en in het bijzonder de end-to-end testing, de foutcodes en de general views. 
 
Op het Forum van 6 mei 2010 is echter vastgesteld dat er nog steeds onvoldoende 
voortgang is geboekt. Daarom is beslist de Technische werkgroep aan een hoger ritme te 
laten vergaderen en per sector of soms per thema. 
 
Positief is het feit dat het VBO vier nieuwe piloten heeft aangebracht. 
 
 

8. Stand van zaken van de stromen  
 

De volgende aspecten kunnen worden gemeld aangaande de aanvullende attesten bij de 
DmfA-gegevensstroom: 

 
- de testen met betrekking tot de batch-raadpleging bij het FAO van de gegevens met 

betrekking tot de periode(s) van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeval) 
werden tot op het niveau van de KSZ afgerond. De instellingen van sociale zekerheid 
zijn evenwel niet geïnteresseerd in een batch-raadpleging van de FAO-gegevens. Wat 
de online raadpleging betreft, heeft de KSZ de nodige contacten gelegd met de 
verschillende actoren (o.a. het FAO) teneinde de behoeften en technische specificaties 
vast te leggen. De werkzaamheden m.b.t. de haalbaarheidsstudie zullen starten in de 
loop van de maand juni 2010. 

 
 

9. Stand van zaken LIMOSA 
 
Sinds 1 april 2007 dienen alle buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die op het 
Belgische grondgebied, hetzij tijdelijk, hetzij gedeeltelijk, activiteiten ontplooien en voor 
zover deze niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid, via LIMOSA een 
melding te doen. Hierbij moeten zowel een aantal identificatiegegevens van zichzelf, van 
de gedetacheerde personen als van de Belgische klant worden doorgegeven. Ook andere 
elementen zoals de aard van de werkzaamheden, de periode en de plaats van 
tewerkstelling dienen deel uit te maken van deze melding. 
 
Hieronder volgt, per jaar, een cumulatief overzicht van het aantal gemelde personen, 
ingedeeld volgens hun statuut: 
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 Totaal aantal 
gemelde 
personen 

(cumulatief) 

Werknemers Zelfstandigen Stagiairs 

 
Zelfstandige 

stagiairs 

2007 (1 apr – 
31 dec) 158.226 144.898 12.392 808 128 

2008 224.905 203.867 19.896 1.038 104 

2009 217.115 194.550 21.575 859 131 

2010 (1 jan – 
31 mrt) 64.023 56.175 7.602 223 23 

 
Indien het meldingsbewijs L-1 niet kan voorgelegd worden aan de Belgische klant 
(opdrachtgever of eindgebruiker), kan die zich enkel van zijn aansprakelijkheid bevrijden 
door een melding “ontbreken van L-1” te verrichten via de portaalsite van de sociale 
zekerheid. 

 
 Totaal aantal meldingen “ontbreken L-1 document” 

2007 (1 apr – 31 dec) 2.689 

2008 1.385 

2009 918 

2010 (1 jan – 31 mrt) 153 
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Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden  
binnen de werkgroep “Informatieveiligheid” 

 
 

1. Samenstelling van de werkgroep 
 

De werkgroep “Informatieveiligheid” is samengesteld uit de veiligheidsconsulenten van 
de socialezekerheidsinstellingen van het primaire netwerk en één veiligheidsconsulent uit 
iedere subwerkgroep “Informatieveiligheid” van het secundaire netwerk. 
 
 

2. Aantal vergaderingen van de werkgroep in het eerste semester van 2010 
 
De werkgroep kwam bijeen op 31 maart en zal op 23 juni opnieuw samenkomen. Tevens 
komen verschillende subwerkgroepen samen. 
 

 
3. Evaluatie van de uitvoering van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 

houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale 
zekerheid 

 
3.1.   De aanstelling van veiligheidsconsulenten bij de instellingen van het primaire netwerk 
 
 Alle instellingen van het primaire netwerk beschikken over een veiligheidsconsulent. 

 
3.2.  De aanstelling van veiligheidsconsulenten bij de instellingen van het secundaire 

netwerk 
 
 De meeste instellingen van de secundaire netwerken beschikken over een 

veiligheidsconsulent. 
 
3.3.  De oprichting binnen de voogdij-instellingen van een subwerkgroep 

« Informatieveiligheid » 
 

Alle instellingen van het primaire netwerk die een secundair netwerk beheren, hebben 
een subwerkgroep “Informatieveiligheid” opgericht. Het gaat om de volgende 
instellingen: het RSVZ, de RVA, het FAO, het NIC, de RJV, de RKW, de VMSW, de 
KSZ1 en de Vereniging van Sectorale Instellingen (VSI). 
 
Verschillende instellingen hebben reeds hun vergadering georganiseerd of hebben de 
datum ervan vastgelegd: 
 
- 6 mei voor het netwerk van de RVA; 
- 15 juni voor het netwerk van de RJV en voor het netwerk van de RKW; 
- 24 juni voor het netwerk van CORVE (Coördinatiecel Vlaams e-government). 
 

                                                
1 De KSZ vervult de rol van multisectoraal verwijzingsrepertorium voor de fondsen van bestaanszekerheid, de 
sectorale pensioenfondsen en de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. 
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Op het moment van het opstellen van deze nota hebben de andere instellingen nog geen 
vergadering van hun secundair netwerk gepland. Het gaat om de volgende instellingen: 
 
- het NIC; 
- het FAO; 
- de RKW; 
- de koepelorganisatie Vereniging van Sectorale Instellingen (AIS/VSI); 
- de koepelorganisatie van de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het 

Werk (CoPrev). 
 
De POD Maatschappelijke Integratie, die het toezicht uitoefent op de OCMW’s, heeft 
vergaderingen georganiseerd per geografische sector. 
 
Geen enkele vergadering kon worden gepland voor het secundair netwerk van de 
sectorale pensioeninstellingen aangezien dat netwerk in volle reorganisatie is. 

 
3.4.  De aanstelling van een veiligheidsconsulent die in de werkgroep “Informatieveiligheid” 

zijn subwerkgroep zal vertegenwoordigen 
 

Met uitzondering van de subwerkgroepen POD Maatschappelijke Integratie (OCMW’s), 
FAO en RKW hebben alle subwerkgroepen een vertegenwoordiger aangesteld.  
 

3.5. Minimale veiligheidsnormen die door de socialezekerheidsinstellingen nageleefd moeten 
worden met het oog op hun aansluiting op het netwerk van de Kruispuntbank 

 
De dienst veiligheid van de KSZ heeft de antwoorden op de vragenlijst 2009 ingezameld 
en is nu bezig met de analyse van de gegevens en met het verslag voor het sectoraal 
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. 
 

 
4. Besproken thema’s tijdens de vergaderingen van de werkgroep 

“Informatieveiligheid” 
 
4.1. Opleiding van de veiligheidsconsulenten  
 

- De erkende gespecialiseerde veiligheidsdienst van Smals heeft in het begin van het 
eerste semester 2010 een opleidingscyclus in het Nederlands en in het Frans 
georganiseerd. Deze cyclus omvatte 5 opleidingsdagen. De eerste was gewijd aan de 
voorstelling van de sociale zekerheid, de tweede aan het netwerk van de KSZ en aan 
de bescherming ervan. De andere drie opleidingsdagen waren een algemene inleiding 
tot de veiligheid waarbij de voornaamste veiligheidsthema's werden besproken 
(ISO270002). 

 
4.2. Uitwerking  van gemeenschappelijke veiligheidspolicy’s 
 

- De permanente subwerkgroep zet zijn werkzaamheden voort. Tijdens het eerste 
semester zullen twee veiligheidspolicies met betrekking tot het gebruik van e-mail 
en internet worden uitgewerkt. Aangezien deze twee veiligheidspolicies met elkaar 
verband houden, wordt gepland om deze twee policies tijdens de vergadering van de 
werkgroep van juni toe te lichten.  
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- De subwerkgroep “Policies” is tijdens het eerste semester eveneens gestart met het 
opstellen van een document waarin de termen worden gedefinieerd die in het 
generiek systeem inzake toegang tot de toepassingen en gebruikersbeheer binnen de 
sociale zekerheid worden gebruikt (U&AM). 

 
4.3.  Inspectiediensten 
 

De vragenlijsten voor de inspectiediensten werden verstuurd. De veiligheidsdienst van 
de KSZ heeft de antwoorden gekregen, analyseert ze en maakt het evaluatieverslag op 
voor het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.  
 

4.4.  Samenwerkingsteam (Livelink) 
 

De informatie die beschikbaar is in de eTeams verbonden met de werkgroep 
“Informatieveiligheid” wordt regelmatig bijgewerkt. 
 

4.5.  Voorstelling - informatievergadering 
 
Er werden verschillende presentaties georganiseerd ten behoeve van de 
veiligheidsconsulenten: 
 
- Windows 7: inleiding tot de veiligheidsaspecten; 
- de beveiliging van de mobiele gegevensdragers; 
- project S-Quad. 
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Verslag over de stand van zaken van het project datawarehouse  
arbeidsmarkt en sociale bescherming binnen het Agora-programma 

 
 
1. Algemeen 
 

Het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, een project binnen het AGORA-
programma, betreft inmiddels een samenwerkingsverband tussen CIMIRe, het FAO, het 
FBZ, de FOD Sociale Zekerheid, de KSZ, het NIC, de POD Maatschappelijke Integratie, 
de PDOS, het RIZIV, de RKW, het RSVZ, de RSZ, de RSZPPO, de RVA, de RVP en de 
VDAB/FOREM/ACTIRIS/ADG. Het datawarehouse beoogt de koppeling van gegevens 
afkomstig van de verschillende instellingen van sociale zekerheid. Tevens kunnen er 
statistieken mee worden berekend die één enkele instelling niet zelf kan berekenen. De 
fysische exploitatie van het datawarehouse wordt uitgevoerd door Smals. De 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid houdt toezicht op deze exploitatie en het in 
werking stellen van nieuwe functionaliteiten. Het steunpunt WSE (ex-Steunpunt WAV), 
het Centre Metices (ULB) en het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO, KU 
Leuven) verlenen wetenschappelijke ondersteuning. 

 
 
2. Toepassingen 
 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten toepassingen. 
 
1. De basistoepassingen: dit zijn toepassingen waarbij volgens een bepaalde frequentie 

(per trimester, per semester, per jaar,…) een aantal vaste statistieken worden berekend. 
Voor deze toepassingen werd een algemeen advies van het Sectoraal comité van de 
sociale zekerheid en van de gezondheid en een algemene toelating van de instellingen 
van sociale zekerheid gevraagd waarvan de gegevens nodig zijn voor het opstellen van 
deze statistieken. 

 
De editie 2006 van de basistoepassingen werd ter beschikking gesteld. Dit jaar wordt 
de editie 2007 uitgebracht. De basistoepassingen zullen gaandeweg vervangen worden 
door webtoepassingen die meer en meer uitgebreid worden. 
 

2. De webtoepassingen: deze werden uitgebreid met nieuwe populaties, met name de 
arbeidsongeschikten. De webtoepassing met globale cijfers werd ook sterk uitgebreid 
met een aantal bijkomende variabelen en socio-economische statuten. Er zal een derde 
webtoepassing ontwikkeld worden m.b.t. de socio-economische mobiliteit op korte en 
lange termijn. 

 
3. De ad hoc toepassingen: dit zijn specifieke toepassingen op vraag van onderzoekers. 

Hierbij wordt per aanvraag steeds de toelating gevraagd van de instellingen van 
sociale zekerheid waarvan de gegevens nodig zijn voor het ontwikkelen van de 
toepassing en desgevallend van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van 
de gezondheid en het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 
De Kruispuntbank heeft sedert begin 2010 de coördinatie verricht van 13 
gegevensaanvragen, grotendeels gebaseerd op het datawarehouse.  
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3. Verdere evolutie van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 
 
3.1.  Stand van zaken 

 
- M.b.t. de oorspronkelijke databronnen (RIZIV, RKW, RSVZ, RSZ, RSZPPO, RVA) 

zijn de gegevens van 1997 tot en met 2008 volledig ingeladen. Het bestand van de 
RSZ is intussen verruimd met gegevens m.b.t. de lokale vestgingseenheden. 
Eerstdaags wordt gestart met de inlading van de gegevens van 2009; 

- m.b.t. de nieuwe bronnen zijn de gegevens van het FAO, het FBZ, de RVP en PDOS 
beschikbaar t.e.m. 2008. De gegevens van het NIC en CIMIRe zijn beschikbaar 
t.e.m. 2007. De gegevens van de POD Maatschappelijke Integratie zijn gedeeltelijk 
beschikbaar voor het jaar 2008. Tevens werd een nieuw bestand ingeladen m.b.t. de 
geactiveerden via het Europees Sociaal Fonds. Met SIGeDIS, de opvolger van 
CIMIRe, werd overleg gepleegd voor de verdere inlading van de gegevens m.b.t. de 
loopbanen; 

- in het kader van het project over de integratie van de gegevens van 
VDAB/FOREM/ACTIRIS/ADG (STAT92) werd de harmonisering van de 
studiecodes afgerond. De studiecode is beschikbaar vanaf 2007 en eveneens 
omzetbaar naar de internationale classificaties ISCED (studieniveau) en CEDEFOP 
(studiedomein). In het kader van de harmonisering van de beroepencode zal de 
werkgroep de mogelijkheid hebben deel te nemen aan de vergaderingen die over dit 
thema zijn gepland in het overlegplatform SYNERJOB. Tot nog toe werden er nog 
geen vergaderingen georganiseerd. De gegevens afkomstig van 
VDAB/FOREM/ACTIRIS/ADG (STAT92) zijn ingeladen in het datawarehouse voor 
de jaren 2005 t.e.m. 2008. De actualisering naar 2009 wordt dit jaar gepland; 

- een eerste versie van de gegevens van de FOD Sociale Zekerheid werd opgenomen 
in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming.  

 
3.2.  Documentatieproject in samenwerking met de FOD Sociale Zekerheid 

 
Dit project heeft een grondige inhoudelijke analyse van de in het datawarehouse 
opgenomen bronnen en een methodologische handleiding tot doel. Deze handleiding zal 
ter beschikking worden gesteld van het publiek. 
 
Het omzetten van de documentatie over de bronnen in de nieuwe vorm is afgerond. In 
het kader van de vernieuwing en de uitdieping van de overige delen van de 
documentatie, werden volgende werkzaamheden afgerond:  
 
- de gebruikershandleiding werd bijgewerkt als eerste aanzet voor de opbouw van de 

methodologische handleiding; 
 
- een nota werd opgesteld met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de 

primaire data die in het datawarehouse zijn opgenomen.  
 

De KSZ heeft samen met de FOD SZ een nieuw AGORA-project ingediend voor de 
verderzetting van dit documentatieproject, dat werd goedgekeurd. In dit nieuwe project 
zal er meer aandacht besteed worden aan de methodologische aspecten zoals de 
moeilijkheden en mogelijke valkuilen bij de interpretatie van de gegevens, de zwakten 
en de sterkten van het datawarehouse, de vergelijking met andere belangrijke bronnen 
voor socio-economisch onderzoek, de invloed van de wetgeving, het uitwerken van 
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nieuwe noties zoals inkomen, enz. Het project werd toegewezen aan het Steunpunt 
WSE, het Centre Metices (ULB) en het CESO-KU Leuven. Een internationaal 
seminarie wordt gepland in de maand september.   
 
De documentatie wordt in eerste instantie aangeboden in de vorm van PDF-
documenten, maar zal uiteindelijk kunnen worden geconsulteerd aan de hand van een 
Content Management System. De fase van de analyse is afgerond, momenteel wordt er 
gewerkt aan het ontwerpen van de html-pagina’s. Er wordt voorzien in de oplevering 
van het systeem tegen begin 2011 (in diverse fasen). 
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Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden  
van de werkgroep « Extranet » 

 
 
1. Samenstelling van de werkgroep 
 

- CIMIRe      -  RIZIV 
- CSC      -  RJV 
- DOSZ      -  RKW 
- FAO      -  RSVZ 
- FBZ      -  RSZ 
- FOD Sociale Zekerheid      -  RSZPPO 
- FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg -  RVA 
- KSZ      -  RVP 
- HVW      -  Smals 
- HZIV 

 
 
2. Aantal vergaderingen 
 

Tijdens het eerste semester van 2010 is de werkgroep Extranet twee keer samengekomen.  
 
 

3. Behandelde thema’s  
 
 Teleworking - VPN 
 

De oplossing voor de identificatie en de authenticatie van de gebruikers aan de hand van 
de elektronische identiteitskaart werd in alle instellingen geïmplementeerd. Het 
tariferingsbeleid werd dientengevolge herzien.  
 
Technische bijwerkingen zijn noodzakelijk om gelijke tred te houden met de 
technologische evoluties. De werkgroep wordt op de hoogte gehouden van de behoeften 
en van de voorgestelde plannings. 

 
Veiligheid - Spam 
 
Er werden nieuwe servers geïnstalleerd teneinde de risico’s voor het Extranet om als 
“spammer” te worden beschouwd verder te beperken. 

 
Veiligheid - mobiliteit 
 
Een studie van de afdeling Onderzoek van Smals over de veiligheidsaspecten van het 
gebruik van smartphones en pocket PC’s werd aan de werkgroep voorgesteld. Er werd 
gevraagd om de studie voort te zetten en hierbij de toegevoegde waarde te analyseren en 
te evalueren die een centrale infrastructuur op het Extranet zou kunnen bieden. 

 
Ip-adressering (IPv6) 

 
Op 25 mei vond er een informatiesessie voor de instellingen plaats. 
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 Telefonie 
 

Het project tot implementatie van de VoIP-technologie op het Extranet van de sociale 
zekerheid dat aan het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en aan 
de werkgroep werd voorgesteld, werd zoals voorzien opgestart. 
 
Op dit ogenblik loopt er bij Smals een proefproject om de voorgestelde oplossing te 
valideren. Dit proefproject zou moeten leiden tot de voorlopige oplevering van het project. 
 
De leverancier heeft ondertussen contact opgenomen met de kandidaat-instellingen en de 
auditfase is reeds gestart voor enkele instellingen. 

 
Uitwisseling van bestanden 

 
Een nieuwe beveiligde oplossing voor de uitwisseling van bestanden via het internet 
wordt op dit ogenblik geïmplementeerd. Deze oplossing zou in september 2010 
beschikbaar moeten zijn. 

 
 
4. Geplande acties voor het tweede semester van 2010 
 

Integratie van een nieuwe oplossing voor de beveiligde uitwisseling van bestanden via 
internet. 
 
Verdere implementatie van de IP-telefoondienst bij de kandidaat-instellingen. 
 
Actualisering van de studie over de veiligheid van smartphones en pocket PC’s. 
 
Vastlegging van een plan voor de implementatie van het IPv6-protocol binnen het 
Extranet. 
 
Voorstelling van de resultaten van de opportuniteits- en haalbaarheidsstudies van de 
nieuwe gedeelde diensten: toepassingsfirewalls. 
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Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden van de werkgroep  
“Informatief portaal van de sociale zekerheid” 

 
 
1. Samenstelling van de werkgroep 
 

- KSZ    -     RVA  
- HZIV    -     RVP  
- Kanselarij    -     RSZ 
- SIGeDIS   -     RJV  
- HVKZ    -     DOSZ 
- FAO     -     PDOS 
- FBZ     -     Smals  
- RIZIV  -     POD Maatschappelijke Integratie 
- RSVZ     -     FOD Werkgelegenheid  
- RKW     -     FOD Sociale Zekerheid 

  
 
2. Aantal vergaderingen 

 
De werkgroep wordt gezamenlijk voorgezeten door de FOD Sociale Zekerheid en de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hij is een eerste keer in plenaire zitting 
bijeengekomen op 23 april 2007 en vervolgens maandelijks; sinds 2008 komt hij 
tweemaandelijks samen en sinds de inproductiename van het nieuwe informatieve portaal 
burger in 2009 komt hij driemaandelijks bijeen. De werkzaamheden gingen tevens 
gepaard met een groot aantal bilaterale vergaderingen van de redactionele werkgroepen 
die belast zijn met het inhoudelijk aanvullen van het informatieve portaal.  
 
Een coördinatiecel (beperkte groep van 3 personen die in april 2008 werd samengesteld 
met vertegenwoordigers van de KSZ, de FOD Sociale Zekerheid en Smals) heeft een 
proactieve werkwijze voor het onderhoud van het portaal uitgewerkt om het voortbestaan 
ervan te waarborgen. De cel heeft deze werkwijze vervolgens voorgelegd aan de WG 
Burger, die hem belast heeft met de implementatie en de opvolging van het onderhoud 
ervan door de instellingen.  
 
De specifieke redactiewerkgroep met betrekking tot het internationale gedeelte van het 
portaal “Leaving Belgium” (u gaat weg uit België?), opgericht midden maart 2008, heeft 
zijn werkzaamheden voortgezet tot de inproductiestelling ervan in april 2010. Deze 
werkgroep heeft in de loop van het eerste semester 2009 twee plenaire vergaderingen en 
een aantal vergaderingen in kleinere groep georganiseerd. 
 
 

3. Realisaties van het eerste semester 2010  
 

De werkzaamheden voor de herziening van het informatieve portaal van de sociale 
zekerheid zijn sinds 2007 vlot verlopen, dankzij de actieve medewerking van Smals en 
alle instellingen van sociale zekerheid die aan de werkgroep deelnemen. De 
inproductiestelling ervan vond plaats op 9 maart 2009. De belangrijkste realisaties van het 
eerste semester 2010 zijn: 
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- omzetting van de nieuwsberichten (“news”) in CMS Documentum naar CMS Hippo, 
waardoor andere instellingen dan de FOD Sociale Zekerheid nieuwsberichten kunnen 
inbrengen;  

- bepalen van indicatoren voor de opvolging van de evolutie van het portaal en 
opmaken van bijbehorende statistieken die maandelijks moeten worden gepubliceerd 
en verspreid; 

- aanbrengen van aanpassingen door de instellingen voor het verkrijgen van het Any 
Surfer-label volgens de nieuwe normen; 

- gebruik van het meetinstrument Webmetrics om de bezoekersstromen op te volgen en 
het portaal indien nodig of indien wenselijk aan te passen; in de periode van januari tot 
april werden er gemiddeld per dag 18300 pagina’s bezocht en vonden er gemiddeld 
per dag 2850 bezoeken plaats, hetzij 6,4 pagina’s per bezoek. Dit betekent een stijging 
van respectievelijk 50%, 25% en 20% ten opzichte van het gemiddelde in 2009; 

- onderhoud van het portaal met gecentraliseerd toezicht en proactieve bijkomende 
opsporing van wetswijzigingen door de FOD Sociale Zekerheid;  

- update van het portaal in 3 stappen: invoering van de wijziging in het Open Source 
CMS Hippo door de instelling van sociale zekerheid die verantwoordelijk is voor de 
gewijzigde tekst, formele validering bij Smals en publicatie; 

- identificatie van verbeteringen en mogelijke thema’s; 
- inproductiestelling op 22 april 2010 van het internationale luik “Leaving Belgium” 

(https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/index.html) van het 
burgerportaal van de sociale zekerheid met als doelgroep de burgers die zich in het 
buitenland wensen te vestigen; met een communicatiecampagne die hoofdzakelijk 
door de FOD Sociale Zekerheid werd georganiseerd:  
§ 174 fiches in CMS Hippo (met specifieke templates voor “Leaving Belgium” 

die toegankelijk zijn via een zoekfunctie voor de selectie van de templates op 
basis van 4 zoekcriteria die gemeenschappelijk zijn voor de verschillende 
instellingen (de nationaliteit, het land van bestemming, het statuut, de sociale 
uitkeringen of het informatieonderwerp)). Elke fiche bezit een eigen 
substructuur volgens zijn specifieke juridische parameters en kan betrekking 
hebben op één of meerdere landen; 

§ opleiding met betrekking tot Hippo voor de redacteurs van het thema “Leaving 
Belgium”; 

§ inachtneming van de verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europese 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake de coördinatie van de systemen 
van sociale zekerheid, in werking getreden op 1 mei 2010; 

- inproductiestelling van nieuwe diensten voor de burger: 
§ “mijn werkloosheidsdossier” verwijst door naar de toepassing van de 

geselecteerde uitbetalingsinstelling en geeft de burger die zich identificeert met 
zijn elektronische identiteitskaart toegang tot zijn werkloosheidsdossier. 
Vragen zoals “hoever staat het met de behandeling van mijn 
uitkeringsaanvraag?” of “wat is de datum van de uitbetaling van de uitkeringen 
waarop ik recht heb?” of “wat is het bedrag van de uitkering waarop ik recht 
heb?” worden via deze toepassing onmiddellijk beantwoord op het scherm; 

§ aan de hand van de toepassing “Mypension” kunnen zij die als loontrekkende 
werken of hebben gewerkt online hun pensioendossier opvolgen bij de 
Rijksdienst voor Pensioenen (inproductiestelling nog voorzien voor het 2de 
semester); 

Dit brengt het aantal onlinediensten voor de burger op 11. Aan de hand van deze 
diensten kan de burger zijn eigen dossiers raadplegen of diverse simulaties verrichten;    

https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/index.html


 

 88

- project terminologie: bijdragen aan de werkzaamheden rond de uniformisering van het 
portaal van de sociale zekerheid, met als doel het terminologiegebruik in de 
onlinediensten, de mededelingen rond het portaal (FAQ’s, campagnes, brochures, …) 
en de inhoud van de portaalpagina’s te standaardiseren.  

 
 

4. Vooruitzichten voor het tweede semester van 2010 
 
 De werkgroep zal zijn werkzaamheden voortzetten, namelijk: 
 

- AnySurfer-label voor het volledige portaal: er dienen nog maar enkele wijzigingen te 
worden aangebracht in Hippo voor het gedeelte ‘Burger’; het gedeelte ‘Onderneming’ 
van het portaal vraagt echter nog meer aanpassingen; 

- meer verfijnd gebruik van de nieuwe tool Webmetrics waardoor naast de maandelijkse 
toegangsstatistieken ook opvolgingsindicatoren worden meegedeeld; 

- proactieve update van het portaal;  
- diverse verbeteringen en invoering van bijkomende thema’s; 
- verdere coördinatie met het portaal belgium.be; 
- wederzijdse consolidatie van het informatieve en het applicatieve gedeelte van het 

burgerportaal; 
- onderhoud van het internationale luik “Leaving Belgium”; 
- verdere opvolging van de verschillende aspecten van het thema van de burgers die 

zich in België wensen te vestigen; 
- inproductiestelling van nieuwe diensten voor de burger: 

§ “Handiweb” (voorzien eind juli) aan de hand waarvan een persoon met een 
handicap online zijn dossier bij de DG Personen met een handicap kan 
raadplegen; 

§ “Elektronische pensioenaanvraag” aan de hand waarvan burgers hun 
pensioenaanvragen of aanvragen voor een inkomensgarantie voor ouderen 
rechtstreeks via het internet kunnen indienen.  
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Verslag over de vordering van de werkzaamheden van de werkgroep 
“Informaticabetrekkingen”, met inbegrip van het transactionele portaal 

van de sociale zekerheid en het gebruik van de elektronische 
identiteitskaart 

 
 

1. Samenstelling van de werkgroep 
   
- KSZ    - RKW 
- HZIV    - RVA 
- HVW    - RVP 
- CIMIRe   - RSZ 
- NIC    - RSZPPO 
- HVZ    - RJV 
- FAO    - DOSZ 
- FSO    - PDOS 
- FBeZ    - Smals 
- FBZ    - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
- RIZIV   - FOD Volksgezondheid 
- RSVZ   - FOD Sociale Zekerheid 
- INTEROP   - VDAB 
- VLAFO          
 
  

2. Aantal vergaderingen 
 
De werkgroep “Informaticabetrekkingen” kwam twee keer bijeen in plenaire zitting.  

 
 
3. Behandelde thema’s in het eerste semester van 2010 

 
Portaal 
 
De volgende punten werden aan de werkgroep voorgelegd: 
 
- Toelichting van het S-Quad-project inzake de overbrenging naar de KSZ van het user 

& access management van de professionals van de sociale zekerheid voor wat de 
toepassingen van het portaal betreft; 

 
- Toelichting van het project Terminologie; 

 
- Antwoord op de vragen van de instellingen met betrekking tot het project van 

technische migratie WebLogic v10. 
 
Open standaarden 
 
België zal op 14 en 15 oktober 2010 in Brussel onderdak verschaffen aan een ODF 
Plugfest. Dit evenement verwelkomt de actoren van de ODF-markt (verkopers, 
gebruikers, …) die hun nieuwigheden komen voorstellen en sessies van 
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interoperabiliteitstesten organiseren. Dit evenement is voor alle belangstellenden 
toegankelijk. FEDICT staat in voor de organisatie ervan. 
 
Webservices/SOA-aanpak 
 
Het bijgewerkte overzicht van de webservices wordt meegedeeld aan de deelnemers. De 
voornaamste nieuwigheden hebben betrekking op het project Sociaal Tarief – gas en 
elektriciteit. 
 
De KSZ heeft de planning toegelicht voor de inproductiestelling van haar SOA-platform 
en heeft daarbij de nadruk gelegd op de impact voor de instellingen. 
 
Deze impact heeft betrekking op de connectiviteit, de inhoud van de berichten en de 
structuur van de bestanden. 
Er zijn testen met elke instelling gepland vanaf de maand mei. Er worden bilaterale 
vergaderingen georganiseerd om de operaties tot het einde van dit jaar te plannen en aan te 
sturen. 
 
Een stand van zaken zal aan het College van Administrateurs-Generaal worden 
voorgelegd. 
 
 

4. Vooruitzichten voor het tweede semester van 2010 
 

Wat het portaal betreft, zal de werkgroep de moderniseringsprojecten, de ontwikkeling 
van nieuwe transacties die door de instellingen worden voorgesteld en de integratie van 
deze toepassingen op het SOA-platform van de sociale zekerheid verder opvolgen. 
 
Wat de overige thema’s betreft, zal de werkgroep op de hoogte worden gehouden van de 
volgende zaken: 
 
- de voortzetting van de technische evaluatie van de producten die compatibel zijn met 

de ODF-standaarden voor de uitwisseling van documenten alsook een stand van zaken 
voor de overige open standaarden; 

 
- de opvolging van het project tot inproductiestelling van de SOA-architectuur op de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van het moderniseringsplan van de KSZ-
registers. 
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Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t.  
de werkgroep “eWorkspace in de sociale zekerheid”  

 
 
1. Samenstelling van de werkgroep 
 

De werkgroep “eWorkspace in de sociale zekerheid” is samengesteld uit de 
vertegenwoordigers van de volgende instellingen: 

 
- AP    -     RJV 
- CIMIRe  -     RKW       
- DOSZ   -     RSZ 
- FAO   -     RSVZ 
- FBZ   -     RSZPPO 
- FOD Sociale Zekerheid -     RVA 
- FOD WASO  -     RVP 
- NIC   -     Smals 
- RIZIV   -     VSI  

   
 
2. Aantal vergaderingen van de werkgroep tijdens het eerste semester van 2010 
 

In het kader van het nieuwe gezamenlijke platform ter vervanging van de huidige 
platforms eWorkspace en eCommunities werden er op 11 maart en op 22 april twee 
workshops georganiseerd om de gebruikers actief te betrekken bij de ontwikkeling van 
opleidingsmateriaal. 
 
In maart werd eveneens een online enquête gehouden onder de gebruikers die zich 
hiervoor hebben aangemeld. De enquête peilde naar de mening van de gebruikers over het 
gebruikersprofiel en het gebruik van een aantal iconen.  
 
 

3. Besproken punten en realisaties tijdens het eerste semester van 2010 
 

De analyse en ontwikkelingen voor het nieuwe platform werden verdergezet. Voor de 
projectgroep die instaat voor de opvolging, werd een testomgeving ter beschikking 
gesteld. Half juni zal er eveneens een acceptatieomgeving voor alle gebruikers 
beschikbaar zijn om hen toe te laten zich met het nieuwe platform vertrouwd te maken. 
 
De overgang van de bestaande eTeams naar het nieuwe platform werd voorbereid. Voor 
de eerste migratiegolf die zal plaatsvinden in juli/augustus, is het overleg opgestart met de 
verschillende coördinatoren.  
 
Het communicatieplan en de marketingcampagne werden in samenwerking met de FOD 
P&O opgesteld. Eveneens werd, in overleg met de FOD P&O, begonnen met het 
uitwerken van opleidingsmateriaal. 
 
- Legistiek: 

De overgang van de module eLeg naar het nieuwe platform en de daarbij horende 
opleidingen worden voorbereid. 



 

 92

- eTeam: 
Buiten de 6 eTeams die het mogelijk maken om de eWorkspace van de sociale 
zekerheid volgens de regels te laten evolueren, herbergt de eWorkspace de volgende 
56 eTeams: 
 

eTeam Opdracht 
eTeamACC-CGC Ondersteunen van de activiteiten van het Algemeen 

Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid.  

eTeamAdmingen Ondersteuning van de werkzaamheden van het College 
van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. 

eTeamATHENA Ondersteuning van het project ATHENA 
eTeamBC-CG eHealth Ondersteuning van de activiteiten van het 

Beheerscomité eHealth 
eTeamBCCG-
RVAONEM 

Ondersteuning van de activiteiten van het 
Beheerscomité van de RVA: uitnodigingen voor 
vergaderingen, versturen van documenten, archivering 
van alle stukken. 

eTeamBCM ONEM 
RVA 

Ondersteuning van de activiteiten i.v.m. het Business 
Continuity Management van de RVA, op een zodanige 
wijze dat het overal beschikbaar is, ook in geval van 
calamiteiten, waarbij het informatica-systeem van de 
RVA niet functioneert. 

eTeamBC-KSZ CG-
BCSS 

Ondersteuning van de werkzaamheden van het 
Beheerscomité van de KSZ. 

eTeamBESTOV Ondersteuning van de werkzaamheden van de 
werkgroep belast met de voorbereiding van de 
bestuursovereenkomsten. 

eTeamBETAX Ondersteuning van de werkgroep betreffende het 
beschikbaar stellen van de gegevens van het 
aanslagbiljet (Financiën) aan de instellingen van sociale 
zekerheid. 

eTeamCadaf Werkruimte van de werkgroep "Cadaf" voor de 
consultatie van het RKW kadaster kinderbijslagen. Deze 
werkruimte omvat ook de documenten m.b.t. de 
besprekingen van de werkgroep "Gehandicapte 
kinderen".  

eTeamChapter4 Ondersteuning van het project met betrekking tot de 
vereenvoudiging en informatisering van het hoofdstuk 4 
geneesmiddelen. 

eTeamCOMPLAN Ondersteuning van de Commissie 
“Ondernemingsplannen”, opgericht bij K.B. van 29 juni 
2009. De opdracht van deze Commissie is het 
onderzoeken en beslissen over ondernemingsplannen 
die worden opgesteld in toepassing van de wet van 19 
juni 2009 houdende diverse bepalingen over 
tewerkstelling in tijden van crisis. 

eTeamContracts Ter beschikking stellen van documenten betreffende de 
uitvoering en de opvolging van de lopende 
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beheerscontracten. 
eTeamCoordinHR Beschikbaar stellen van een gecoördineerde versie van 

de reglementaire teksten die specifiek zijn aan de sociale 
parastatalen, plaats waar er kennis wordt uitgewisseld en 
waar de reglementering wordt geïnterpreteerd. 

eTeamcoord-leg Creëren van een plaats om informatie uit te wisselen en 
overleg aan te moedigen tussen de coördinatoren eLeg 
van de deelnemende instellingen; o.a. voor het 
uitwerken van guidelines voor de gebruikers, 
identificatie en opvolging van problemen, uitwerken van 
verbeteringsvoorstellen en beheer van de boomstructuur. 

eTeamCotSpec Ondersteuning van de werkgroep over de bijzondere 
bijdrage van de sociale zekerheid. 

eTeamDmfInstr Het schrijven en bijwerken van de administratieve 
instructies voor de DMFA en ASR. Overleggen over 
inhoudelijke problemen die te maken hebben met de 
DMFA en daarvoor voorstellen doen en oplossingen 
geven. 

eTeam eHealth Ondersteuning van de activiteiten in het kader van 
eHealth. 

eTeam eHealth_ASG Ondersteuning van de Authentic Source Group met 
betrekking tot het eHealth platform. 

eTeam eHealth 
platform-G19 

Ondersteuning van de verschillende projecten met 
betrekking tot het eHealth platform. 

eTeam ePV Ondersteuning van het project tot invoering van een 
elektronisch proces-verbaal houdende vaststelling van 
overtredingen. 

eTeamExtranet Creëren van een plaats om informatie uit te wisselen en 
overleg aan te moedigen tussen de verantwoordelijken 
voor het beheer van het extranet.  

eTeamFigures Ter beschikking stellen van dagelijkse rapporten en 
statistieken i.v.m. DmfA aan de verschillende 
instellingen van sociale zekerheid.  

eTeamFIN_SZ Automatische, wederkerige gegevensuitwisseling 
opzetten tussen de FOD Financiën en de instellingen 
van de Sociale Zekerheid. 

eTeamFluxDIMONA Ondersteuning van de gegevensuitwisseling tussen de 
databanken DIMONA en Personeelsbestand van RSZ en 
RSZPPO en de instellingen (van sociale zekerheid) 
aangesloten op het netwerk van de sociale zekerheid. 

eTeamFluxDmfA_PPL Ondersteuning van de gegevensuitwisseling tussen de 
databanken DmfA/DmfAPPL en de instellingen (van 
sociale zekerheid) aangesloten op het netwerk van de 
sociale zekerheid. 

eTeamFluxWGrep Ondersteuning van de gegevensuitwisseling tussen het 
werkgeversrepertorium van de RSZ en de RSZPPO en 
de instellingen aangesloten op het netwerk van de 
sociale zekerheid. 

eTeamFO_JOB Ondersteuning van het project Front Office 
Tewerkstellingsmaatregelen dat voorziet in een 
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webtoepassing die een overzicht geeft van de federale 
en regionale steunmaatregelen ter bevordering van de 
werkgelegenheid. 

eTeamForumCOM Bevorderen van de uitwisseling tussen de 
communicatoren die actief zijn in de sector van de 
sociale zekerheid en vereenvoudigen van het beheer van 
de gemeenschappelijke communicatieprojectoren. 

eTeamGT-Informatica Ondersteuning van de werkgroep 
Informaticabetrekkingen. 

eTeamHandiChild Ondersteuning van het project inzake uitwisseling van  
gegevens met betrekking tot kinderen met een handicap. 

eTeamHVW-CAPAC-
IA 

Ondersteuning van het project Interactivity (IA). 

eTeamImmob Ondersteuning van de gegevensuitwisseling inzake 
onroerende goederen teneinde de beslissingen 
betreffende de toekenning van uitkeringen alsook de 
inning van sociale bijdragen te vergemakkelijken. 

eTeamInternational Ondersteuning van de projecten in het kader van de 
Europese gegevensuitwisseling. 

eTeamIssuesSmals-
BCSS 

Ondersteuning van de opvolging van issues waarbij 
Smals en de KSZ betrokken zijn. 

eTeamIS-Archive Bevorderen van de veiligheid binnen het netwerk van de 
KSZ in het kader van de strategie uiteengezet in het 
document ‘Information Security Management System', 
door het ontwikkelen van strategieën m.b.t. de 
archivering en deze ter goedkeuring voor te leggen aan 
de ‘Werkgroep Informatieveiligheid’. 

eTeamIS-Audit Bevorderen van de veiligheid binnen het netwerk van de 
KSZ in het kader van de strategie uiteengezet in het 
document ‘Information Security Management System'. 
Dankzij dit eTeam zullen ervaringen m.b.t. de 
veiligheidsaudits kunnen worden uitgewisseld binnen de 
sociale zekerheid. 

eTeamIS-Policy Bevorderen van de veiligheid binnen het netwerk van de 
KSZ in het kader van de strategie uiteengezet in het 
document ‘Information Security Management System', 
door het ontwikkelen van policies gebaseerd op de reeks 
ISO 27000-normen en deze ter goedkeuring voor te 
leggen aan de ‘Werkgroep Informatieveiligheid’. 

eTeamMassUpdPPO Ondersteuning van de gegevensuitwisseling met 
betrekking tot de uitvoering van de updates tussen 
RSZPPO en Smals-medewerkers. 

eTeamMODREP Ondersteuning van het project Modernisering van het 
Werkgeversrepertorium. 

eTeamNEW DIMONA Ondersteuning van de informatie-uitwisseling tussen 
Smals, RSZ, RSZPPO en KSZ in het kader van het 
project betreffende de re-engineering van DIMONA. 

eTeamNoVo Ondersteuning van de werkgroep inzake de verhuis van 
de FOD Sociale Zekerheid. 

eTeamOCMW-CPAS Ruimte voor het uitwisselen van documenten 
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betreffende projecten met OCMW’s. 
eTeamPaymMand Ondersteuning van de werkgroep inzake de 

gegevensuitwisseling betreffende de pensioenen van 
zelfstandigen. 

eTeamPortInfocity Bevorderen van de uitwisseling tussen de 
verantwoordelijken van het portaal van de sociale 
zekerheid, meer bepaald het luik ‘informatie voor de 
burger’. 

eTeamResearchGov Ondersteuning van de gegevensuitwisseling tussen de 
verschillende externe onderzoekers (van de betrokken 
universiteiten ULB, UCL en KUL), de coördinatoren 
(DG Soc, FOD Sociale Zekerheid) en de opdrachtgever 
(Instituut Administratie-Universiteit vertegenwoordigd 
door de heer Verstraeten) in het kader van het 
onderzoeksprogramma inzake de contractualisering 
binnen de overheidssector.  

eTeamRestructurations Ondersteuning van het project “Onderneming in 
herstructurering” dat via een portaalsite voorziet in een 
uniek toegangskanaal betreffende de materie inzake 
herstructurering van ondernemingen. 

eTeamSGT Werkgroep met betrekking tot de organisatie van de 
samenwerkingsruimte eTeam (validatie project 
templates, boomstructuur, metagegevens, …). 

eTeamSISeID Ondersteuning van de werkgroep betreffende de 
toepassingen met betrekking tot het gebruik van de 
elektronische identiteitskaart en de SIS-kaart. 

eTeamStat_KSZBCSS Voorzien in het ter beschikking stellen van de 
boordtabellen van de KSZ aan de professionals van de 
sociale sector en van een gemeenschappelijk platform 
voor het uitwisselen van problemen en vragen.  

eTeamTECHFORM Ruimte voor het plegen van overleg en verstrekken van 
advies aan het Beheerscomité van de RVA over 
ontwerpen van nieuwe of gewijzigde 
werkloosheidsformulieren. 

eTeamUAM Creëren van een samenwerkingsruimte tussen alle 
betrokken actoren met betrekking tot het User Access 
Management, met zowel de KSZ en Smals als de andere 
partners betrokken bij dit strategische project. 

eTeamUserman Ondersteuning van de werkgroep betreffende "Multisite 
Usermanagement". 

eTeamusers-eleg Plaats om informatie uit te wisselen en overleg aan te 
moedigen tussen de eLeg gebruikers van de 
deelnemende instellingen. 

eTeamVC-CS Voorzien in een coherent informatiesysteem voor de 
veiligheidsconsulenten en een gemeenschappelijk 
platform voor het uitwisselen van ervaring en kennis. 

eTeam4eVoie Ondersteuning van de werkgroep met notarissen en 
deurwaarders in het kader van de inning van de sociale 
bijdragen. 
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Momenteel bestaat er 1 eTeam waarvan alle leden behoren tot éénzelfde instelling: 
 

eTeam Opdracht 
eTeamCOMINTERN Bevorderen van de uitwisseling tussen de 

communicatoren die actief zijn in de FOD Sociale 
Zekerheid. 

 
- Statistieken van de eWorkspace: 
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evolutie gebruik eWorkspace
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4. Doelstellingen voor het tweede semester van 2010 
 

- Het verder uitwerken van de ontbrekende functionaliteiten op het nieuwe platform. 
Ook het opleidingsmateriaal zal in overleg met de FOD P&O, verder worden 
uitgewerkt.  

 
- De overgang van de bestaande eTeams en eLeg-projecten naar het nieuwe platform 

begeleiden in nauwe samenwerking met de betrokken coördinatoren. De migratie is 
gepland in 3 golven. 

 
- Het communicatieplan en de marketingcampagne verder in uitvoering brengen. 

 
- Verder zal er ondersteuning worden aangeboden bij de oprichting van nieuwe eTeams 

en nieuwe aansluitingen tot eLeg op het nieuwe platform.  
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Verslag over de stand van zaken van de werkgroepen belast met de 
uitwisseling van diensten tussen de instellingen van sociale zekerheid  

en de FOD Financiën 
 
 

Er dient te worden opgemerkt dat alle hieronder vermelde aspecten niet binnen één enkele 
werkgroep van het Algemeen Coördinatiecomité worden behandeld. Aangezien de 
behandelde thema’s van diverse aard zijn en er verschillende instellingen betrokken zijn, zijn 
de werkgroepen die de ontwikkeling van de projecten sturen bilateraal en worden ze altijd 
gecoördineerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 
Om een volledig beeld te geven, wordt de stand van zaken van alle projecten hieronder kort 
voorgesteld. Deze projecten worden in 3 rubrieken onderverdeeld: 
 
- diensten die nodig zijn voor de goede realisatie van de opdrachten van de instellingen van 

sociale zekerheid; 
- diensten die nodig zijn voor de goede realisatie van de opdrachten van de FOD Financiën; 
- diensten inzake fraudebestrijding. 

 
 

1. Diensten die nodig zijn voor de goede realisatie van de opdrachten van de 
instellingen van sociale zekerheid 

 
-  Taxi-As (voorheen Betax) 

§ de gegevensbank Taxi-As van de FOD Financiën omvat alle gegevens van het 
aanslagbiljet; de inkomens van 2007 werden in de loop van het eerste semester 
2009 in de gegevensbank geladen; de IPCAL-codes die overeenstemmen met 
de structuur van de belastingsaangifte m.b.t. de inkomsten 2007 werden in de 
filter van de KSZ geladen; in de loop van het laatste kwartaal van 2009 werden 
voorbereidingen getroffen voor het inladen van de inkomens van 2008 en van 
de IPCAL-codes die overeenstemmen met de structuur van de 
belastingsaangifte 2008; in het eerste semester 2010 zullen deze inkomens en 
IPCAL-codes effectief worden ingeladen; 

§ inproductiestelling van het generieke systeem waardoor de instellingen van 
sociale zekerheid, via de KSZ, enkel de gegevens kunnen krijgen waarvoor ze 
over een machtiging van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid 
beschikken, door middel van een selectief beheer van de IPCAL-codes; 

§ voor zover aan de vereisten inzake reglementering en veiligheid is voldaan,  
heeft het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid aan de volgende 
instellingen de machtiging verleend voor toegang tot de gegevensbank Taxi-
AS: 

• FOD Sociale Zekerheid – DG Personen met een handicap en 
DG Sociaal Beleid; 

• RIZIV – Dienst voor Administratieve Controle; 
• OCMW via POD Maatschappelijke Integratie (de eerste 

machtiging heeft betrekking op de dossiers verwarmingstoelage 
en de tweede machtiging heeft betrekking op het sociaal 
onderzoek door de OCMW’s  en op een eventuele invordering); 

• RVA; 
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• KSZ in het kader van de forfaitaire kortingen voor gas en 
elektriciteit; 

• RVP; 
• er werd een beslissing genomen voor de toegang van de 

ziekenfondsen tot Taxi-As in het kader van de toepassing van 
het Omnio-statuut, maar de opgelegde vereisten laten geen 
inproductiestelling van de dienst toe; 

§ de toegangen in hoofde van de volgende instellingen van sociale zekerheid 
werden in productie gesteld en worden behouden naargelang de ontwikkeling 
van de IPCAL-codering: 

• FOD Sociale Zekerheid – DG Personen met een handicap; 
• FOD Sociale Zekerheid voor de tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden; 
• RIZIV – Dienst voor Administratieve Controle; 
• OCMW via POD Maatschappelijke Integratie m.b.t. de 

verwarmingstoelage; 
• KSZ in het kader van de forfaitaire kortingen voor gas en 

elektriciteit; 
§ de analyses werden uitgevoerd met het oog op het verlenen van toegang tot 

Taxi-As aan de RVP, de RVA en de DG Sociaal Beleid; de set van IPCAL-
codes waartoe de RVP toegang heeft werd vastgelegd en de FOD Financiën 
heeft zich akkoord verklaard met een online raadpleging door de RVP; de RVP 
is begonnen met het testen van de raadpleging TAXI_AS, de 
inproductiestelling van de raadpleging door RVP is gepland in de maand juni; 
de sets voor de andere instellingen werden echter nog niet vastgelegd door de 
FOD Financiën; 

§ volgende actoren hebben eveneens toegang gevraagd tot de raadpleging 
TAXI_AS en hiervoor werden aan de FOD Financiën data voor het uitvoeren 
van een haalbaarheidsstudie gevraagd: BIPT, FOD Sociale Zekerheid, 
Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen, OCMW's (uitbreiding in het kader 
van het sociaal onderzoek, Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen en 
RSVZ. 

- Cadnet – onroerende inkomsten 
§ de gegevensbank Cadnet van de FOD Financiën omvat per natuurlijke persoon 

en per rechtspersoon de gegevens van hun onroerend vermogen (o.a. 
identificatie, aard van het goed, kadastraal inkomen, draagwijdte van het recht, 
historiek van de verrichte transacties); 

§ het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid heeft aan de RSZ, de RVP, de 
FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie de machtiging 
verleend voor toegang tot Cadnet; de aanvraag van het RSVZ zal binnenkort 
ingediend worden; 

§ inproductiestelling van de specifieke webservice die voor de RVP werd 
ontwikkeld en inproductiestelling van de release 2 van de webservice die voor 
de RSZ werd ontwikkeld; 

§ er werd een analyse opgestart met het oog op de toegang van de POD 
Maatschappelijke Integratie en het RSVZ tot Cadnet; 

§ de vraag van actoren buiten het netwerk van de KSZ (Vlaams Woningfonds) 
om toegang te krijgen tot Cadnet via de KSZ kreeg tot op heden nog geen 
definitief akkoord van de FOD Financiën; 

§ verdere integratie van de ontwikkelingen in het kader van het SOA-project. 
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- Uitkeringen aan oorlogsslachtoffers voor de FOD Sociale Zekerheid 
§ het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid heeft de machtiging verleend; 
§ de technische oplossing m.b.t. de overdracht van de bestanden werd 

geïmplementeerd;  een testbestand werd op 19 maart 2010 bij de KSZ verwerkt  
en verzonden aan de FOD Financiën (CDVU); de bekomen antwoorden 
werden verwerkt bij de FOD Sociale Zekerheid en naar aanleiding hiervan  
werden een aantal vragen gesteld aan de CDVU, waarop nog een antwoord 
wordt verwacht. 

 
 

2. Diensten die nodig zijn voor de goede realisatie van de opdrachten van de FOD 
Financiën 

 
- Bijwerking van de schuldvorderingen ingesteld door de FOD Financiën bij de RJV 

§ het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid heeft de machtiging verleend; 
§ de technische uitwisselingstesten werden positief afgerond; 
§ er werd met succes een functionele massatest uitgevoerd om de 

verwerkingstijd na te gaan van de dossiers verzonden door de RJV of de FOD 
Financiën; 

§ het eerste productiebestand werd verwerkt en de antwoorden van de FOD 
Financiën werden op 11 maart 2010 verzonden aan de RJV; de bijwerking van 
de schuldsaldo's van Financiën is door de RJV met succes uitgevoerd op basis 
van dit eerste productiebestand. 

- Fiscale en niet-fiscale invordering 
§ het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid heeft de 

machtiging verleend aan de FOD Financiën voor toegang tot de bestanden van 
de sociale zekerheid in het kader van de fiscale en niet-fiscale invordering 
(Dienst voor Alimentatievorderingen); 

§ in eerste instantie is er voorzien dat de FOD Financiën toegang krijgt tot de 
reeds beschikbare diensten, met name het werkgeversrepertorium, het 
personeelsbestand en de DMFA van de RSZ/RSZPPO, het vakantiegeld bij de 
RJV en de attesten met betrekking tot personen met een 
ongeschiktheidspercentage van 66 % bij de FOD Sociale Zekerheid, de sector 
van de gezondheidszorg, de sector van de arbeidsongevallen en de sector van 
de beroepsziekten; 

§ de businessanalyse die door de KSZ werd uitgevoerd, werd aangepast, 
rekening houdende met de wensen van de FOD Financiën; 

§ de technische design werd afgerond en er werd een geïntegreerde dienst 
ontwikkeld aan de hand waarvan de FOD Financiën de gegevens kan 
raadplegen die afkomstig zijn van de Dmfa, het werkgeversrepertorium, het 
personeelsbestand en van het vakantiegeld; 

§ de FOD Financiën is gestart met het testen van deze geïntegreerde dienst, de 
door de FOD Financiën gevraagde bijkomende testgegevens werden na 
tussenkomst van de KSZ door de leverende instellingen (RSZ/RSZPPO en 
RJV) ter beschikking gesteld. 

- Mededeling van de personen die meer dan 66% arbeidsongeschikt zijn aan de FOD 
Financiën 
§ verdere mededeling van bestanden afkomstig van de volgende sectoren: 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, arbeidsongevallen, beroepsziekten, 
personen met een handicap. 
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3. Diensten die nodig zijn voor het bestrijden van fiscale en sociale fraude 
 

- Actieve deelname aan het College ter bestrijding van de fiscale en sociale fraude en 
promotie van het model van de dienstenintegratoren die volgens het principe van de 
vertrouwenscirkels werken; 

- opvolging van de projecten 53 en 54 uit het plan waardoor de FOD Financiën, de FOD 
Justitie, het Arbeidsauditoraat, de FOD Economie, de Cel voor financiële 
informatieverwerking en het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de 
Verbeurdverklaring toegang krijgen tot de KSZ-registers en tot relevante gegevens uit 
de socialegegevensbanken mits machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale 
Zekerheid en van de Gezondheid; 

- inproductiestelling van de projecten 15 en 17 van het plan die de uitwisselingen van 
persoonsgegevens en van statistische gegevens ondersteunen tussen de FOD Financiën 
en de sociale sector (werkloosheidssector, OASIS, Dimona en Dmfa) betreffende de 
activiteitensectoren wegvervoer en industriële schoonmaak; 

- medewerking aan de realisatie van een project voor de uitwisseling van diensten 
tussen de RVA en de FOD Financiën betreffende de dienstencheque-ondernemingen; 
een aanvraag tot machtiging werd ingediend bij de bevoegde sectorale comités; 

- overleg tussen de RSZ en de FOD Financiën met het oog op een uitwisseling van 
diensten met betrekking tot de grensarbeiders uit het arbeidersstelsel; een akkoord 
werd bekomen over de inhoud van de gegevensstroom;  

- project “4de weg” 
§ 1600 notariskantoren, 350 kantoren van gerechtsdeurwaarders, 14 

Aankoopcomités (FOD Financiën) en 28 ontvangkantoren der domeinen (FOD 
Financiën) gebruiken de webservices die door de KSZ ter beschikking worden 
gesteld; 

§ correctief en evolutief onderhoud van deze webservices; 
§ aanpassing van de diensten met het oog op de integratie ervan in de Federal 

Service Bus van FEDICT is in productie. 
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Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. de 
werkgroep “Databank opbouw aanvullende pensioenen” 

 
 
1. Samenstelling van de werkgroep 
 

- ASSURALIA 
- Belgische vereniging van pensioeninstellingen 
- CBFA 
- FOD Financiën 
- KSZ 
- Sigedis 

  
Wanneer het nodig blijkt, zullen ook vertegenwoordigers van de inrichters (o.a. 
werkgevers, fondsen voor bestaanszekerheid) uitgenodigd worden. 

   
 
2. Aantal vergaderingen van de werkgroep  
 

Sinds januari 2010 is de werkgroep 4 keer samengekomen met als doel het vaststellen 
van: 
 
- de unieke code voor de identificatie van de pensioenregeling; 
- de inhoud van de mee te delen gegevens; 
- per gegeven de datum vanaf wanneer het dient te worden meegedeeld; 
- de wijze waarop de meegedeelde gegevens verder worden verwerkt; 
- de frequentie en de drager van de gegevensmededeling; 
- de procedure voor de mededeling van wijzigingen van gegevens. 
 

 
3. Onderstaande aspecten werden besproken 
 

Technische instructies 
 

Tijdens het eerste semester van 2010 hebben de werkzaamheden zich hoofdzakelijk 
toegespitst op het opstellen van de technische instructies die bij een aangifte aan de 
databank gevolgd dienen te worden. De plenaire werkgroep heeft de bespreking van deze 
instructies gedelegeerd aan een technische werkgroep waarin meerdere 
pensioeninstellingen vertegenwoordigd zijn; deze technische werkgroep is 8 keer 
samengekomen. De beslissingen die in de technische werkgroep genomen zijn, zijn 
vervolgens in plenaire vergadering gevalideerd.  
 
Het desbetreffend document bevat de aangifte-instructies voor de meest omvangrijke 
groep regelingen, met name de pensioen- en solidariteitstoezeggingen zoals geregeld in de 
WAP (werknemersstelsel). Er wordt voorzien in een overgangsregeling waarbij prioritaire 
gegevens van bij de opstart in 2011 dienen aangegeven te worden. De mededeling van 
andere gegevens wordt pas later verplicht gesteld. Bovendien is er voor een aantal 
prioritaire gegevens bepaald dat er gedurende een bepaalde periode bijzondere 
modaliteiten kunnen gelden (bijvoorbeeld minder stringente vormvereisten). 
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Teneinde de aangifteverplichting aan de databank maximaal te vereenvoudigen, worden 
gegevens die in het netwerk van de sociale zekerheid beschikbaar zijn niet meer opnieuw 
opgevraagd. Het betreft voornamelijk identificatiegegevens van de werkgever en 
identificatie- en tewerkstellingsgegevens van het individu. De gegevens die uit het 
netwerk zullen worden gehaald, zullen het voorwerp uitmaken van een 
machtigingsaanvraag. 
 
De bespreking van de aangifte-instructies voor de andere regelingen die in de databank 
geregistreerd dienen te worden en waarvoor de analyse grotendeels afgerond is (onder 
andere de regelingen voor zelfstandigen) wordt binnenkort opgestart. 
 
Op 23 maart jongstleden zijn de aangifte-instructies door het Beheerscomité van de 
Kruispuntbank goedgekeurd. Het Beheerscomité heeft bovendien de toestemming 
gegeven een Werkgroep Technische Instructies op te richten die naar het model van 
DmfA, Dimona en ASR snel en flexibel de instructies kan bijsturen. Deze werkgroep zal 
ruimer worden samengesteld dan de huidige Algemene Werkgroep (meer 
pensioeninstellingen maar ook vertegenwoordigers van werkgevers en sociale 
secretariaten). 

 
Machtiging wettelijke gegevens Rijksregister 
 
In plenaire vergadering is een draft van machtigingsaanvraag besproken tot gebruik van 
het identificatienummer en toegang tot de gegevens van het Rijksregister door de 
pensioen- en solidariteitsinstellingen. 
 
Gezien niet enkel de pensioen- en solidariteitsinstellingen over de wettelijke gegevens 
dienen te beschikken, maar ook Sigedis als beheerder van de databank en de CBFA, de 
FOD Financiën en de RSZ(-PPO) als gebruikers van de databank, zullen ook deze 
finaliteiten opgenomen worden in de aanvraag die aan het sectoraal comité van het 
Rijksregister zal worden overgemaakt. 
  
De koepelorganisaties van de pensioeninstellingen zullen hun opmerkingen aan de 
Kruispuntbank overmaken. 
 
Communicatiecampagne 
 
Een communicatiecampagne is opgestart waarbij de aangevende instanties (pensioen- en 
solidariteitsinstellingen, inrichters-sectoren en inrichters-werkgevers) aan de hand van 
brieven en infosessies op de hoogte gesteld worden van hun aangifteverplichting. 

 
Opstart van de databank 
 
De opstart van de databank wordt voorzien in 2011. Om in 2011 te kunnen overgaan tot 
efficiëntere controles op de RSZ(-PPO)-inhouding van 8,86% moeten de gegevens over 
het jaar 2010 in de loop van 2011 worden aangegeven. 
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4. Doelstellingen voor de komende maanden 
 

- afronden van de wettelijke uitbreidingen/aanpassingen (uitbreidings-KB, 
machtigingsaanvragen); 

- op punt zetten van de communicatiekanalen met maximaal gebruik van basisdiensten 
en concepten die in het kader van de multifunctionele RSZ-aangifte uitgewerkt zijn; 

- uitwerken van de scenario’s van controle door de CBFA, de FOD Financiën en de 
RSZ(-PPO): definiëren van de benodigde gegevens en opzetten van de 
gegevensstromen; 

- eerste testen m.b.t. de aangiften aan de databank, zowel online (via het portaal van de 
sociale zekerheid) als in batch; 

- in overleg met de pensioeninstellingen uitwerken van de aangifte-instructies voor de 
regelingen andere dan WAP. 
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Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden  
m.b.t. de werkgroep “Internationale Betrekkingen” 

 
 
1. Samenstelling van de werkgroep 
 

- VSI    - RVP 
- NIC    - RSZ 
- HVKZ    - RSZPPO 
- FAO    - RJV 
- FBZ    - DOSZ 
- RIZIV    - PDOS 
- RSVZ    - SIGEDIS 
- RKW    - FOD SZ 
- RVA     

      - Vlaamse Zorgverzekering 
 

2. Aantal vergaderingen in 2010 
 

Er vonden reeds 2 vergaderingen plaats in 2010, op 13 januari 2010 en op 25 maart 2010. 
De werkgroep Internationale Betrekkingen staat onder het voorzitterschap van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
 
 

3. Behandelde thema’s tijdens de vergaderingen 
 
De discussies van de werkgroep waren gericht op de praktische gevolgen voor de 
instellingen van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese verordening tot coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels, namelijk Verordening EG 883/04. Deze verordening is 
op 1 mei 2010 van kracht geworden. Ze gaat gepaard met een toepassingsverordening, 
namelijk Verordening EG 987/09, waarin de toepassingswijze van de basisverordening 
wordt vastgelegd. De bedoeling van deze verordeningen is om de oude 
coördinatieverordening, EG 1408/71, te vervangen. 
 
De nieuwe Europese formulieren 
 
Gestructureerde elektronische documenten (SED) 

 
Om de in de toepassingsverordening vastgelegde toepassingswijze in de praktijk te 
kunnen omzetten, heeft de Europese Administratieve Commissie voor de Sociale 
Zekerheid van Migrerende Werknemers (ACSZMW) een reeks gegevensstromen 
vastgelegd waardoor de gegevensuitwisseling tussen instellingen van sociale zekerheid 
binnen het kader van de basisverordening mogelijk wordt. 
 
Deze stromen omvatten een reeks specifieke gestructureerde berichten voor elke situatie 
waarop ze betrekking hebben. De bedoeling van deze gestructureerde berichten, de 
zogenaamde SED-berichten, is dat ze langs elektronische weg uitgewisseld worden via 
een messagingsysteem, het EESSI-project (Electronic Exchange of Social Security 
Information) dat eveneens aangestuurd wordt door de ACSZMW. 
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De verschillende formulieren worden op dit ogenblik vastgelegd. De SED’s worden 
geklasseerd volgens de stromen waartoe ze behoren, die op hun beurt gerangschikt 
worden in functie van de verschillende sectoren die in Verordening 883/04 worden 
vastgelegd. Deze sectoren zijn de volgende: 
 
- gezondheid; 
- pensioen; 
- kinderbijslag; 
- werkloosheid; 
- arbeidsongevallen en beroepsziekten; 
- toepasbare wetgeving; 
- horizontale stromen (generieke, bv. identificatie). 

 
De inhoud van de verschillende berichten (formulieren) wordt vastgelegd in 
samenwerking tussen de ACSZMW en de nationale experten van de verschillende 
sectoren die vrijwillig deelnemen aan de uitwerking ervan. België neemt onder meer deel 
aan de werkgroep Gezondheid (RIZIV), de werkgroep Toepasbare Wetgeving (RSZ en 
RSVZ) en aan de werkgroep Arbeidsongevallen en Beroepsziekten (FAO en FBZ). 
 
Draagbare documenten (DP) 
 
Naast de SED’s die rechtstreeks tussen instellingen langs elektronische weg worden 
uitgewisseld, worden in de nieuwe verordening een aantal draagbare documenten 
vastgelegd die aan de verzekerde zelf worden overhandigd. Deze documenten in een 
specifiek formaat moeten door de verzekerde worden gebruikt tijdens zijn verplaatsingen 
in de lidstaten. Deze laatste overhandigt deze documenten aan de administraties die er 
belang bij hebben, teneinde het verkrijgen van informatie over zijn verzekerbaarheid en 
zijn rechten op prestaties te vereenvoudigen. Op dit ogenblik zijn de volgende 
documenten vastgelegd: 

- 1 DP toepasbare wetgeving, de A1 (ter vervanging van de E101); 
- 3 DP werkloosheid, U1, U2 en U3; 
- 1 DP pensioen, P1; 
- 3 DP gezondheid, S1, S2 en S3; 
- 1 DP arbeidsongevallen en beroepsziekten, DA1. 
 
Het EESSI-project – toegangsoplossingen voor de instellingen 
 
Het EESSI-project, dat niet los kan worden gezien van Verordening 883/04, heeft als doel 
een netwerk tot stand te brengen voor de Europese elektronische uitwisseling van 
socialezekerheidsgegevens in het kader van de toepassing van de verordening. 
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Het EESSI-netwerk zal uit twee soorten domeinen bestaan: een internationaal domein 
met een centraal netwerk en een nationaal domein voor elke lidstaat (Member State – 
MS).  
 
Het internationale domein van EESSI wordt door de Europese Commissie beheerd en 
onderhouden. Dit elektronische uitwisselingsnetwerk is specifiek voor de behoeften 
van het project inzake de uitwisseling van socialezekerheidsgegevens in Europa. Het 
Europese netwerk TESTA zorgt voor de fysieke connectiviteit (informaticanetwerk). 
 
Het nationale domein wordt beheerd door elke lidstaat en is specifiek voor de lidstaat. 
De instellingen van deze lidstaat zijn aangesloten op het internationale netwerk via 
toegangspunten (Access Points – AP). Er zijn maximum 5 toegangspunten per lidstaat. 
De KSZ werd als enige toegangspunt voor alle Belgische instellingen aangeduid. 
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De uitwisselingen op nationaal niveau blijven vrij te kiezen door de nationale 
overheden. Het Access Point is dus verantwoordelijk om het gegevensformaat, dat op 
internationaal niveau wordt gebruikt, om te zetten in het formaat dat gebruikt wordt 
voor de mededelingen met de nationale instellingen en om na te gaan of de (zowel 
binnenkomende als buitengaande) uitwisselingen in overeenstemming zijn met de 
specificaties van de internationale uitwisselingen. Ten slotte is het Access Point 
verantwoordelijk voor het overmaken van de berichten afkomstig van het 
internationale netwerk aan de instellingen van zijn netwerk. Hiertoe is het AP vrij een 
routeringssysteem te implementeren waarbij rekening wordt gehouden met de 
nationale situatie op het vlak van bevoegdheden en taakverdeling. 
 
 

4. Realisaties 
 

- Tijdens de vergadering van januari 2010 heeft de werkgroep ervoor gezorgd dat de 
vraag van de Commissie naar nationale experten aan de verschillende sectoren kon 
worden overgemaakt. Naar aanleiding hiervan maken verschillende leden van de WG 
die van diverse instellingen afkomstig zijn, deel uit van de werkgroepen waarin de 
nieuwe Europese formulieren worden vastgelegd. 

 
- Bij de inwerkingtreding op 1 mei 2010 werd een centraal repertorium 

geïmplementeerd met daarin alle Europese socialezekerheidsinstellingen die aan de 
berichtenuitwisseling deelnemen.  

 
Dit repertorium is gehost binnen het beveiligd Europees netwerk TESTA en de 
gegevens kunnen worden geraadpleegd via een pagina op de openbare website Europa
1. De gegevens van de Belgische instellingen worden gezamenlijk beheerd door de 
FOD Sociale Zekerheid en de Kruispuntbank. 

 
- Er werd nagedacht over de verschillende mogelijkheden tot aansluiting van de 

instellingen op de toekomstige messaging-infrastructuur naar aanleiding van een 
presentatie van de door de Commissie meegedeelde elementen en van een rondvraag. 
De aanwezige instellingen hebben hierbij de wens uitgedrukt om over verschillende 
aansluitingsoplossingen te kunnen beschikken. Dit zou voldoende flexibiliteit bieden 
waardoor ze aan de zeer diverse behoeften van hun interne situatie kunnen voldoen. 

 
§ Webservices gelijkaardig aan die van de KSZ voor de instellingen die hun 

infrastructuur voor het versturen van SED’s rechtstreeks willen opnemen in 
het Europees netwerk en die over voldoende middelen beschikken om een 
informatica-ontwikkeling van dergelijke omvang te verrichten. 

§ De implementatie van de door de Commissie geleverde weboplossing 
(webtoepassing) waardoor de SED’s via een controle-interface verstuurd 
kunnen worden, voor de instellingen die niet in de mogelijkheid zijn om de 
nodige ontwikkelingen te verrichten voor de integratie van hun 
infrastructuur. 

§ De mogelijkheid om van de ene naar de andere wijze over te schakelen 
naargelang de evolutie van de behoeften en van de mogelijkheden. 

 

                                                
1 http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=eng 
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5. Vooruitzichten 
 

2010 zal een druk jaar zijn voor de werkgroep. Op basis van de technische informatie die 
in de loop van het jaar door de Commissie zou moeten worden geleverd, zal er immers 
een volledige analysefase worden gerealiseerd om zowel de nationale als de internationale 
behoeften te specificeren, met het oog op het aansluiten van de Belgische instellingen op 
het netwerk. 
 
Het EESSI-project 
 
De volgende stap zal bestaan in het naast elkaar leggen van de verschillende behoeften 
van de instellingen en de technische specificaties van het internationale gedeelte, om een 
exhaustieve technische behoeftenanalyse uit te voeren op het niveau van het Access Point, 
zowel op het vlak van infrastructuur als wat de functionaliteiten betreft. Een 
sleutelelement van deze analyse zal de beschrijving zijn van de oplossingen inzake 
connectiviteit die aan de instellingen worden aangeboden. Deze laatsten zullen gebruik 
kunnen maken van deze oplossingen om indien nodig hun interne ontwikkelingen aan te 
vangen. Deze fase zou eind 2010 moeten afgerond zijn. 
 
Daarna volgt een reeks van iteratieve stappen die bestaan in het uitvoeren van het 
subproject inzake de aansluiting en het beheer van de stromen met elke betrokken 
instelling, in functie van diens business- en technische behoeften (type stroom/type 
architectuur). Deze stap zou niet vóór eind 2010, begin 2011 worden aangevat. 
 
Het einddoel is dat alle instellingen tegen mei 2012 in het elektronische EESSI-netwerk 
zijn opgenomen en dat er geen papieren formulieren meer worden uitgewisseld. Het is 
echter nuttig op te merken dat de planning van twee jaar die door de toepassing van de 
Europese verordening wordt opgelegd, heel strikt is. Talrijke landen hebben op de 
vergaderingen van de Commissie het gebrek aan informatie aangekaart die nodig is voor 
de implementatie van een nationaal actieplan met het oog op de totstandkoming van een 
dergelijk ambitieus project. 
 
Het Europese voorzitterschap 
 
De planning voor de implementatie van het Europese EESSI-netwerk komt overeen met 
die van het Belgische voorzitterschap van de ACSZMW. De WG IB is dus van reëel 
belang in die zin dat hij een opportuniteit biedt aan de bevoegde instellingen om vragen te 
stellen of opmerkingen te formuleren die rechtstreeks kunnen worden overgemaakt aan de 
Commissie via ons voorzitterschap. De Kruispuntbank zal het voorzitterschap waarnemen 
van de Technische Commissie van de ACSZMW die onder meer is belast met het EESSI-
project. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 110

Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden  
van de werkgroep “Omnisectoriële impact” 

 
 
1. Samenstelling van de werkgroep 
 

- DOSZ    -     RJV 
- FOD Sociale Zekerheid  -     RKW 
- FAO    -     RSVZ     
- FBZ    -     RSZPPO 
- HVKZ    -     RSZ 
- HVW    -     RVA 
- HZIV    -     RVP 
- KSZ    -     SIGEDIS 
- RIZIV     

 
 
2. Opzet van de werkgroep 
 

De FOD Sociale Zekerheid werd door het Algemeen Coördinatiecomité van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gevraagd een werkgroep op te richten 
waarbinnen bestudeerd zou worden wat de impact is van de verhoging van uitkeringen in 
bepaalde sectoren van de sociale zekerheid op andere uitkeringen van de sociale 
zekerheid. 
 
Deze werkgroep dient nuttige informatie inzake dit onderwerp te verspreiden onder de 
actoren van de sociale sector, eerst aan deze die deel uitmaken van het primaire netwerk 
van de sociale zekerheid en daarna aan een ruimer netwerk. 
 
Nuttige informatie in dit opzicht zou er in kunnen bestaan dat de werkgroep: 
 
- aangeeft in welke beleidsdomeinen gelijktijdig moet ingegrepen worden indien men 

negatieve effecten van één beoogde maatregel wil vermijden; 
- kwantificeert wat de mogelijke negatieve effecten zijn van het eenzijdig doorvoeren 

van een bepaalde maatregel. 
 
 

3. Realisaties van het eerste semester 2010  
 

De werkgroep kwam één keer samen in plenaire zitting. Op deze vergadering werd een 
nota met als onderwerp “Werkgroep betreffende omnisectoriële impact van de verhoging 
van SZ-uitkeringen” besproken. 
  
Hierbij werden de algemene principes voor een verdere aanpak van de werkzaamheden 
besproken. Het volledige verslag van de vergadering werd opgenomen in het verslag met 
als onderwerp “Conclusies op basis van de eerste vergadering omnisectoriële impact”. 
Eén van de conclusies bestond erin dat voor de verdere werkzaamheden drie stappen 
onderscheiden worden, met name: 
 
- het inventariseren van verbanden; 
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- het kwantificeren van deze verbanden en 
- het formuleren van eventuele aanbevelingen tot aanpassing van bepaalde regels. 

 
De werkgroep legt zich in eerste instantie toe op de eerste stap, met name het 
inventariseren van verbanden. 
 
Sinds de plenaire vergadering werd deze inventarisatie verder ingevuld met behulp van 
bilaterale contacten. Het ingezamelde materiaal werd samengebracht in een werkboek. 
Het basis-tabblad van dit werkboek is een matrix met mogelijke uitkeringen in de rijen en 
in de kolommen. De cellen bevatten hyperlinks naar andere tabbladen in het werkboek die 
elk op hun beurt meer gedetailleerd informatie in verband met de relatie tussen de 
uitkering in de betreffende rij en de betreffende kolom in kaart brengen. 
 
Bij het inventariseren werd een onderscheid gemaakt tussen: 
 
- de mogelijke links op het niveau van de wetgeving; 
- de mogelijke cumul van uitkeringen op het niveau van één individu; 
- de mogelijke indirecte verbanden tussen uitkeringen op het niveau van één 

sociologisch gezin. 
 
Op dit moment werden de gegevens ingevuld voor volgende onderdelen: 
 
- uitkeringen ziekte en invaliditeit (ZIV) op basis van input van het RIZIV; 
- rustpensioenen (RP) op basis van input van de RVP en het RSVZ; 
- overlevingspensioenen (OP) op basis van input van de RVP en het RSVZ; 
- uitkeringen werkloosheid (WLH) en uitkeringen brugpensioen (BP) op basis van input 

van de RVA; 
- uitkeringen aan personen met een handicap (PMH) op basis van input van de DG 

Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid. 
 
 

4. Vooruitzichten voor het tweede semester van 2010 
 

- Verdere aanvulling van het werkboek voor: 
 

§ uitkeringen beroepsziekte (BZ): materiaal is reeds gedeeltelijk ingevuld op 
basis van input van het FBZ maar volledigheid moet nog afgetoetst worden. 
Het FBZ werd reeds gecontacteerd in verband met deze vraag; 

§ uitkeringen arbeidsongeval (AO) op basis van input van het FAO. Het FAO 
werd reeds gecontacteerd in verband met deze vraag; 

§ gegevens in verband met gezinsbijslagen (GBZ) op basis van input van de 
RKW en het RSVZ of de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid. 
De RKW werd reeds gecontacteerd in verband met deze vraag; 

 
- aftoetsen van de bruikbaarheid van het geconstrueerde instrument; 
 
- oplijsten van variabelen die gebruikt zouden kunnen worden voor het kwantificeren 

van bepaalde geïdentificeerde verbanden op basis van administratieve gegevens. 
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De Voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité 

 
 

Brussel, 1 maart 2010 
 
 

KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
 
 

Algemeen Coördinatiecomité 
 
 

Verslag van de vergadering van 11 februari 2011 
 

 
De vergadering wordt geopend om 10u15 onder het voorzitterschap van de heer G. Perl.  
 
 

¬ 
 
 
1.  Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 11 juni 2010. 
 

De Voorzitter stelt vast dat de leden geen opmerkingen hebben over het verslag van de 
vorige vergadering van het Algemeen Coördinatiecomité. 
 
Het verslag wordt derhalve goedgekeurd. 
 

 
2. Mededelingen. 
 

Er zijn geen mededelingen. 
 
 

3. Synthese van het aantal uitgewisselde diensten in het netwerk in 2010 en van de 
diensten in ontwikkeling – stand van zaken van de lopende projecten.  

 
De heer E. Quintin (KSZ) licht de synthese toe.  
 
Hij beklemtoont twee opmerkelijke cijfers, die echter logisch te verklaren zijn. Enerzijds 
was er een daling van het aantal uitgewisselde berichten ten gevolge van een re-
engineering van het project DIMONA: waar voorheen alle tussenliggende situaties 
doorgegeven werden, beperkt men dit nu tot de laatste situatie. Anderzijds is er een daling 
van de uitwisselingen met het Rijksregister. Dit is op zijn beurt te verklaren door de zeer 
hoge cijfers van 2009, enerzijds als gevolg van het project Argo (dat opgezet werd bij 

Sint-Pieterssteenweg 375 
1040 Brussel 
tel  02-741 83 11 
fax 02-741 83 00 
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SIGeDIS), waar een parallel run (hetzelfde formulier in verschillende formaten) gebruikt 
werd en anderzijds door enkele one-shot-operaties. 
 
Op vraag van de heer C. Lejour (OCMW’s) antwoordt de heer E. Quintin (KSZ) dat 
onderhavig document de projecten van 2010 betreft en de prioriteitenlijst voor 2011 terug 
te vinden is op de website van de KSZ. Daarnaast benadrukt hij het belang van de 
migratie naar SOA in 2011.  
 
De heer C. Lejour (OCMW’s) vraagt of het mogelijk is om bijkomende 
identificatiegegevens (naast het INSZ) in de berichten op te nemen.  
 
De heer E. Quintin (KSZ) laat dit onderzoeken, maar wijst er op dat er desgevallend een 
oplossing moet worden gezocht voor de ganse sector van de sociale zekerheid. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het voorstel goed. 

 
 
4. Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. de DIMONA-aangifte, de 

multifunctionele aangifte, de aangiften van sociale risico’s en de LIMOSA-aangifte. 
 
De heren K. Deridder (RSZ) en P. Maes (KSZ) lichten het verslag toe. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 

 
 
5. Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. de werkgroep 

“Informatieveiligheid”. 
 
De heer P. Bochart (KSZ) licht het verslag toe. 
 
De heer D. Cornet (Waals Gewest) herhaalt zijn in de vorige vergadering gestelde vraag 
om EASI-WAL uit te nodigen voor de werkgroep “Informatieveiligheid. 
 
De heer F. Robben (KSZ) betuigt hiermee zijn instemming. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

6. Verslag over de stand van zaken van het project datawarehouse arbeidsmarkt en 
sociale bescherming binnen het Agora-programma. 
 
De heer P. Maes (KSZ) licht het verslag toe. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

7. Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. de werkgroep “Extranet”. 
 

De heer J. Jochmans (KSZ) licht het verslag toe. 
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Op vraag van de heer D. Cornet (Waals Gewest) merkt de heer E. Quintin (KSZ) op dat 
het WIN-netwerk kan gekoppeld worden met het Extranet waarlangs inderdaad gegevens 
kunnen worden uitgewisseld. 
 
De heer C. Lejour (OCMW’s) vraagt of ook via VPN persoonsgegevens kunnen worden 
betrokken over het Extranet. 
 
De heer J. Jochmans (KSZ) bevestigt dat dit mogelijk is. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

8. Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. de werkgroep “Informatief 
portaal van de sociale zekerheid”. 

 
De heer E. Quintin (KSZ) licht het verslag toe. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

9. Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden van de werkgroep 
“Informaticabetrekkingen”, met inbegrip van het transactionele portaal van de 
sociale zekerheid en het gebruik van de elektronische identiteitskaart. 

 
De heer J. Jochmans (KSZ) licht het verslag toe.  
 
Op vraag van C. Lejour (OCMW’s) antwoordt de heer J. Jochmans (KSZ) dat de migratie 
normaal gezien geen invloed heeft op de OCMW’s omdat zij de webservices al gebruiken. 
Hij wijst eveneens op een bilaterale vergadering die hij hieromtrent gehad heeft met de 
POD Maatschappelijke Integratie.  
 
De heer D. Cornet (Waals Gewest) vraagt dat EASI-WAL betrokken wordt bij de testen 
van het platform SOA. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

10. Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden van de werkgroep 
“eWorkspace van de sociale zekerheid”. 

 
De heer E. Quintin (KSZ) licht het verslag toe. 
  
De heer F. Robben (KSZ) merkt op dat er verschillende vragen bestonden bij de grote 
gebruikers, zoals de POD Maatschappelijke Integratie en de Dienst Vreemdelingenzaken. 
Daarom is er nu een werkwijze gevonden om zowel de veelgebruikers als de sporadische 
gebruikers tevreden te stellen. 
 
Hij merkt eveneens op dat, na overleg met de FOD P&O, Fedict, de POD 
Maatschappelijke Integratie en de Dienst Vreemdelingenzaken, Alfresco ondertussen op 
punt staat.  
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Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

11. Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden van de werkgroepen belast 
met de gegevensuitwisseling tussen de FOD Financiën en de instellingen van sociale 
zekerheid. 

 
De heer E. Quintin (KSZ) licht het verslag toe. 
 
Mevrouw M. Smet (FOD Financiën) meldt dat de testen betreffende het project Zacheus 
zeer goed verlopen en de inproductiestelling volgende maand effectief zal plaatsvinden. 
 
Verder zegt ze dat de prioriteit, in overleg met de KSZ, momenteel bij de RVA en de 
OCMW’s ligt. Het enige probleem betreft het begrip “ingekohierde gegevens”, dat niet 
dezelfde lading dekt als “aangegeven gegevens”. Daarom dient er een kleine aanpassing te 
gebeuren van de desbetreffende machtiging. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 

 
 
12. Verslag over de vordering van de werkzaamheden in het kader van de 

“Gegevensbank aanvullende pensioenen”. 
 

De heer E. Quintin (KSZ) licht het verslag toe. 
 
Het Algemeen Coördinatiecomité keurt het verslag goed. 
 
 

13. Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. de werkgroep “Internationale 
betrekkingen”.  
 
De heer E. Quintin (KSZ) licht het verslag toe. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd door het Algemeen Coördinatiecomité. 
 
 

14. Verslag over de stand van zaken van de “Werkgroep omnisectoriële impact”. 
 
De heer G. Van Camp (FOD Sociale Zekerheid) licht het verslag toe. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd door het Algemeen Coördinatiecomité. 
 
 

15. Varia. 
 

De heer F. Robben (KSZ) betreurt het feit dat het ‘Meetrapport 2009’ van de DAV 
betreffende de evolutie van de federale administratieve lasten de sociale zekerheidssector 
ten onrechte omschrijft als slechtste leerling van de klas. Hij zegt dat het rapport, in 
tegenstelling tot wat staat vermeld in de inleiding, geen rekening houdt met de projecten 
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aangaande e-government, hoewel deze welbekend zijn bij de DAV. Hij betreurt dat dit 
rapport niet op voorhand is voorgelegd aan de stuurgroep van de DAV. 
 
Mevrouw D. Devos (DAV) antwoordt dat het meetrapport van de administratieve lasten 
2009 voornamelijk betrekking heeft op de regelgeving die in 2009 werd gepubliceerd (en 
dus op de procedurs die eruit voortvloeien),  zoals afgesproken met het Oriëntatiecomité 
van de DAV. Andere meetoefeningen van de administratieve lasten kunnen echter op 
verzoek worden uitgevoerd. Ze herinnert eraan dat tussen E. De Pue en Frank Robben 
reeds sprake is geweest om vroegere hervormingen te evalueren zoals Dimona, DMFA en 
de ASR’s maar dat dit nog niet concreet werd uitgevoerd. Zelf kent ze de positieve 
gevolgen van deze hervormingen en ze heeft de evaluatie ervan verdedigd bij haar 
overheden. 
 
Op de vraag of dit rapport aan de pers zal worden meegedeeld, benadrukt ze dat het 
geenszins de bedoeling is dergelijke rapporten uit te brengen in de pers. 
 
De heer F. Robben (KSZ) meldt dat in de inleiding een andere indruk wordt gewekt en 
verzoekt de DAV in het vervolg dergelijke rapporten vóór de druk ervan voor te leggen 
aan de stuurgroep en in het vervolg rekening te houden met alle verminderingen van 
lasten die structureel voortvloeien uit de werking van de KSZ. Hij betreurt ook dat de 
DAV nooit antwoordt op de vragen van de KSZ inzake prioritaire projecten. 
 
D. De Vos benadrukt dat het volstaat om het eens te worden over de te meten 
reglementaire bepalingen en procedures (en niet over de stromen). 
 
F. Robben kondigt aan dat er officiële brieven zullen worden verstuurd naar de DAV. 
 
 
 
 

De zitting wordt opgeheven om 11u30. 
 
 

 
.
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Synthese van de uitgewisselde diensten in het 
netwerk in 2010 en van de diensten in ontwikkeling 

- 2011 - 
 
Opmerkingen: Ø de aangeduide cijfers weerspiegelen het aantal uitgewisselde functionele berichten, die dus rechtstreeks van nut 

zijn voor de instellingen van sociale zekerheid (er wordt opgemerkt dat de berichten die door de KSZ als 
beheersinstelling van de sectorale repertoria worden meegedeeld niet in de cijfers zijn vervat die in de detailtabel 
2010 zijn opgenomen); 

Ø voor wat de aanvragen van statistische gegevens betreft (punt 25), worden enkel de nieuwe 
gegevensmededelingen weergegeven die in 2010 ontwikkeld of gerealiseerd werden. 

 
1. Verwijzingsrepertorium 
2. Rijksregister en Kruispuntbankregister 
3. Bestand van de sociale identiteitskaarten en van de beroepskaarten 
4. Loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers: LATG-DMFA 
5. Gegevensstromen als gevolg van de DMFA en de aangiften van sociale risico’s 
6. Werkgeversrepertorium 
7. Bijdragebons en recht op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
8. Sociale maximumfactuur en verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging  
9. Maximumfactuur inkomens in de ziekteverzekering 
10. Forfaitaire verhoogde tegemoetkoming voor chronische zieken 
11. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 
12. Rechten van de sociaal verzekerden in de kinderbijslagsector 
13. Rechten van de sociaal verzekerden in de pensioensector 
14. Rechten van de gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering t.o.v. de provincie- en gemeentebelastingen 
15. Rechten van de sociaal verzekerden buiten de sociale zekerheid 
16. Rechten van de migrerende werknemers in de EU 
17. Integratie van de OCMW’s in het netwerk van de KSZ 
18. Begin- en einde zelfstandigenactiviteit 
19. Dimona - Personeelsbestand 
20. Rechten van de werklozen 
21. OASIS 
22. Mededeling van gegevens aan de pensioen- en solidariteitsinstellingen in het kader van de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP 28.4.2003) 
23. Sociale Invordering 
24. Gegevensuitwisseling tussen de FOD Financiën en de instellingen van sociale zekerheid 
25. Overzicht statistische gegevensaanvragen (artikel 5 KSZ-wet) 
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aantal uitgewisselde berichten
nombre de messages échangés
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1.  Verwijzingsrepertorium 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

 
2008 2009 2010 

 Netto aantal bijkomende actieve dossiers in 
het personenrepertorium van de KSZ 

Instellingen van 
sociale zekerheid 

KSZ 6.891.908 10.527.7781 3.907.472 

L607 Consultatie van het personenrepertorium 
voor de eigen sector 

Instellingen van 
sociale zekerheid 

KSZ 1.805.606 389.720 360.852 

L609 Consultatie van het personenrepertorium 
van alle sectoren van de sociale zekerheid 
per INSZ 

Instellingen van 
sociale zekerheid 

KSZ 16.213.117 16.634.167 19.132.513 

S607 Bericht om in één keer alle integratielijnen 
van een persoon te verwijderen uit het 
verwijzingsrepertorium 

Instellingen van 
sociale zekerheid 

KSZ 59.100 13.643 3.039 

U607 Bericht om online lijn per lijn wijzigingen 
aan te brengen in het 
verwijzingsrepertorium 

Instellingen van 
sociale zekerheid 

KSZ 4.484.245 8.032.1872 4.696.445 

ManageInscriptiond.Insert     2.561.364 3.330.526 
ManageInscriptions.Delete     33.906 98.920 

                                                
1 Massale integratie door RVP van dossiers « loopbaangegevens ». Massale integratie door FOD Economie, Sigedis. 
2 Verhoging is te wijten aan verhoogd gebruik door NIC, RKW, FOD Sociale Zekerheid, Vlaamse Gemeenschap. 
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2. Rijksregister en Kruispuntbankregister 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

6XXR 
620R 
R000R 
R001R 
R006R 
R010R 
R018R 
R019R 
R020R 
R022R 
R023R 
R031R 

Fonetische ondervraging in het 
Rijksregister en/of KSZ-register en, in 
voorkomend geval, aanmaak van een 
nieuw KSZ-nummer 
 
Opzoeking op adres in het Rijksregister 
 
Raadpleging van de actuele en historische 
wettelijke gegevens in het Rijksregister, 
per soort gegeven 

Instellingen van 
sociale zekerheid  
 

Rijksregister 
KSZ-register 
 

91.358.315 140.518.2663 111.641.589 

                                                
3 Verhoging is te wijten aan massale bevraging door RVP, FOD Sociale Zekerheid en gebruik t.b.v.webservices. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

R100R 
R120R 
R123R 
R141R 
R150R 
R151R 
R300R** 
R305R 
H001H 
H020H 
H031H 
H120H 
H141H 
H210H 
R400R* 
R401R* 
H140H 
R000K 
H142H 

Mededeling in de vorm van mutaties van 
de wijzigingen aan de actuele wettelijke en 
historische gegevens van het Rijksregister, 
per soort gegeven 
(* kan enkel worden geraadpleegd) 

Rijksregister Instellingen van 
sociale zekerheid 
 

19.019.401 20.379.729 22.391.584 

000N 
010N 
020N 
031N 
100N 
120N 
150N 
300N 
020O  
031O 
120O 

Raadpleging van de actuele gegevens in 
het KSZ-register per soort gegeven 
 
Raadpleging van alle actuele gegevens in 
het KSZ-register 
 
Raadpleging van de historieke gegevens in 
het KSZ-register, per soort gegeven 

Instellingen van 
sociale zekerheid 
 

KSZ-register 5.962.144 9.307.2304 4.631.5885 

RAS    177.145 167.225 180.971 
NI Nieuwe Inschrijvingen  CIN (500R) 257.011 258.256 270.569 

                                                4 Verhoging te wijten aan massale bevraging 300N door RVP. 5  Daling te wijten aan overschakeling naar webservices. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

Mutaties in XML Nieuwe dossiers/mutaties  KSZ-register 
Rijksregister 

Gemeenschappen 
en gewesten 

6.786.348 13.368.3556 24.954.3937 

Eenmalige operatie voor de Vlaamse 
Overheid (Vaccinet) 

  - -  

Mutaties geradieerden Mutatie in XML voor geradieerden KSZ-register Rijksregister 2.4818 3.888 7.259 
000M  
010M  
031M  
100M  
120M  
150M  
900M  
901M  
902M 

Mededeling door de instellingen van 
sociale zekerheid van de bijwerkingen van 
de actuele gegevens in het KSZ-register, 
per soort gegeven 

Instellingen van 
sociale zekerheid 

KSZ-register 982 19 35 

Mededeling in de vorm van mutaties van 
de wijzigingen aan de actuele gegevens 
van het KSZ-register, per soort gegeven 

KSZ-register Instellingen van 
sociale zekerheid 

81.360 43.022 28.166 

L204 Mededeling door de instellingen van 
sociale zekerheid van de bijwerkingen van 
de actuele gegevens in het KSZ-register, 
voor alle gegevens 

KSZ-register Instellingen van 
sociale zekerheid 

403.261 225.814 163.769 
 

Mededeling via het NIC van de 
bijwerkingen van de actuele gegevens in 
het KSZ-register voor alle gegevens, in het 
raam van de hiërarchie van de bronnen 

KSZ-register 
NIC 

Ziekenfondsen 
KSZ-register 

2.620 
64.913 

1.591 
39.959 

1.190 
42.987 

 

M300 Mededeling van de massale ontlading van 
het KSZ-register 

KSZ Ziekenfondsen 
FAO 
RVP 

9.012.1669 5.617.271 3.489.444 

M301 Mededeling van de transfer in het KSZ-
register van een ambtshalve geschrapte 
persoon ingevolge een integratie door een 
instelling van sociale zekerheid 

KSZ Ziekenfondsen 221 70 334 

                                                
6 Verhoging te wijten aan toenemend aantal gebruikers (Sigedis, Gewesten, Coprev, WAP…). 
7 Verhoging te wijten aan toenemend aantal gebruikers (RJV, FOD Volksgezondheid, PDOS, …) en verhoging van het aantal informatietypes. 
8 Vanaf 2008 gebeurt de doorgave uitsluitend indien gestaafd door een document. 
9 Massale ontlading ten behoeve van Sigedis (Argo). 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

M302 Mededeling van de transfer in het KSZ-
register van een ambtshalve geschrapte 
persoon ingevolge een mutatie afkomstig 
van het Rijksregister 

KSZ Ziekenfondsen 80.513 81.136 84.834 

M303 Mededeling van de transfer in het 
Rijksregister van een sociaal verzekerde 
die geïdentificeerd is in het KSZ-register 
ingevolge een bijwerking van het KSZ-
register door een instelling van sociale 
zekerheid 

KSZ Ziekenfondsen 56.423 53.937 62.173 

I705 Mededeling van een wijziging van de 
identificatiegegevens in het Rijksregister 
die aanleiding geeft tot de aanmaak van 
een nieuwe SIS-kaart 

KSZ Ziekenfondsen 138.650 137.492 140.537 

910M Mededeling van het voorstel tot 
vervanging van een KSZ-nummer door 
een rijksnummer of een ander KSZ-
nummer 

Instellingen van 
sociale zekerheid 

KSZ 72.27610 35.054 34.781 

Mededeling van de verrichte vervanging KSZ Instellingen van 
sociale zekerheid 

59.317 47.713 69.395 

ReplaceIdentification     2.318 2.404 
M913 Mededeling van het voorstel tot 

vervanging van een KSZ-nummer door 
een rijksnummer of een ander KSZ-
nummer, in het raam van de hiërarchie van 
de bronnen 

NIC KSZ 
 

86 99 110 

L205 Opvolgingsstatistieken van bijwerkingen 
uitgevoerd door het NIC in uitvoering der 
hiërarchie der sectoren 

NIC KSZ 7.650 6.698 12.456 

H195,M 
H195,H 

Vreemdelingenkaarten en verblijfs-
documenten 

POD MI Rijksregister  21.610 
722.649 

491.363 
552.816 

H202,M 
H202,H 

Specifieke informatie met betrekking tot 
de verblijfssituatie 

POD MI Rijksregister  4.866 
708.996 

84.555 
1.498.680 

                                                
10 Verhoging te wijten aan actie van Sigedis (Argo). 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

H205 
H207 
H206 
H211 
H212 
H213 
H214 

Toegang tot het wachtregister van de 
kandidaat-politiek vluchtelingen 

• Raadplegingen 
• Doorgave van de wijzigingen 

Rijksregister Instellingen van 
sociale zekerheid 

 
 

13.646.345 
82.137 

 
 

19.179.39911 
88.637 

 
 

23.839.961 
121.479 

WS:Identify Person Consultatie KSZ-register/Rijksregister OCMW’s 
GOTOTIN 
e-creabis 
Studietoelagen 
(Digitaal 
aanvraagformulier 
DAF) 
Notarissen 
RVP 
RSVZ 
VO – Centrale 
Accounting 
Orafin 
RJV 
Fedict – eBirth 
FOD 
Volksgezondheid- 
eCad 
Communit-e 
ePV 
PDOS 
DOSZ 
KBO 
FOD SZ en POD 
MI 
eHealth 

Rijksregister 
KSZ-register 

5.514.059 7.981.08112 10.920.63213 

                                                
11 Verhoging te wijten aan webservices die achterliggend gebruik maken van deze raadplegingen. 
12 Verhoging te wijten aan toename aantal gebruikers. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

IdPFacade.FlemishAgencyforA
gricultureAndFishery 

 Vlaams 
Agentschap voor 
Landbouw en 
Visserij 

Rijksregister 
KSZ-register 

- 14 108.475 11.409 

IdPFacade.SYNTRA  SYNTRA 
Vlaanderen 

Rijksregister 
KSZ-register 

testen 297.267 380.920 

IdPFacade.WalloniaSchoolTran
sport 

 MET – transport 
scolaire 

KSZ-register 140.243 63.740 20.746 

IdPFacade.CBSSRegistre  eDepot (Notary) KSZ-register 424.670 545.488 635.843 
IdpFacade.ESF  OCMW Rijksregister 

KSZ-register 
8.274 7.020 3.871 

IdpFacade . De Lijn  De Lijn  Rijksregister 
KSZ-register 

24.005 40.670 59.112 

IdpFacade. DeclareEuthanasia  Fod 
Volksgezondheid 

Rijksregister 
 

17.209 53.026 38.260 

IdpFacade.Eandis  Eandis Rijksregister 
KSZ-register 

47.789 62.010 54.869 

IdpFacade.Vesta  Vesta Rijksregister 
KSZ-register 

testen 114.719 38.68815 

eCreaBis.IdentifyPersonFacade  RSZ Rijksregister 
KSZ-register 

168.555 169.078 125.815 

Cadaf.IdentifyPerson  DG PH Rijksregister 
KSZ-register 

70 95 104 

IdpFacade.eCad  FOD 
Volksgezondheid 

Rijksregister 
KSZ-register 

 3 14.493 

IdpFacade.Identifin  vzw Identifin KSZ-register  56.869 214.611 
IdpSigedis  Sigedis Rijksregister 

KSZ-register 
 182.642 138.741 

IdpFacade.VarAFacade  eHealth + RSZ Rijksregister 
KSZ-register 

423.314 1.587.26116 1.797.928 

                                                                                                                                                                                                                                  
13 Verhoging te wijten aan toename aantal gebruikers. 
14  WS is in productie bij de KSZ maar werd nog niet in gebruik genomen. 
15 In 2010 op kruissnelheid, in 2009 startfase. 
16 Verhoging te wijten aan gebruik van eHealth. 



 

 126 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

Limosa.ManagePersonFacade  Limosa KSZ-register 187.233 113.778 117.078 
WS: Creatie of wijzigen van 
BIS-nummer en of voorstel ter 
vervanging van een KSZ-
nummer 
Manage Person 

Aanmaak van een nieuw BIS-nummer 
en/of wijzigen van identificatiegegevens 
van een Bis-nummer 

e-creabis 
GOTOTIN 
Studietoelagen 
(Digitaal 
aanvraagformulier 
DAF) 
RSVZ-
pensioendienst 
Limosa 
Fedict 
eHealth 
DOSZ 
FOD 
Volksgezondheid 

KSZ-register 147.793 174.283 189.567 

WS: FamilyComposition Opvragen van de gezinssamenstelling bij 
het Rijksregister 

Instellingen van 
sociale zekerheid 

Rijksregister 114.301 642.44917 983.643 

WS: Personhistory Opvragen van actuele/historieke 
gegevensgroep in Rijksregister en/of KSZ-
register 

Actoren in de 
sociale sector 

Rijksregister 
KSZ-register 

83.627 571.42418 866.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17 Verhoging te wijten aan toename gebruikers (Vlaamse Gemeenschap,…). 
18  Idem. 
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3. Bestand van de sociale identiteitskaarten en van de beroepskaarten 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

I700 Aanmaak van een SIS-kaart en levering 
van de identificatiegegevens (Rijksregister 
en Kruispuntbankregister) 

Ziekenfondsen KSZ 912.79719 783.079 784.932 

I702 Annulering van een SIS-kaart Ziekenfondsen KSZ 119.660 122.629 113.669 
I703 Recuperatie van een voordien 

geannuleerde SIS-kaart 
Ziekenfondsen KSZ 39.039 38.800 35.005 

I704 Het in omloop brengen of uit omloop 
nemen van een SIS-kaart 

Ziekenfondsen KSZ 15.673 14.150 16.192 

I706 en 
I707 

Raadpleging van het SIS-kaartenbestand 
per INSZ of per kaartnummer  

Instellingen van 
Sociale Zekerheid 

KSZ 23.624 
14.238 

26.063 
9.925 

31.378 
11.132 

I720 Aanmaak van een beroepskaart en levering 
van de machtigingen die op de kaart 
dienen voor te komen 

RIZIV KSZ 3 - 3 

I722 
 

Ontvangstmelding van een beroepskaart 
door het RIZIV  

RIZIV 
 

KSZ 
 

4.500 - 11.000 

I723 Annulering van een beroepskaart RIZIV KSZ 245 1.102 333 
I725 Het in omloop brengen of uit omloop 

nemen van een beroepskaart 
RIZIV KSZ 5.265 5.201 4.356 

 
Gecumuleerde statistieken m.b.t. de SIS-kaart 
 

Omschrijving Toestand op  
1 januari 2007 

Toestand op  
1 januari 2008 

Toestand op  
1 januari 2009 

Toestand op  
1 januari 2010 

Toestand op  
1 januari 2011 

Kaarten aangemaakt met I700 24.748.994 25.904.235 26.754.007 27.495.814 28.237.043 
Gepersonaliseerde kaarten – feedback Gemplus 24.695.882 25.808.051 26.709.202 27.446.490 28.199.381 
Actieve gepersonaliseerde kaarten 10.657.895 10.716.168 10.898.279 10.989.424 11.123.350 
Geannuleerde kaarten 14.055.836 15.110.346 15.855.728 16.477.187 17.096.866 
Gerecupereerde kaarten 1.238.180 1.368.405 1.503.728 1.650.937 1.803.524 

                                                
19 Minder vernieuwingen SIS-kaart ingevolge invoering van onbeperkte einddatum geldigheid van deze kaart. 
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Maandelijks gemiddelde hernieuwingen SIS-
kaarten 

81.419 
(december 2006) 

156.916 
(december 2007) 

52.469 
( december 2008)  

57.226 
(december 2009) 

58.044 

4. Loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers: LATG-DMFA 
  

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

L802 Raadpleging van het overzicht van de 
personeelsstaat per werkgever 

VSI 
 
RIZIV 
Ziekenfondsen 
 
RJV 
 
CIMIRe 
 
FOD SZ 
FOD W&A 
RVA 
RKW  
RSVZ  
FBZ 

RSZ 

8.873 6.216 4.964 

L803 Raadpleging van de werknemersinformatie 28.819 17.378 31.047 
L804 Raadpleging van de totalen van de 

personeelsstaten en de boekhoudramen 
76 81 - 

L805 Raadpleging van de anomalieën van een 
aangiftelijn 

8 4 - 

L806 Raadpleging van het aantal keren dat een 
werknemer voorkomt 

22.740 18.524 14.078 

L809 Raadpleging van de personeelsstaat met 
inbegrip van de loongegevens van de 
handarbeiders 

294 358 30 

L810 Raadpleging van de personeelsstaat met 
inbegrip van de loongegevens van zowel 
hand- als hoofdarbeiders 

6 - - 

P807 Voorstel tot wijziging LATG-gegevens RJV 
 

RSZ 1.491 680 - 

803X  RSZ RJV 
CIMIRe 
VSI 

5.010.76820 
5.514.245 

15.854 

165.592 
579.456 

7.126 

39.224 
80.242 
4.198 

A820M Attest met loon- en arbeidstijdgegevens 
vanuit de DMFA 

RSZ CIMIRe 
RJV 
NIC 
RKW 
SFBeZ 
WAP 

26.328.526 
10.653.082 
4.997.996 

11.762.030 
10.657.870 
1.188.179 

23.468.342 
10.102.355 
4.466.845 

10.439.985 
14.675.292 
1.329.394 

20.664.364 
14.187.84321 

3.684.449 
9.597.476 
9.474.043 
1.289.568 

                                                
20 Verhoging te wijten aan regularisaties voor grote firma’s. 
21 Tijdelijk dubbele doorgave aan RJV ingevolge Ambi-projecten. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

A820M Attest met loon- en arbeidstijdgegevens 
vanuit de DMFA 

RSZPPO RKW 
NIC 
CIMIRe 

1.536.943 
749.942 

2.781.256 

1.820.246 
811.963 

2.963.364 

2.194.801 
1.136.662 
3.928.101 

T820M Bericht met totaal van alle lonen per 
zending in DMFA 

RSZ CIMIRe 
RJV 
VSI 

1.636 
1.651 

0 

1.837 
2.011 

0 

3.203 
2.041 

0 
T820M Bericht met totaal van alle lonen per 

zending in DMFA 
RSZPPO CIMIRe 747 973 1.207 

A820L 
A821L 
 

Raadpleging van de bestaande attesten 
DMFA eventueel met historiek 

FAO 
FBZ 
RJV 
RKW 
RSVZ 
RVA - UI's  
NIC 
RIZIV 
VSI 
FOD SZ 
DG ASS 
DG EE 
Dienst Taxi’s 
(BrHG) 
Comm. Fr 
POD MI – ESF 
WVG/ 
Animatoren 
WVG/Gezinszorg 
WSE 
VDAB 

RSZ 8.831.126 11.625.12022 10.937.890 

                                                
22  Verhoging te wijten aan toename aantal gebruikers (Waals Gewest, VDAB, Vlaamse Gemeenschap). 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

A820L Raadpleging van de bestaande attesten 
DMFAPPL, eventueel met historiek 

RIZIV 
NIC 
Ui’s 
POD Mi  
FOD SZ 
WVG 
VDAB 
DG ASS 
FBZ 
RKW 
RVA 
RSVZ 

RSZPPO 339.793 444.970 573.213 

A830L Raadpleging van beperkte gegevensset 
DMFA 

VDAB 
FAO 

RSZ 
RSZPPO 

227.066 211.979 194.524 

DmfAen Employer Services Webservices  opgeroepen door SIVA VFBeZ RSZ 
 

154.200 131.613 284.037 

L822 
L823 

Raadpleging van het overzicht van een 
driemaandelijkse loonstaat 

RJV 
RSVZ 
RVA 
VSI 
Waals Gewest 

RSZ 
RSZPPO 

519.313 
0 

741.52023 
0 

545.115 
29.953 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
23 Verhoging te wijten aan gebruik door Waals Gewest. 
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5. Gegevensstromen ingevolge de DMFA en de aangiften van sociale risico’s 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

A037M Attest van de uitbetalingsinstellingen mbt 
periodes van inactiviteit wegens tijdelijke 
werkloosheid 

Ui 
RVA 

RJV 
RVP 
CIMIRe 
RKW  
VSI 
NIC 
RSZ 
FBZ 
FAO 
RIZIV 

1.662.040 
- 

1.662.040 
719.151 

- 
214.662 

- 
71.380 

- 
- 

2.777.73724 
- 

5.003.76425 
1.145.260 

- 
321.214 

- 
109.720 

- 
- 

3.442.74126 
- 

2.076.92426 
928.722 

- 
272.915 

- 
91.929 

- 
- 

A037L Raadpleging van de periodes van 
inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid 

RJV 
RKW  
NIC 
RIZIV  

Ui 
RVA 

18.130 
 

52.539 
 

      113.530 

A038M Attest met vakantiedagen en vakantiegeld 
voor arbeiders 

RJV CIMIRe 
RVA 
NIC 
VSI 

1.903.025 
1.325.957 

332.134 
- 

3.789.80227 
1.372.627 

336.402 
- 

2.171.178 
1.372.357 

461.399 
- 

A038L Raadpleging van de attesten mbt jaarlijkse 
vakantie van arbeiders 

RVA 
NIC 
RIZIV 

RJV 213.760 211.979 194.551 

A044M Attest mbt tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
ingevolge arbeidsongeval 

FAO CIMIRe 
RJV 
RKW 
VSI 
NIC 

250.073 
250.073 
108.579 

- 
248.882 

485.02828 
271.358 
110.179 

- 
251.138 

246.808 
396.02829 

108.564 
- 

245.831 

                                                
24 Verhoging te wijten aan uitbreiding tot bedienden , toename werkloosheid. 
25 Verhoging te wijten aan uitbreiding tot bedienden, toename werkloosheid en parallelrun Cimire-Sigedis. 
26 Verlenging anticrisismaatregel. Aan RJV tijdelijk dubbele doorgave ingevolge Ambi-project. 
27 Verhoging te wijten aan parallelrun Cimire-Sigedis. 
28 Verhoging te wijten aan parallelrun Cimire-Sigedis. 
29 Ingevolge het Ambi-project werden aan RJV de attesten tijdelijk dubbel overgemaakt. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

A045M Attest mbt gunstige beslissingen in 
dossiers beroepsziekte 

FBZ CIMIRe 
RJV 
RKW 
VSI 

267.813 
267.813 
33.313 

- 

 536.35230 
268.176 
34.380 

- 

128.359 
443.56629 

30.528 
- 

A046M Attest mbt gunstige beslissingen in 
dossiers beroepsziekte 

FBZ SIGeDIS   2.016.440 

A052M Attest mbt al dan niet vergoede ZIV-dagen VI FBZ 
RJV 
CIMIRe 
VSI 

- 
2.121.778 
2.121.778 

- 

- 
4.158.40231 
7.376.54132 

- 

- 
4.149.04933 

2.659.624 
- 

A052L Raadpleging attest mbt al dan niet 
vergoede ZIV-dagen 

RJV 
RVA 
UI’s 
RIZIV 
FBZ 

VI 442.78334 1.242.25335 1.344.490 

 
6. Werkgeversrepertorium 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

L800 Alfabetische opzoeking in het 
werkgeversrepertorium voor het bekomen 
van het inschrijvingsnummer van de 
gezochte werkgever 

VSI 
Ziekenfondsen + 
NIC 
RJV 
CIMIRe  
FOD SZ 
FOD WASO 

RSZ 

2.192 1.646 3 

L801 Raadpleging van het 
werkgeversrepertorium op basis van het 
RSZ-inschrijvingsnummer van de 

119.378 82.443 40.803 

                                                
30 Idem. 
31 Verhoging te wijten aan doorgave rechtzettingen. 
32 Verhoging te wijten aan parallelrun Cimire-Sigedis. 
33 Verhoging te wijten aan het herzenden van attesten aan RJV ingevolge het Ambi-project. 
34 Verhoging te wijten aan intensiever testen en deelname van RVA aan de testen in productie-omgeving. 
35 Effectieve inproductiename in 2009. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

werkgever RSVZ 
RIZIV 

L700 Alfabetische opzoeking in het RSZ(PPO) 
werkgeversrepertorium voor het verkrijgen 
van het inschrijvingsnummer of uniek 
nummer van de gezochte werkgever 

FBZ 
RVA 
RJV 
NIC 
CIMIRe 
FOD WASO 
VSI 
RIZIV 

RSZ 
RSZPPO 

73.650 74.408 68.132 

A701 L Raadpleging van het RSZ(PPO) 
werkgeversrepertorium op basis van het 
RSZ-inschrijvingsnummer of uniek 
nummer van de werkgever 

RJV 
NIC 
CIMIRe 
RSVZ 
OCMW’s 
RVA 
FOD WASO 
Actiris 
FBZ 
VSI 

RSZ 
RSZPPO 

4.383.406 4.647.819 4.665.050 

A701M  Attest van het RSZ(PPO) 
werkgeversrepertorium met 
basisidentificatiegegevens van de 
werkgever 

RSZ 
RSZPPO 

RJV 
RVA 
FOREM 
VSI 
NIC 
FOD SZ 
SFBeZ 
FOD WASO 
Actiris 
WAP 
SIGeDIS 
VEDPB 
 

11.163.48936 
561.801 

5.023.033 
766.228 

6.548.788 
645.025 

                                                
36 Verhoging te wijten aan massale ontlading ingevolge nieuwe NACE-codes. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

EmployerAttestationService Raadpleging van het RSZ(PPO) 
werkgeversrepertorium op basis van het 
RSZ-inschrijvingsnummer of uniek 
nummer van de werkgever 

SIGeDIS 
VSI 
RJV 
FOD Soc 
Zekerheid 

RSZ 
RSZPPO 

 34.401 67.687 

EmployerListService Alfabetische opzoeking in het RSZ(PPO) 
werkgeversrepertorium voor het verkrijgen 
van het inschrijvingsnummer of uniek 
nummer van de gezochte werkgever 

SIGeDIS 
VSI 
RJV 

RSZ 
RSZPPO 

 17.515 18.106 

 
7. Bijdragebons en recht op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

A908 Bijdragebons RSZ 
RSZPPO 
Sociale 
verzekerings-
fondsen 

Ziekenfondsen 11.829.725 
1.171.004 
1.002.683 

10.773.033 
1.101.646 
1.079.605 

10.373.693 
1.057.480 
1.075.906 

A909 Verbeterde elektronische bijdragebon van 
papieren bon 

RSZ 
RSZPPO 

Ziekenfondsen 636 
7 

554 
2 

296 
5 

A911 Gegevens m.b.t. papieren bijdragebons 
bestemd voor de Administratieve cel 

RSZ 
RSZPPO 

RIZIV 89.133 
537 

89.413 
506 

86.655 
550 

A912 Dringend te behandelen-corrigeren bons 
door RSZ(PPO)” wegens niet verzekerd 

Ziekenfondsen RSZ 
RSZPPO 

 5.225 
1.637 

2.775 
1.987 

P908 Bevestiging van ontvangst van een 
papieren bijdragebon 

Ziekenfondsen RSZ 
RSZPPO 
Sociale Ver-
zekeringsfondsen 

4.338 
40 

836 

4.304 
45 

460 

4.552 
28 

580 

R908 Rechtzetting van een eerder overgemaakt 
antwoord op een elektronische bijdragebon 

Ziekenfondsen RSZ 
RSZPPO 
Sociale 
verzekerings-
fondsen 

1.105 
32 
12 

622 
65 

3.404 

351 
24 

3.418 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

A012 Werkloosheids- of 
loopbaanonderbrekingsbewijs 

Uitbetalingkas 
Werkloos-
heidsuitkeringen 
RVA 

Ziekenfondsen 1.530.264 1.551.920 1.730.142 

P012 Bevestiging van ontvangst van een 
papieren werkloosheids- of 
loopbaanonderbrekingsbewijs 

Ziekenfondsen Uitbetalingskas 
werkloosheids-
uitkeringen RVA 

324 341 356 

R012 Rechtzetting van een eerder overgemaakt 
antwoord op een werkloosheids- of 
loopbaanonderbrekingsbewijs 

Ziekenfondsen Uitbetalingskas 
werkloosheids-
uitkeringen RVA 

-  23 

A077 Attest deeltijdse werknemer met behoud 
van rechten in de werkloosheidssector 

RVA Ziekenfondsen 
 

196.071 188.342 186.782 

L901 
L902 
L903 

Raadpleging van het opvolgingsbestand 
van de overgemaakte elektronische 
berichten A908, P908 en R908 voor het 
werknemersstelsel 

Ziekenfondsen 
RIZIV 

RSZ 
RSZPPO 

76.666 
5.833 

82.165 
3.705 

74.124 
8.672 

L904 Raadpleging van het opvolgingsbestand 
van de overgemaakte elektronische 
berichten A012, P012, R012, A077, P077 
en R077 voor de werklozen 

Ziekenfondsen 
RIZIV (sinds april 
2008) 

RVA 
 
 
 

8.818 11.530 10.212 

L905 
L906 

Raadpleging van het opvolgingsbestand 
van de overgemaakte elektronische 
berichten A908, P908 en R908 voor de 
zelfstandigen 

Ziekenfondsen 
RIZIV 

RSVZ 32.414 48.371 26.740 

A015 Attesten m.b.t. werklozen die de wachttijd 
vervuld hebben en rechthebbenden worden 
in de sector van de geneeskundige 
verzorging 

RVA Ziekenfondsen 39.729 44.890 43.845 

L410 Consultatie van gegevens (aanpassing van 
de stroom “bijdragebons van zelfstandige 
werknemers” teneinde rekening te houden 
met het KB tot wijziging van de 
begindatum van arbeidsongeschiktheid) 

Ziekenfondsen Sociale 
Verzekerings-
fondsen 

21.605 33.399 27.740 

A101 Attest geneeskundige verzorging 
gepensioneerden 

RVP, RSVZ, 
Pensioenkadaster 

Ziekenfondsen 117.452 
46.134 

128.487 
45.211 

131.394 
49.223 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

(Smals) 198.761 198.614 218.551 
A102 Antwoorden attest geneeskundige 

verzorging gepensioneerden 
Pensioenkadaster  
(Smals) 

RVP en/of RSVZ 237.167 
91.513 

231.726 
82.149 

262.871 
98.703 

 
C101 

Raadpleging opvolgingsbestand van de 
attesten geneeskundige verzorging 
gepensioneerden 

RVP 
RSVZ 
Ziekenfondsen 
RIZIV 

Pensioenkadaster 
(Smals) 

14.728 15.086 14.346 

L500 Raadpleging door de VI’s bij de UI’s van 
het bedrag van de werkloosheidsuitkering 
(Inlichtingenblad uitkeringen) 

VI’s/NIC (vanaf 
01.01.08 in prod) 

RVA/UI’s 329.765 344.056 321.174 

A068 Mededeling van gegevens betreffende de 
verwijdering uit arbeidsmilieu wegens 
zwangerschap 

FBZ RIZIV 5.367 6.090 2.847 

A060  
A061 

Uitwisseling van berichten tussen het FAO 
en het NIC met betrekking tot de 
tenlasteneming van de betaling van ziekte- 
en invaliditeitsuitkeringen en uitkeringen 
wegens arbeidsongeval 

FAO 
NIC 

NIC 
FAO 

 647.471 
146815 

637.664  
160.859 

  
8. Sociale maximumfactuur en verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 
 

2010 

A003 Attest waaruit blijkt dat de sociaal 
verzekerde onder het personeel 
toepassingsgebied van de sociale franchise 
en van de verhoogde tegemoetkoming van 
de verzekering voor geneeskundige 
verzorging valt; deze attesten bewijzen 
tevens het recht voor personen met een 
handicap, werklozen naargelang de 
categorie en bejaarden die recht hebben op 
het gewaarborgd inkomen. 

FOD SZ 
 
RVP 
 
Uitbetalings-
kassen voor 
werkloosheids-
uitkeringen 

Ziekenfondsen 

304.060 
 

107.307 
 

4.102.912 
 
 
 
 

338.769 
 

108.125 
 

4.594.041 

714.266 
 

110.888 
 

5.604.216 

A652 Attest waarmee medische vaststelling van FOD SZ Ziekenfondsen 110.868 84.681 31.887 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 
 

2010 

een kind met een handicap wordt 
meegedeeld 

 
 

 
9. Maximumfactuur inkomens in de ziekteverzekering  
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 
 

2010 

L330 Attest met de sociaal verzekerden die, 
volgens hun inkomen, kunnen genieten 
van de maximumfactuur 

RIZIV FOD Financiën 3.837.913 3.710.398 3.685.278 

 
10. Forfaitaire verhoogde tegemoetkoming voor chronische zieken  
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 
 

2010 

A023 Attest waaruit blijkt dat de sociaal 
verzekerde in aanmerking komt voor de 
forfaitaire tegemoetkoming aan chronisch 
zieken 

FOD SZ 
 Ziekenfondsen 224.268 226.372 233.518 

RVP Ziekenfondsen 3.729 3.212 2.690 

 
11. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 
 

2010 

A007 Lijst van de personen die geacht worden 
onderworpen te zijn aan bijzondere 
bijdrage 

Ziekenfondsen, 
HVKZ, DOSZ 

FOD Financiën 5.864.021 5.910.780 6.014.019  

Uit te sluiten lijst met zelfstandigen in 
hoofdberoep – niet onderworpen 

RSVZ KSZ 703.622 728.404 706.347 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 
 

2010 

Bijkomende lijst met vermoedelijk 
onderworpen personen 

RSZ, RSZPPO FOD Financiën 310.240 626.16437 885.354 

L200 Raadplegingen m.b.t. de prestaties door de 
echtgenoten van zelfstandigen 

RSVZ RVA 
RSZ 
RSZPPO 

185.585 
167.022 
17.289 

197.475 
174.214 
17.814 

147.933 
148.124 
14.835 

A008 Lijst van de personen die onderworpen zijn 
aan de verhoogde sociale 
zekerheidsbijdrage en het bedrag van de 
betaalde verhoging 

RSVZ FOD Financiën 895.194 940.989 941.107 

 
12. Rechten van de sociaal verzekerden in de kinderbijslagsector 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

A011, Z Attest m.b.t. volledig werklozen en 
bruggepensioneerden 

Werkloosheids-
kas 

Kinderbijslag-
fondsen 

2.677.584 2.868.604 2.977.054 

A011, L Raadpleging attest volledige werkloosheid 
en brugpensioen 

RKW 
NIC 

Uitbetalings-
instellingen 

457.332 712.65138 779.924 

A014, Z => M Attest m.b.t. rechthebbenden op een 
onderbrekingsuitkering (ook 
crisistijdskrediet) 

RVA Kinderbijslag-
fondsen 
NIC  
VSI 
VSA WSE39 

34.120 
 

160.378 

39.028 
 

179.123 
31.794 

41.955 
 

193.931 
44.454 
32.795 

A014L Raadpleging periodes van loopbaan-
onderbreking /tijdskrediet 

RKW 
NIC 
VSA WSE 

RVA 5.744 
 

11.03540 
 

76.138 

A200 Attest voor het behoud van het recht op 
kinderbijslag voor de jonge 
werkzoekenden 

VDAB 
FOREM 
ACTIRIS 

Kinderbijslag-
fondsen 
Sociale 

125.783 
51.010 
16.324 

143.702 
49.941 
15.820 

147.745 
56.522 
16.597 

                                                
37 Doorgave gebeurt 2 maal per jaar. 
38 Verhoging te wijten aan massale raadpleging door kinderbijslagfondsen. 
39 Vlaams Subsidie Agentschap Werk en Sociale Economie. 
40 Verhoging te wijten aan invoering anticrisismaatregel. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

ADG verzekerings-
fondsen 

1.168 1.164 1.111 

A015 Attest m.b.t. werklozen die hun wachttijd 
hebben vervuld 

RVA Kinderbijslag-
fondsen 
Sociale 
verzekerings- 
fondsen 

29.375 
1.969 

33.592 
2.018 

32.768 
2.051 

A020 Attest voor het behoud van het recht op 
kinderbijslag voor de personen in 
arbeidsongeschiktheid of met 
moederschapsrust 

Ziekenfondsen Kinderbijslag 
fondsen 
RSVZ 

1.319.449 
 

2.129.606 

1.440.510 
 

2.252.143 

1.544.531 
 

2.384.693 

L320 
 

Raadpleging van het overzicht 
gezinsbijslagdossiers in het kadaster van 
de kinderbijslag 

RSVZ, RVP, 
VMSW 

RKW 161.87841 223.886 236.433 

L321 
 

Raadpleging van de details van één 
bepaald gezinsbijslagdossier in het 
kadaster van de kinderbijslag 

RSVZ, RVP RKW 11.276 17.316 19.672 

Cadaf.IdentifyAllocationFile  Dienst aan de hand waarvan de 
kinderbijslagdossiers voor de betrokken 
persoon kunnen worden geïdentificeerd 
over een periode van maximaal 5 jaar en 
minimaal 1 maand. Deze dienst wordt 
verrijkt met persoonsgegevens met 
betrekking tot de persoon waarover een 
raadpleging wordt verricht: naam en 
voornamen, geboortedatum en -plaats, 
geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, 
datum en plaats van overlijden, 
gezinssamenstelling van de ondervraagde 
persoon  

FOD Sociale 
Zekerheid  
DG Sociaal 
Beleid  

Rijksregister, 
KSZ-registers 
RKW  

948 805 693 

Cadaf.RetrieveAllocationFile  Dienst aan de hand waarvan de gegevens 
uit een bepaald kinderbijslagdossier 
kunnen worden teruggevonden. Deze 

FOD Sociale 
Zekerheid  
DG Sociaal 

Rijksregister, 
KSZ-registers, 
RKW  

36 166 120 

                                                
41 Verhoging is te wijten aan toename van het aantal raadplegingen door RVP. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

dienst wordt verrijkt met 
persoonsgegevens (naam, voornaam en 
geboortedatum) voor de actoren van het 
dossier  

Beleid  

WS EduAttest18+.sendAttest 
 

Dienst waarbij attesten over studenten 
ouder dan 18 jaar die nog steeds voltijds 
studeren worden doorgestuurd naar RSVZ 
of RKW zodat het recht op kinderbijslag 
behouden blijft 

Vlaamse 
Overheid 
Departement 
Onderwijs 

 KSZ 562.674 552.676 512.083 

Doorgestuurde 
attesten vanuit de 
KSZ 

RKW 
RSVZ 

448.325 
61.990 

464.976 
66.355 

427.674 
60.857 

A651 Attest voor de aanvraag van verhoogde 
kinderbijslag voor een kind met een 
handicap 

RKW 
RSVZ 

FOD SZ 3.302 15.400 15.396 

A652 Attest waarmee het statuut "volledig 
dossier" of de beslissing (medische 
vaststelling of medisch administratieve 
verwerping) m.b.t. een kind met een 
handicap wordt meegedeeld naar 
aanleiding van een aanvraag tot verhoogde 
kinderbijslag voor een kind met een 
handicap 

FOD SZ RKW 
 
 
 

214.19042 47.751 57.157 

BuildInH Opvragen van INSZ’en van rechtgevende 
kinderen van een rechthebbende arbeider 
uit de bouwsector teneinde het recht op 
hospitalisatieverzekering vast te stellen 

VSI RKW 
RR 

  7.778 

 
 
 
 
 

                                                
42 Verhoging te wijten aan inhaalbeweging. 
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13. Rechten van de sociaal verzekerden in de pensioensector 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

A009 Mededeling van gegevens betreffende 
gehandicapten, die nodig zijn voor het 
bijhouden van hun individuele 
pensioenrekening  

FOD SZ CIMIRe - sector 
Individuele 
Pensioen- 
rekeningen 

128.864 235.455 116.706 

A016 Mededeling van de gegevens betreffende 
de deeltijdse werknemers met behoud van 
rechten op werkloosheidsuitkeringen, die 
nodig zijn voor het bijhouden van hun 
individuele pensioenrekening 

RVA CIMIRe - sector 
Individuele 
Pensioen- 
rekeningen 

2.864.09243 1.884.678 1.347.812 

A013 Mededeling van gegevens betreffende 
werklozen en rechthebbenden op een 
onderbrekingsuitkering, die nodig zijn 
voor het bijhouden van hun individuele 
pensioenrekening  

RVA CIMIRe - sector 
Individuele 
Pensioen- 
rekeningen 

4.294.448 6.534.44444 526.85845 

A021 Mededeling van gegevens betreffende 
werklozen die nodig zijn voor het 
bijhouden van hun individuele 
pensioenrekening  

RVA CIMIRe - sector 
Individuele 
Pensioen- 
rekeningen 

- - 1.533.200 

A022 Mededeling van gegevens betreffende 
rechthebbenden op een 
onderbrekingsuitkering, die nodig zijn 
voor het bijhouden van hun individuele 
pensioenrekening  

RVA CIMIRe - sector 
Individuele 
Pensioen- 
rekeningen 

- - 285.022 

A004 Mededeling van de verschillende 
pensioenen om het percentage van de 
voorheffing en van de solidariteitsbijdrage 
te kunnen vastleggen 

Pensioenkadaster RVP 
PDOS 

11.916.29746 
1.605.234 

9.575.468 
1.657.398 

9.939.237 
1.697.401 

                                                
43 Verhoging ondermeer te wijten aan doorgave van rechtzettingen. 
44 Verhoging te wijten aan parellelrun Cimire-Sigedis. 
45 Vervanging A013 door A021 en A022. Rechtzettingen van het verleden, gegevens voor 2009 blijven gebeuren onder A013. 
46 Verhoging te wijten aan heruitvoering doorgave van juni 2008. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

A006 Driemaandelijkse mededeling aan andere 
wettelijke pensioenuitbetalingsinstellingen 
van het percentage van de 
solidariteitsbijdrage en van het percentage 
van de in te houden voorheffing 

PDOS 
RVP 
Pensioenkadaster 

Wettelijke 
pensioenuitbe-
talingsinstellingen 

37.887 
461.543 

9.519 

31.591 
351.708 

6.202 

39.143 
462.590 

7.480 

ElectronicPaymentMandat 
Notify 

Elektronisch betalingsmandaat: antwoord RVP RSVZ 52.831 88.309 61.487 

ElectronicPaymentMandat 
Transfer 

Elektronisch betalingsmandaat doorgave RSVZ RVP 29.957 33.277 41.501 

PensionRegisterConsult (SSDN) Consultatie van het pensioenkadaster RVA, WAP, RVP 
OCMW’s, DOSZ 

Pensioenkadaster 441 46139 1.209.58747 

HermesCareer Loopbaan RVP 
PDOS 
RSVZ 

RVP 
RSVZ 

1.087 1.238 7.548 

HermesFileExist Controle van het bestaan van een 
pensioendossier 

RVP 
PDOS 
RSVZ 

RVP 
PDOS 
RSVZ 

625.853 874.776 747.420 

HermesFileVerification Controle van het bestaan van een loopbaan 
voor de echtgenoot 

RVP 
PDOS 
RSVZ 

RVP 
PDOS 
RSVZ 

134 81 811 

HermesPublicRights Informatie over het recht RVP 
RSVZ 

PDOS 251 3.507 22.080 

HermesSalariedRights Informatie over het recht RSVZ RVP 5.089 11.971 130.64048 
Consultatie pensioenkadaster 
(SOA) 

Consultatie pensioenkadaster FBZ 
FOD sociale 
zekerheid 
Vlaamse 
zorgverzekering 
Ministerie 
Volksgezondheid 

Pensioenkadaster   393.076 

                                                
47 Verhoging te wijten aan sector Werkloosheid. 
48 Eerste jaar volledig in productie bij RVP. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

PensionregisterMutations Doorgave mutaties Pensioenkadaster Pensioenkadaster VSI 
WAP 
RVA 
FBZ 
RVP 
 

 27.673 
1.624 
4.025 

58.490 
2.794 
4.466 

17.335 
28.969 

A332 Doorgave Ethias  Pensioenkadaster FAO 1.270 12.273 11.684 
L710 Consultatie loopbaan werknemers  RVA SIGEDIS - - 7.685 
GlobalCareerRequest 
DetailedCareerRequest 

Consultatie loopbaan werknemers 
Consultatie detail loopbaan werknemers 

RVP SIGEDIS - - 289.451 
 

PensionDemand Pensioenaanvraag Portaal sociale 
zekerheid 
RVP 

RVP en/of RSVZ 
 

- 
 

- 
 
 

408.934 

 
 
14. Rechten van de gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering ten opzichte van de provincie- en 

gemeentebelastingen 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

608L Attest m.b.t. de gerechtigden op een 
verhoogde tussenkomst van de 
ziekteverzekering 
 

Gemeenten 
Provincies 

KSZ 53.871 3.687.099 3.700.483 

L608 Attest m.b.t. de rechthebbenden op een 
verhoogde tussenkomst van de 
ziekteverzekering 

Gemeenten 
Provincies 

KSZ 3.881.48649 
 

- - 

 
 

                                                
49 Verhoging is te wijten aan het feit dat steeds meer gemeenten ervan gebruik maken. 
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15. Rechten van de sociaal verzekerden buiten de sociale zekerheid 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

Increased 
Allowance 

Batchdienst op basis van integraties in het 
personenrepertorium van de 
rechthebbenden op een verhoogde 
tegemoetkoming, rekening houdend met 
specifieke parameters 

KSZ Vlaamse 
Zorgverzekering 

6.299.684 - 50 4.724.683  
(uitvoering 

m.b.t.  2009) 

A800 Attest m.b.t. de sociaal verzekerden die in 
aanmerking komen voor een vermindering 
van de onroerende voorheffing in het 
Vlaams Gewest  
 
 
 

FAO 
RIZIV- Cel 
Mijnwerkers 
FBZ 
RKW 
NIC 
RSVZ 
FOD SZ 

Vlaams Gewest 
(ABAFIM) 

1.326 
4.585 

944 
1.252.593 
1.095.878 

156.489 
156.880 

1.323 
4.355 

949 
1.275.487 
1.084.621 

146.041 
162.760 

1.343 
4.387 
1.113 

1.353.177 
1.135.090 

154.926 
170.147 

 
A020 Attest m.b.t. automatische toepassing van 

een fiscaal voordeel ten voordele van 
personen met een handicap 

Ziekenfondsen FOD Financiën 108.409 107.113 123.317 

A019 
L609 
 
 
 

Mededeling aan de Vlaamse Milieu-
maatschappij van sociale gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de berekening van 
de vermindering op de milieuheffing voor 
waterverontreiniging  

FOD SZ 
KSZ 

Vlaams Gewest 
(VMM) 

77.297 
144.401 

79.765 
165.313 

85.279 
130.603 

A019 
L609 
 
 

Mededeling aan de Vlaamse Milieu-
maatschappij van sociale gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de vrijstelling van 
afvalwaterheffing 

FOD SZ 
KSZ 

SamenwerkingVl
aams Water 

251.32851 
9.689.212 

147.802 
9.989.481 

166.201 
10.126.665 

A800 
L609 

Attest met betrekking tot de sociaal 
verzekerden die in aanmerking komt voor 
een vermindering van de onroerende 
voorheffing in het Brussels Gewest 

KSZ Brussels Gewest 706.984 
510.409 

751.779 
517.853 

793.468 
525.452 

                                                
50 Doorgave gegevens is gebeurd op 8 januari 2010. 
51 Uitbreiding van gezinshoofd naar alle familieleden. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

A041 Attest met betrekking tot de sociaal 
verzekerden die in Vlaanderen wonen en 
die automatisch in aanmerking kunnen 
komen voor een gratis abonnement van De 
Lijn 

Vlaams 
Agentschap voor 
Personen met een 
Handicap  

De Lijn 
 

11.910 6.320 5.313 

FOD SZ 3.409 5.684 5.266 
VDAB (04.2010)  - - 6.942 

A040 Mededeling van de INSZ van de vrouwen 
tussen 50 en 69 jaar voor de organisatie 
van een kosteloze mammografische 
screening 

KSZ RIZIV - 
Gemeenschappen  

052 657.086 37.96653 

 Selectie inkomende grensarbeiders die 
onderworpen zijn aan de Vlaamse 
Zorgverzekering. 

KSZ bij RSZ, 
RSZPPO, 
Pensioenkadaster 
en NIC 

Vlaams 
Zorgfonds 

17.613 18.384 18.532 

Identify Person Fonetische opzoeking en opzoeking op 
INSZ, eerste stap in de aanvraag van een 
sociale woning 
 

VMSW  137.829 124.826 104.918 

PerformInvestigation Wettelijke persoonsgegevens VMSW  332.361 481.011 370.803 
A800 Attest fiscaal voordeel FAO 

RIZIV - Cel 
mijnwerkers 
FBZ 
NIC 
FOD SZ 

FOD Financiën 2.364 
7.014 

 
2.515 

233.426 
331.942 

2.334 
6.537 

 
2.363 

242.745 
343.252 

2.338 
6.254 

 
2.651 

257.407 
354.603 

DAVO Overmaken door POD MI, in het kader 
van de alimentatiegelden, van door hen 
toegekende toelagen, teneinde dubbel 
betaling te vermijden of DAVO toe te 
laten in te vorderen 

POD MI FOD Financiën-
DAVO 

- - - 54 

SupplementaryBenefits Controle van het recht op sociaal BIPT KSZ (voorlopig) 136.719 147.811 152.748 

                                                
52 Analyse voor uitbreiding naar screening darmkanker is bezig; doorgave gegevens is voorzien omstreeks april 2009. 
53 In 2010 werden alleen nieuwe gevallen doorgegeven. 
54 Productie voorzien na 2011. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

telefoontarief (telecom- 
operatoren) 

en RR/BR 

SupplementaryBenefits Controle van het recht op sociale 
maatregelen in de sector gas en elektriciteit 

EANDIS KSZ en 
Rijkregister 
KSZ-register 

648.132 103.21855 106.309 

L609 Kijk- en luistergeld Wallonië KSZ Region Wallonne  
(cellule fiscale)  

4.939.248 4.956.894 7.411.31656 

A801 Attest m.b.t. de sociaal verzekerden die in 
aanmerking komen voor een vermindering 
van het kijk– en luistergeld (handicap > 
80%) 

FAO 
RIZIV 
Cel Mijnwerkers 
FBZ 
FOD SZ 

Région Wallonne 
(cellule fiscale) 

69.669 126.368 67.472 

A802 Attest met betrekking tot personen met 
een handicap (nieuwe categorieën van 
handicap) en oorlogsslachtoffers 

FOD SZ HANDI 
FOS SZ 
WARVIC 

VLABEL - - 31.926 

A415 Gegevensuitwisseling m.b.t. buitenlands 
verzekerden tussen de verzekerings-
instellingen en het Vlaams Zorgfonds  
via het NIC, de KSZ en WVC57 

Verzekerings- 
instellingen 

Vlaams 
Zorgfonds via 
WVC 

46.529 48.215 91.302 

A421 Attest met het aantal werknemers per 
onderneming-vestigingseenheid in het 
kader van de enquête woon-werkverkeer 

RSZ FOD Mobiliteit 
en Vervoer 

555.538 - -58 

A422 Attest met adresgegevens van de 
werknemer per onderneming- 
vestigingseenheid in het kader van de 
enquête woon-werkverkeer 

RSZ FOD Mobiliteit 
en Vervoer 

4.321.813 - - 

CheckLegalFamilyRevenue-
Conditions 

Gezinssamenstelling en controle van de 
gezinsinkomsten met het oog op de 
toekenning van een forfaitaire 

FOD Economie RR 
FOD Financiën 

80.100 1.067.24559 130.20560 

                                                
55 Eind 2007, begin 2008 gebeurden massale bevragingen voor de initialisatie van de databank. 
56 Er gebeurden in 2010 2 uitvoeringen namelijk in juni en in augustus. 
57 Het departement Welzijn,Volksgezondheid en Cultuur (WVC). 
58 Einde van de maatregel in de loop van 2010. 
59 De massale verwerking is gestart in 2009. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

vermindering op de gas en 
elektriciteitsfactuur. 

CheckBenefitGranted Controle toekenning mazout 
verwarminstoelage door Sociaal 
Verwarmingsfonds (OCMW) 

SPF Economie KSZ - 685.815 104.34560 

"CheckMandatPuhma"  Raadpleging van KBO (controle van de 
functie van een persoon binnen een 
onderneming) 

eHealth-platform FOD Economie  16.023 214.308 

 
16. Rechten van de migrerende werknemers in de EU 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

E501 
E502 

Identificatie migrerende werknemers CIMIRe - 
Verzekeringen 
Buitenlandse 
pensioen- 
instellingen 

CIMIRe – 
Verzekeringen 
Buitenlandse 
pensioenin- 
stellingen 

   

   
E551 Wijzigingen in de identificatie van 

migrerende werknemers 
78.418 44.935  

E127  Maandelijkse hergroepering van de kosten 
voor gezondheidszorg gemaakt in de 
bezochte lidstaat  

Ziekenfondsen 
Buitenlandse 
verzekerings-
instellingen voor 
geneeskundige 
verzorging 

Buitenlandse 
verzekeringsin-
stellingen voor 
geneeskundige 
verzorging  
Ziekenfondsen 

44.645 32.274 47.583 

E205 Overmaking van loopbaangegevens zoals 
die gekend zijn bij de pensioeninstellingen 

Buitenlandse 
pensioenin- 
stellingen 
RVP 

Buitenlandse 
pensioenin- 
stellingen 
RVP 

- - 
 

 
 

 

E125 Registratie van de medische kosten 
gemaakt in de bezochte Lidstaat 

Ziekenfondsen 
Buitenlandse 
verzekeringsin-

Ziekenfondsen  
Buitenlandse 
verzekerings-

414.307 
 

563.560 765.723 

                                                
60 Einde van de maatregel in 2010. 



 

 148 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

stellingen voor 
geneeskundige 
verzorging 

instellingen voor 
geneeskundige 
verzorging 

 Bilaterale uitwisseling met Zwitserland in 
het kader van de toepassing van 
Verordening nr. 1408/71 met betrekking 
tot de uitbetaling van Zwitserse 
pensioenen aan inwoners die het Zwitserse 
grondgebied verlaten (manuele 
uitwisseling). 

Sicherheitsfonds 
BVG 
(Zwitserland) 

KSZ   47 

 
17. Integratie van de OCMW’s in het netwerk van de KSZ  
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

A036 Multifunctioneel attest (vrijstelling van 
bijdragebetaling, vrijstelling van wachttijd, 
recht op sociale franchise en recht op 
verhoogde verzekeringstegemoetkoming, 
verwerking van de aanvraag van 
gewaarborgde kinderbijslag) 

OCMW Verzekerings-
instelling 

605.746 493.209 420.806 

Kinderbijslag-
fondsen 

279.372 239.045 221.368 

L036 Consultatie van het Opvolgingsbestand 
van het multifunctioneel attest 

Ziekenfondsen of 
kinderbijslagkas-
sen 

FOD SZ 
(OCMW) 

59.075 70.479 34.812 

L891 Consultatie van het 
verzekerbaarheidsbestand in de 
ziekenfondsen 

OCMW 
RIZIV 

Ziekenfondsen 
Openbaar vervoer 
(2011) 

822.05861 
 

848.600 959.532 

OCMWCPASHealthInsurance Webservice om verzekerbaarheids- 
gegevens en vergoedingen voor een INSZ 
op te vragen 

OCMW Ziekenfondsen 517.255 642.211 693.577 

Webservices    
OCMWCPASRegisterAttest 

Webservices m.b.t. opzoeken INSZ, 
Leefloon, wet 65, A036/L036,… 

OCMW RR, 
KSZ-register 

13.201.377 
 

14.120.025 11.803.401 
 

                                                
61 Verhoging te wijten aan dossiers verwarmingstoelage en intensiever gebruik voor dossiers leefloon. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

OCMWCPASRegisterRecovere
dAmount 
OCMWCPASStopAttest 
OCMWCPASWetLoi65AB 
OCMWCPASWetLoi65C 
OCMWCPASWetLoi65DF 
OCMWCPASOrganicLaw 

Ziekenfondsen 
POD MI 
RSZ 
RSZPPO 

  
 

OCMWCPASHeating-
Allocation: 

Webservice voor het inbrengen, 
registreren, raadplegen of verwijderen van 
een stookolietoelage in de toepassing van 
de POD MI 

OCMW POD MI 931.65862 446.76163 483.255 

OCMWCPASHouseHold-
Income 

Raadpleging van de berekening door de 
Smals na ontvangst van de antwoorden van 
de FOD financiën 

OCMW Smals 143.209 156.920 117.850 

OCMWCPASRvvBimOmnio-
Status 

Consultatie van het statuut BIM/Omnio  OCMW KSZ 
Ziekenfondsen  

319.40264 237.879 295.447 

DofiCostInvestigationMIIS Overmaken  gegevens mbt Europese 
burgers die niet meer aan het criterium van  
redelijke last voor de staat beantwoorden 

POD MI Dienst 
Vreemdelingen-
zaken 

Testen 740 4.468 
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VestaConsultLicence Raadpleging om na te kijken of iemand is 
ingeschreven als begeleider, 
leidinggevende en/of verzorgende 

OCMW VAZG - 6.257 1.559 

VestaConsult-
Employment 

Raadpleging van de 
tewerkstellingsgegevens van een 
medewerker 

OCMW VAZG - 9.232 2.893 

VestaConsultDossier Raadpleging van eigen dossiers OCMW VAZG - 80.242 82.699 
VestaConsultClient Raadpleging van de gegevens van een 

cliënt van het OCMW 
OCMW VAZG - 1.615 1.185 

VestaConsult- 
Performance 

Raadpleging van prestaties OCMW VAZG - 33.982 14.913 

VestaClosedossier Afsluiting van eigen dossiers OCMW VAZG - 3.711 4.585 

                                                
62 Verhoging te wijten aan bijkomende categorie verwarmingstoelage en aan het feit dat deze WS in 2008 de eerste keer een volledig jaar operationeel was. 
63 Daling is te wijten aan overheveling van doelgroep (catg 4) naar FOD Economie. 
64 Verhoging te wijten aan bijkomende categorie verwarmingstoelage en aan het feit dat deze WS in 2008 de eerste keer een volledig jaar operationeel was. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

VestaCancelMostRecent-
Profile 

Annulatie van het laatste profiel  OCMW VAZG - 17.416 362 

VestaCancelMostRecent-
Contribution 

Verwijdering van de laatste 
gebruikersbijdrage 

OCMW VAZG - 13.759 464 

VestaCancelMostRecent
Care-Statusses 

Verwijdering van het recentste 
gezinszorgstatuut 

OCMW VAZG - 114 75 

VestaCancelEmployment Verwijdering van een tewerkstelling OCMW VAZG  527 103 
VestaAddProfile Toevoeging van een profiel OCMW VAZG  29.120 10.285 
VestaAddContribution Toevoeging van een gebruikersbijdrage OCMW VAZG  52.739 24.227 
VestaReopenDossier Heropening van een dossier OCMW VAZG  491 309 
VestaEndEmployment Beëindiging van een tewerkstelling OCMW VAZG  1.120 636 

VestaEmployPerson Tewerkstellen van een medewerker OCMW VAZG  5.014 1.142 

VestaDeletePerformance Verwijdering van een prestatie OCMW VAZG  48.350 53.898 

VestaDeleteDossier Verwijdering van een dossier OCMW VAZG  1.735 105 

VestaCreateStartTimeSto
pTimePerformance 

Aanmaak van een tewerkstelling met 
begin- en einddatum 

OCMW VAZG  601.383 582.306 

VestaCreateNewCare-
Status 

Aanmaak van een gezinszorgstatuut OCMW VAZG  401 512 

VestaCreateDuration-
Performance 

Aanmaak van een duurtijdprestatie OCMW VAZG  129.707 101.814 

VestaCreateDossier Aanmaak van een dossier OCMW VAZG  21.106 5.947 

VestaCorrectProfile Aanpassing van een profiel OCMW VAZG  5.998 3.252 

VestaCorrectEmploy-
ment 

Aanpassing van een tewerkstelling OCMW VAZG  430 122 

VestaCorrectDossier Aanpassing van een dossier OCMW VAZG  846 434 

VestaCorrect-
Contribution 

Aanpassing van een gebruikersbijdrage OCMW VAZG  2.973 1.515 

VestaCorrectCare-
Statusses 

Aanpassing van een gezinszorgstatuut OCMW VAZG  658 161 

 VestaUndoEndEmploym
ent 

Annulatie datum stopzetting tewerkstelling OCMW VAZG  64 43 
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18. Begin en einde zelfstandigenactiviteit  
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

A301 Attest begin en einde 
zelfstandigenactiviteit 

RSVZ Ziekenfondsen  
RVA 
OCMW 
RKW 
FOD SZ 
VDAB 
ACTIRIS 
FOREM 

231.535 
100.147 

- 
86.111 
6.669 

48.672 
16.929 
40.897 

238.330 
102.141 

- 
93.044 
2.924 

50.059 
18.370 
43.879 

248.507 
105.518 
20.157 

100.010 
583 

50.654 
19.748 
47.381 

L301 Consultatie van het Opvolgingsbestand Ziekenfondsen 
Kinderbijslag-
fondsen 
RVA 
OCMW 

RSVZ 55.656 58.115 46.435 

L302 Consultatie Arza-bestand  POD MI 
OCMW’s 
RIZIV 
RKW en 
Kinderbijslag-
fondsen 
RSZ 
RVA 
Brussel-Hoofdst. 
Gewest (Directie 
Taxi's en 
bijzondere 
vormen van 
geregeld vervoer) 

RSVZ 148.507 372.24765 593.386 

 

                                                
65 Verhoging te wijten aan massale bevraging door RVA. 
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19. Dimona 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

A850 Attest begin- en einde 
arbeidsovereenkomst 

RSZ 
 
 
 
 
 
 
 
RSZPPO 
 

CIMIRe 
RVA 
FOREM 
ACTIRIS 
VDAB 
SFBeZ 
WAP 
 
CIMIRe 
RVA 
FOREM 
VDAB 
ACTIRIS 
WAP 

63.261.880 
38.472.525 
11.809.028 
5.975.669 

37.181.230 
1.387.343 

95.313 
 

745.685 
429.351 
230.211 
281.017 
65.575 

112.511.13166 
38.092.047 

- 
5.943.320 

38.415.032 
1.338.136 
443.18667 

 
1.466.68268 

482.728 
- 

308.468 
68.192 

24.890.73269 
23.575.093 

- 
3.709.384 

23.131.047 
802.419 
139.888 

 
369.079 
298.303 

- 
206.831 
44.047 

507 
L850 Algemene consultatie Dimona NIC 

RVA 
FOD WASO 

RSZ 
RSZPPO 

430.650 465.467 426.166 

L851 Meer gedetailleerde consultatie van 
Dimona van 1 aangifte 

RVA 
FOD WASO 

RSZ 
RSZPPO 

9.870 9.588 3.718 

L950 Raadpleging van het personeelsbestand  RVA 
RKW 
FBZ 
RSVZ 
OCMW’s 
CO-PREV 
Dienst Taxi’s 
(BrHG) 

RSZ 
RSZPPO 

3.407.084 3.898.275 4.155.796 

                                                
66 Verhoging te wijten aan parallelrun Cimire-Sigedis. 
67 Wijzigingen van inschrijvingsnummer RSZ gaf aanleiding tot massale mutaties. 
68 Verhoging te wijten aan parallelrun Cimire-Sigedis. 
69  Daling te wijten aan Re-engineering Dimona, enkel de laatste situatie wordt nog doorgegeven. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

A950 Attest tot mededeling van de 
veranderingen in het personeelsbestand 

RSZ 
RSZPPO 

RKW 
NIC 
FOREM 
OCMW’s 
Dienst Taxi’s 
(BrHG) 
UI 
COPREV 

24.988.391 
417.509 

33.640.77770 
561.738 

43.363.60671 
681.159 

DimonaDistribution Attest tot mededeling van de 
veranderingen in het personeelsbestand 

KSZ SIGeDIS - - 14.732.960 

A960 Doorgave van de staat van aansluiting van 
een werkgever bij een EPD (Externe 
Preventiedienst) 

RSZ 
RSZPPO 

COPREV 47.231 86.39772 47.065 
 

Employerwithoutemployees  Mededeling dat werkgever nog geen 
personeel heeft aangegeven 

RSZ 
RSZPPO 

COPREV 1.171 1.844 1.871 

 
20. Rechten van de werklozen 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

A039 Attesten inzake toekenning, wijziging, 
opschorting of stopzetting van de rechten 
op werkloosheidsuitkeringen bestemd voor 
de plaatsingsdiensten met het oog op een 
snelle dossierbehandeling en het genereren 
van statistieken; mededeling van gegevens 
inzake actieve opvolging en begeleiding 
werklozen in het kader van het 
Samenwerkingsakkoord van 30.04.2005 

RVA VDAB 
FOREM 
ACTIRIS 
ADG 

1.021.45573 
977.367 
405.711 

8.598 

1.061.111 
956.346 
396.905 

9.812 

1.026.118 
922.894 
414.653 

9.849 

                                                
70 Wijzigingen van inschrijvingsnummer RSZ gaf aanleiding tot massale mutaties. 
71 Verhoging te wijten aan feit dat elke aangifte Dimona aanleiding geeft tot een mutatie in het personeelsbestand. 
72 Verhoging te wijten aan fusie preventiediensten, synchronisatie databanken. 
73 Verhoging te wijten aan activering 50-plussers. 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

A017 Attesten met het oog op een vermindering 
van de werkgeversbijdragen (banenplan) 

RVA RSZ 
RSZPPO 

 - - 

L350 Controleraadpleging van de loonkost 
Sociale Maribel 

Fondsen sociale 
maribel 

RSZ 74 20.022 18.291 

P011 Doorgeven van gegevens m.b.t. loonkost en 
arbeidsvolume van werkgevers aangesloten 
bij het Fonds Sociale Maribel van de 
Overheidssector 

RSZ RSZPPO 5.51475 -  

A020 Attest over de arbeidsongeschiktheid en 
moederschaprust van werkzoekenden in het 
kader van de afschaffing van de 
gemeentelijke stempelcontrole 

Ziekenfondsen VDAB 
ACTIRIS 
FOREM 
ADG 
RVA 

530.911 
303.958 

1.120.426 
7.586 

2.468.047 

528.045 
333.714 

1.218.554 
9.655 

2.470.315 

524.263 
371.344 

1.347.251 
11.198 

2.375.159 
A024 Mededeling van gegevens in het kader van 

pleegzorg 
RVA RJV 

SIGeDIS 
NIC 

- - 1.089 

A857 Mededeling van het nummer van de 
controlekaart op naam, teneinde de 
controlekaarten die bij de aanvraag van 
uitkeringen ingediend worden beter te 
kunnen opvolgen 

Fonds voor de 
bouwnijverheid 

RVA 2.081.961 2.228.500 2.035.617 

A043 Rosetta-plan: mededeling van de 
aanwervingen met het oog op de 
vermindering van de werkgeversbijdragen 

FOD WASO RSZ 283.30576 141.97377 - 

A055 Gegevensoverdracht waarmee de RVA 
gerechtigden op werkgeversbijdrage-
vermindering meedeelt aan de RSZ en de 
RSZPPO 

RVA RSZ 
RSZPPO 

579.198 723.609 1.058.30578 

                                                
74 FOD WASO heeft geen inputbestand gestuurd. 
75 Reprise (nieuw in 2008). 
76 Daling is te wijten aan het feit dat alleen nog correcties op voorheen doorgegeven attesten A043 meegedeeld worden; formulier A043 werd vervangen door A055. 
77 Doorgave in mei ter actualisering van het bestand. 
78 Verhoging te wijten aan versterkte activering van laaggeschoolden, 50-plussers en werklozen (minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar werkloos) alsook aan nieuwe             
kaart (ervaringskaart). 
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Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 2010 

A080, M => Z Gegevensoverdracht waarmee de 
gewestelijke instellingen voor 
arbeidsbemiddeling aan de RVA gegevens 
meedelen inzake de actieve begeleiding en 
opvolging van werklozen 

VDAB 
FOREM 
ACTIRIS 
PDOS 

RVA 6.172.844 4.483.740 
924.062 

5.336.364 

A082 
T082 

Statistieken sector werkloosheid VDAB 
FOREM 
ACTIRIS 
PDOS 

RVA 6.306.355 
46 

6.763.774 
49 

7.701.766 
48 

 

A090 Gegevensstroom waarmee RVA de 
dossiers met betrekking tot inhoudingen 
brugpensioen, werkloosheidsuitkeringen en 
uitkeringen tijdskrediet (Canada dry) 
meedeelt aan RSZ in het kader van het 
Generatiepact. 

RVA RSZ 
RSZPPO 

- - 415.982 

A091 Gegevensstroom waarmee RVA de 
bedragen met betrekking tot inhoudingen 
brugpensioen, werkloosheidsuitkeringen en 
uitkeringen tijdskrediet (Canada dry) 
meedeelt aan RSZ in het kader van het 
Generatiepact. 

RVA RSZ 
RSZPPO 

- - 415.960 

A417 Betaling werkloosheidsuitkeringen RVA VDAB 
FOREM 
ACTIRIS 
PDOS 
Dienst Taxi’s 
BHG 

8.926.355 8.504.750 8.773.203 

A501 Legitimatiekaart Fonds Bouw interUI's 197.807 200.947 188.742 
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21. OASIS 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 
 

2010 

L830 
L831 
L840 

Raadpleging van de databanken LATG, 
DIMONA en RVA 

OASIS Dataware 
house 

RSZ 
RVA 

479.14079 
3.858.539 

17.141.509 

3.711.907 
3.850.849 

17.787.618 

3.947.408 
3.958.495 

17.986.502 
 
22. Mededeling van gegevens aan de pensioen- en solidariteitsinstellingen in het kader van de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP 

28.4.2003) 
 

 
Bericht 

 
Benaming Voorlegger Bestemmeling en/of beantwoorder 2008 2009 2010 

“A820” Batchbericht in XML 
DmfA 

RSZ Sector Handel in brandstoffen 
Sector Podiumkunsten 
Sector  Transport (PC 226) 
Sector Beton 
Sector van het vervoer en de logistiek 
(PC 140.01, 140.02, 140.03)  
Sector Landbouw (PC 144)  
Sector Tuinbouw (PC145)  
Sector Technische Land- en tuinbouw 
(PC 132)  
Sector Diamantnijverheid en -handel 
(PC 324) 
Sector Vermakelijkheidsbedrijf 

7.433 
16.485 

115.907 
23.355 
32.567 

 
4.905 

28.007 
2.949 

 

7.442 
18.400 

177.103 
25.035 
49.616 

 
10.521 
59.701 
6.583 

 
10.607 

 

8.394 
15.103 

115.026 
27.054 
52.822 

 
11.524 
64.258 
6.887 

 
7.397 

 
8.432 

“RRBIS” Batchbericht in XML 
wettelijke gegevens 

Rijksregister 
KSZ-register 

Sector Handel in brandstoffen 
Sector Podiumkunsten 
Sector Transport  
Sector Beton 
Sector  Metaal  
OFP F. Delory 
Sector van het vervoer en de logistiek 

1.240 
3.078 

15.394 
2.730 

98.101 
92 

21.256 

1.465 
4.080 

18.453 
3.125 

92.431 
1.015 

16.715 

2.416 
5.288 

24.386 
3.294 

117.470 
2.041 
9.080 

                                                
79 Daling is te wijten aan technisch probleem in het OASIS-systeem. 
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Bericht 

 
Benaming Voorlegger Bestemmeling en/of beantwoorder 2008 2009 2010 

(PC 140.01, 140.02, 140.03)  
Sector Landbouw (PC 144)  
Sector Tuinbouw (PC145)  
Sector Technische Land- en tuinbouw 
(PC 132)  
Sector Diamantnijverheid en -handel  
(PC 324) 
Alfometal 
Sector Vermakelijkheidsbedrijf 

 
3.353 

19.882 
1.982 

 
2.685 

17.674 
1.493 

 
2.472 

 

 
4.643 

28.357 
2.449 

 
776 

 
7.404 
2.645 

“A701” Batchbericht in XML 
werkgeversreperto-
rium 

RSZ Sector Handel in brandstoffen 
Sector Podiumkunsten 
Sector Beton 
Sector van het vervoer en de logistiek 
(PC 140.01, 140.02, 140.03)  
Sector Landbouw (PC 144)  
Sector Tuinbouw (PC145)  
Sector Technische Land- en tuinbouw 
(PC 132)  
Sector Diamantnijverheid en -handel 
(PC 324) 

2.998 
1.365 

701 
569 

 
1.023 
2.938 

273 
 

080 

704 
588 
245 

1.229 
 

2.359 
7.562 

723 
 

622 

1.398 
634 
457 

1.530 
 

4.213 
13.599 
1.381 

 
1.390 

“A850” Batchbericht in XML 
met Dimona-
gegevens  

RSZ Sector Podiumkunsten 
Sector Transport  
Sector Beton 
Sector Landbouw (PC 144)  
Sector Tuinbouw (PC145)  
Sector Technische Land- en tuinbouw 
(PC 132)  
Sector Diamantnijverheid en -handel 
(PC 324) 
Sector van het vervoer en de logistiek 
(PC 140.01, 140.02, 140.03)  
Sector Vermakelijkheidsbedrijf 

3.823 
2.073 

155 
58 

338 
20 

 
81 

2.103 
1.011 

370 
374 

4.499 
193 

 
50 

 
2.337 

1.582 
082 

1.677 
603 

4.170 
314 

 
87 

 
3.169 

 
356 

                                                
80 Eerste productiegegevens zullen in 2009 overgemaakt worden. 
81 Eerste doorgave van productiegegevens zal in 2009 plaatsvinden. 
82 Stopgezet op verzoek van sector Transport. 
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Bericht 

 
Benaming Voorlegger Bestemmeling en/of beantwoorder 2008 2009 2010 

L950 Batchbericht in XML 
met gegevens 
personeelsbestand 

Sector 
Podiumkunsten 
Sector Beton 
(PC106.02) 

RSZ  -   

A431 Mededeling loon-en 
arbeidstijdgegevens 

RJV Sector Metaal 202.125 185.833 161.320 

A432 Mededeling 
persoonsgegevens 
actieve populatie 

RJV Sector Metaal  
 

210.502 185.799 174.068 

A433 Mededeling 
werkgevergegevens 

RJV Sector Metaal  
 

9.868 
 

6.405 6.345 

SSDN/IDP Fonetische 
ondervraging 

AUXIFONDS AUXIFONDS 
ALFOMETAL 

 63  

PensionRegisterMutations Mutaties 
Pensioenkadaster 

RVP Sector Landbouw (PC 144)  
Sector Tuinbouw (PC145)  
Sector Technische Land- en tuinbouw 
(PC 132)  

  32 
101 
18 

 
23. Sociale Invordering 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 
 

2010 

VierdeWeg.DebtSearch Bericht van een openbare verkoop of 
verlijden van een akte 

Openbare of 
ministeriële 
ambtenaar 

RSZ 
RSVZ 

728.235 765.790 722.703 

VierdeWeg.DebtAmount Notificatie van het bedrag van de 
schuldvordering 

RSZ 
RSVZ 

Openbare of 
ministeriële 
ambtenaar 

9.054 9.323 8.393 

VierdeWeg.Insufficient Inlichting over onvoldoende opbrengst na 
het verlijden van de akte 

Openbare of 
ministeriële 
ambtenaar 

RSZ 
RSVZ 

178 199 162 
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24. Gegevensuitwisseling tussen de FOD Financiën en de instellingen van sociale zekerheid 
 

Bericht Benaming Voorlegger 
Bestemmeling 

en/of 
beantwoorder 

2008 2009 
 

2010 

BeTax.getFinancialInformation Raadpleging van  gegevens met betrekking 
tot de personenbelasting 

FOD SZ DG 
Personen met een 
Handicap 
RIZIV 
OCMW 
RVP  

AOI (admin van 
ondernemings- en 
inkomens fis- 
caliteit) 

230.320 418.854 490.097 

L331 Consultatie van het laatste gekende 
schuldvorderingssaldo (bij de 
ontvangstkantoren van de directe 
belastingen en de BTW) teneinde de 
inhoudingen te kunnen uitvoeren voor het 
bedrag dat de werknemer werkelijk 
verschuldigd is. 

RJV FOD FIN Testen -83 68.976 

A333 Consultatie uitkeringen toegekend aan 
oorlogsslachtoffers 

FOD SZ CDVU Testen  -84 28399 

 « ConsultPatrimony »  
pour l’ONSS 

Raadpleging van patrimoniale gegevens 
van de werkgever-debiteur of van personen 
met een hoofdelijke of wettelijke 
aansprakelijkheid. 

RSZ 
RVP 

FOD FIN  896 68.668 

IncomeInformationsService  
(Zacheus)  

Geïntegreerde dienst tot raadpleging van 
Personeelsbestand, DMFA, 
werkgeversrepertoium en vakantiegeld 
arbeiders  in het kader van fiscale en niet-
fiscale invordering  

FOD Financiën  RSZ 
RJV 

- - 92 

CommunicateFinalClient Sociaal tarief gas en elektriciteit CPAS, RVP, 
DGPH 

SPF Economie   6.954.071 

 
 
 

                                                
83 Eerste productiebestand wordt verwacht in 2010. 
84 Eerste productiebestand wordt verwacht in 2010. 
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25. Overzicht statistische gegevensaanvragen (artikel 5 KSZ-wet) 

 
Anonieme gegevens 

 
Onderzoeksthema Gegevensaanvrager Uitvoering 

WIGW-statistieken per gemeente die zich op hun 
territorium bevindt 

Vlaamse Gemeenschap – Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

In productie 

Uitbreiding gegevensaanvraag lonen en arbeidsduur FOD WASO In productie 
Beleidsondersteuning kinderopvang Kind en Gezin In productie 
Monitoren en het analyseren van de Vlaamse 
arbeidsmarkt en het Vlaamse arbeidsmarktbeleid 

Departement en Steunpunt WSE In uitvoering 

Opstellen van indicatoren voor sociale cohesie UA-VUB-KU Leuven-UGent In uitvoering 
Socio-economische statistieken per provincie Steunpunten sociale planning van de Vlaamse 

provincies 
In uitvoering 

De opvolging van deelnemers van projecten 
gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds 

Programmatorische Overheidsdienst 
Maatschappelijke Integratie 

In productie 

Anonieme gegevens m.b.t. de werkgelegenheid en 
de uittreding op de arbeidsmarkt - uitbreiding 

FOD WASO Uitgevoerd 

Vlaamse werkbaarheidsmonitor – editie 2010 SERV Uitgevoerd 
Opzoeking dikkedarmkanker LUCK – UZ Leuven In uitvoering 
Statistieken sociale economie – tweede update Provincie Antwerpen Uitgevoerd 
Arbeidsmarktmonitor – update I Departement en Steunpunt WSE Uitgevoerd 
Arbeidsmarktmonitor – update II Departement en Steunpunt WSE Uitgevoerd 
Evaluatie dienstencheques FOD WASO Uitgevoerd 
Socio-economische trajecten na opleiding SYNTRA Vlaanderen In productie 
Interimarbeid in Wallonië FOREM In uitvoering 
Studie over professionele mobiliteit Steunpunt WSE Uitgevoerd 
Harmonisering sectorale tewerkstellingsreeksen Departement en Steunpunt WSE Uitgevoerd 
Tewerkstellingscijfers werkzoekenden ingeschreven 
bij VDAB/FOREM/ACTIRIS/ADG 

CEVORA In uitvoering 

Het beschrijven van de arbeidsmarkt in de artistieke 
sector 

Sociaal fonds Podiumkunsten Uitgevoerd 

Een analyse van de problematiek van de sociale en 
fiscale fraude 

HIVA Uitgevoerd 
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Anonieme gegevens m.b.t. de rechthebbenden op de 
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen 

IWEPS Uitgevoerd 

Onderzoek naar de politisering van immigratie in 
Europa 

ULB-CEVIPOL Uitgevoerd 

Anonieme gegevens met het oog op een onderzoek 
over de evolutie van het budget voor de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap 

FOD Sociale Zekerheid Uitgevoerd 

Anonieme gegevens met het oog op het 
ondersteunen van lokale besturen met betrekking tot 
hun minderhedenbeleid 

Steunpunt Sociale Planning van de Provincie 
Vlaams-Brabant 

Uitgevoerd 

Anonieme gegevens m.b.t. personen met meerdere 
jobs 

RTBF Uitgevoerd 

 
Gecodeerde individuele gegevens  

 
Onderzoeksthema Gegevensaanvrager Uitvoering 

Enquête naar de Arbeidskrachten. Koppeling van enquête en SZ-gegevens NIS Voorlopig stopgezet 
Jaarlijks opvragen van de woonplaatscode via het formulier S001 in het Rijksregister. Deze stroom 
wordt uitgevoerd in het kader van project “statistische gegevens betreffende sociale zekerheid” van de 
NAR 

RSZ/FAO In productie. Stopgezet 
door het FAO.   

Driemaandelijks opvragen van de woonplaatscode via het formulier S001 in het Rijksregister. Deze 
stroom wordt uitgevoerd in het kader van het project “Snelle Ramingen van de Tewerkstelling” 

RSZ In productie 

Microsimulatiemodel – update 2005 FOD SZ In uitvoering 
Het opstellen van een paneldatabestand voor longitudinaal onderzoek RVA In uitvoering 
Studie over de toereikendheid der pensioenen FOD SZ Uitgevoerd 
Studie met betrekking tot het mondonderzoek ICE/Centrum voor 

Biostatistiek 
In uitvoering 

Aanmaak kadaster van de opleidingen en socio-economische opvolging ULB-METICES Uitgevoerd 
Route – opvolging socio-economisch traject geregulariseerde personen HIVA Uitgevoerd 
Uittrede sociale bijstand CSB In uitvoering 
Financiële gevolgen tijdskrediet UA Uitgevoerd 
Gebruikerspanel RVA In uitvoering 
Evaluatie van de efficiëntie van startbaanovereenkomsten CRB Voorlopig stopgezet 
Gebruikerspanel – Update I RVA In productie 
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Onderzoeksthema Gegevensaanvrager Uitvoering 
Onderzoek naar de verschillen tussen vrouwen en mannen op het vlak van de arbeidsmarktpositie en het 
inkomen als gevolg van een echtscheiding of een verweduwing 

Steunpunt 
Gelijkekansenbeleid 
(Universiteit Antwerpen en 
de Universiteit Hasselt) 

Uitgevoerd 

Tewerkstelling in de sportsector KU Leuven Uitgevoerd 
Een verkennende studie aangaande de bruikbaarheid van administratieve persoonsgegevens in België om 
sociale ongelijkheid inzake sterfte en gezondheid te bestuderen 

VUB Uitgevoerd 

Een evaluatie van het operationele plan van het Europees Sociaal Fonds ter bevordering van de 
competitiviteit en tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

ULB_METICES In uitvoering 

Een onderzoek naar de wijzigende invloed van gendergebonden arbeidsparticipatie op het risico van 
relatieontbinding 

UA-CELLO In uitvoering 

Een onderzoek over de verhouding tussen verzekering en solidariteit binnen het landschap van het 
tweedepijlerpensioen 

KU Leuven – CES en 
CESO 

In uitvoering 

Een onderzoek aangaande personeelsverloop, veranderingen in organisatie-demografie en kennisretentie 
als voorspellers van organisatieprestaties en een onderzoek aangaande de kosten van de vergrijzing op 
het niveau van de onderneming 

Steunpunt WSE In uitvoering 

Een analyse van de sociaal-economische positie van personen met een handicap KU Leuven – CESO In uitvoering 
Het beschrijven, het evalueren en het voorspellen van de behoefte en het aanbod aan verpleegkundigen de Planningscommissie 

van de FOD 
Volksgezondheid, 
Veiligheid van de 
Voedselketen en 
Leefmilieu 

Uitgevoerd 

Een studie over de relatie tussen arbeidsmarktmatching en geografische arbeidsmobiliteit KU Leuven - Vlaams 
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Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden met betrekking tot 
de DIMONA-aangifte, de multifunctionele aangifte,  

de aangiften van sociale risico’s en de LIMOSA-aangifte 
 
 
1. Algemeen 
 

De nieuwe versie van het gebruikersreglement voor de ondernemingen werd op 28 
september 2010 goedgekeurd door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid. 
 
Op dit ogenblik zijn er op het portaal van de sociale zekerheid 42 transacties operationeel 
voor de werkgevers en de sociale secretariaten.  

 
De glossaria, instructies en simulaties met betrekking tot de DmfA en de aangiften van 
sociale risico’s worden driemaandelijks geactualiseerd op het portaal van de sociale 
zekerheid.  
 
Ten slotte houdt onderhavig verslag rekening met de laatst beschikbare cijfers. 

 
 
2. Stand van zaken van de DmfA 
 
2.1. Algemene situatie inzake originele aangiften 

De instroom van het tweede kwartaal 2010 verliep net zoals de vorige kwartalen zonder 
speciale moeilijkheden. Op het einde van de aangiftetermijn konden 4,61 miljoen 
mutaties via de KSZ ter beschikking gesteld worden van het netwerk. Het percentage 
van de blokkerende aangiften blijft stabiel op 1,8%. 

 
2.2. Wijzigingen via web of batch 

Op dit ogenblik verrichten 325 sociale secretariaten of dienstverleners geregeld 
verbeteringen van de kwartaalaangiften via “update batch”. Daarnaast is ook de 
webapplicatie ter beschikking.  

 
 

3. Kwaliteit van de DmfA-gegevens 
 
3.1. Algemene evolutie van de prioritaire anomalieën 

De anomalieën worden in functie van de impact op de sociale rechten bekeken. 
Prioritaire anomalieën zijn deze met een impact op de sociale rechten, de overigen zijn 
niet-prioritaire anomalieën. 
 
Het aantal anomalieën blijft voor het tweede kwartaal 2010 op een aanvaardbaar niveau. 
 
De lichte stijging betreft twee interimkantoren die samen 4.200 anomalieën 
genereerden. Bij één interimkantoor gaat het om het aangeven van vergoedingen zonder 
dat er prestaties geleverd zijn, doordat het interimkantoor vergoedingen, die op een 
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latere datum worden toegekend, ten onrechte aangeeft in het kwartaal van uitbetaling in 
de plaats van (via een wijziging) in het kwartaal van het leveren van de prestaties. Bij 
het andere interimkantoor gaat het om het verkeerdelijk aangeven van het aantal 
gepresteerde dagen. 

 
3.2. Algemene evolutie van de niet-prioritaire anomalieën 

Het aantal niet-prioritaire anomalieën die na automatische verbetering door de RSZ 
overblijven, blijft ook voor het tweede kwartaal 2010 op een aanvaardbaar niveau. De 
nog overblijvende niet-prioritaire anomalieën die niet onmiddellijk door de RSZ kunnen 
worden rechtgezet, betreffen meer in het bijzonder: 
 
-  de meldingen dat voor een persoon een bepaalde vermindering werd aangevraagd, 

en dat deze persoon voor de aangevraagde periode niet voorkomt op het RVA-
bestand met de rechthebbenden op die bepaalde verminderingen. De werkgever 
krijgt 6 maanden de tijd om het nodige ten opzichte van de RVA te doen. Indien na 6 
maanden de betrokken persoon nog steeds niet in het RVA-bestand voorkomt wordt 
de vermindering via een systeemcorrectie geannuleerd; 

- de melding dat een verwachte bijzondere bijdrage niet op de aangifte vermeld wordt 
en waarbij de RSZ dient na te gaan of de betrokken bijzondere bijdrage effectief niet 
verschuldigd is (vb. de bijzondere bijdrage ten voordele van de werkgelegenheid en 
de vorming die niet verschuldigd is indien de werkgever zelf een vormingsplan 
heeft); 

- de melding dat het aangegeven bedrag voor een bijzondere bijdrage niet hoog 
genoeg is (vb. de bijzondere bijdrage sociale zekerheid) waarbij de RSZ dient na te 
gaan of er een gegronde reden is waarom deze bijzondere bijdrage lager is dan 
verwacht. 

 
 

4. Crosscontrole Dimona – DmfA 
 
4.1. Confrontatie op basis van foto’s op verschillende momenten 
 

Het project Cross-Controle Dimona-DmfA voerde vanaf het derde kwartaal 2006 een 
bijkomende kwaliteitscontrole in. Bij binnenkomst van de originele DmfA-aangifte 
wordt het aantal aangegeven werknemers vergeleken met het aantal aangegeven 
werknemers in Dimona. Indien een afwijking geconstateerd wordt tussen het aantal 
werknemers in Dimona en DmfA krijgt de verzender van de DmfA enkele dagen later 
een gedetailleerde samenvatting (via E-Box) van welke werknemers in zowel Dimona 
als DmfA ontbreken. 
 
Om na te gaan in welke mate er correctieve acties zijn ondernomen in de DmfA-aangifte 
en/of Dimona, nadat er een Crosscontrole anomalie werd vastgesteld, wordt na het 
verstrijken van de boekingstermijn van de DMFA een nieuwe confrontatie doorgevoerd. 

 
4.2. Confrontatieresultaten van het tweede kwartaal 2010 
 

De confrontatie voor het tweede kwartaal 2010 had betrekking op 223.530 werkgevers 
met een aanvaarde DmfA-aangifte. DmfA-aangiften die in meerdere delen binnen 
komen alsook nieuwe inschrijvingen van een stamnummer tijdens het kwartaal, 
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ondergingen geen confrontatie. Vanaf het aangiftekwartaal 2008-3 werd er ook een 
confrontatie gedaan voor de werkgevers uit de horecasector die gekozen hebben voor 
het systeem van Dimona-Light. 

 
Voor 9,8% van de aanvaarde en geconfronteerde aangiften werd er een afwijking (cross-
controle anomalie) gedetecteerd. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig 
kwartaal, dat echter veroorzaakt wordt door een foutieve overzetting van sommige 
arbeidsrelaties van het oude DIMONA-systeem naar het nieuwe systeem. In 72% betreft 
het een afwijking waarbij meer personen in DIMONA dan in DMFA zijn aangegeven. 
Om de cross-controle te optimaliseren werd vanaf 1 oktober 2010 op het niveau van de 
DIMONA-aangifte een nieuw type “aard werknemer” voorzien, te gebruiken voor de 
personen waarvoor er wel een DIMONA-aangifte dient te gebeuren maar geen DmfA 
(vb. werknemers aangesloten bij de DOSZ). 

 
Dankzij de cross-controle wordt de kwaliteit van de betrokken databanken langzaam aan 
verhoogd: daar waar in het eerste kwartaal 2007 er voor 16,4% van de gecontroleerde 
DMFA aangiften nog een “cross-controle anomalie” werd gesignaleerd, is dit in het 
tweede kwartaal 2010 gedaald tot 9,8% van de aangiften. 

 
4.3. A posteriori rechtzettingen 
 

De werkgevers waarvoor een anomalie gedetecteerd werd op de originele DmfA-
aangifte worden opnieuw geconfronteerd en er wordt nagegaan hoeveel werkgevers er 
actueel wel een overeenstemming hebben tussen Dimona en DmfA. De hierna volgende 
tabel geeft de evolutie weer. 

 
Kwartaal Aantal aangiften 

met een verschil op 
de aangiftedatum 

Aantal aangiften 
met een verschil 
op de 
aangiftedatum + 
3 maanden 

Aantal aangiften 
met een verschil 
op de 
aangiftedatum + 
6 maanden 

Aantal aangiften 
met een verschil 
op de 
aangiftedatum + 
1 jaar 

2008-1 27.622 18.074 16.478 14.223 
2008-2 26.465 18.151 16.566 14.346 
2008-3 27.725 19.364 17.204 14.057 
2008-4 26.899 17.561 16.018 12.833 
2009-1 24.852 16.849 13.906 12.085 
2009-2 23.911 14.644 13.281 11.504 
2009-3 22.628 14.728 13.293 - 
2009-4 21.396 13.734 12.325 - 
2010-1 20.118 16.143 - - 
2010-2 21.924 - - - 

 
 
5. Afleiden C4 – Dimona 
 

Vanaf 1 april 2007 is het mogelijk om via de Aangifte Sociaal Risico, luik einde 
arbeidsovereenkomst (C4), de Dimona-aangifte van uitdiensttreding van de betrokken 
werknemers in te dienen en zo het personeelsbestand bij te werken. Op deze manier kan 
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tegelijkertijd aan twee verschillende maar aanvullende administratieve verplichtingen 
worden voldaan. Bijkomend biedt dit de mogelijkheid tot verdere kwaliteitsverbetering 
van de gegevens in de DIMONA databank. 
 
Tijdens het derde kwartaal 2010 werden 5.884 elektronische aangiftes gedaan (C4), 
waarbij in 867 gevallen gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om via deze aangifte 
ook een DIMONA uit te laten genereren. Gemiddeld gebeurt dit in 14,73% van de 
gevallen. 
 
 

6. Re-engineering DIMONA 
 

Op 30.09.2010 zijn alle werkgevers volgens de aangekondigde planning naar de nieuwe 
versie van Dimona gemigreerd. 
 
Verschillende factoren kunnen deze vlot verlopende in productiestelling verklaren: 
 
- het ter beschikking stellen van technische en functionele documentatie op de 

portaalsite; 
- de communicatiecampagnes; 
- de met de werkgevers, sociale secretariaten, uitzendbureaus, softwareleveranciers, 

instellingen ... in overleg gedane keuze voor een geleidelijke en gecontroleerde 
migratie vanaf de maand mei 2010; 

- de nauwgezette opvolging en de begeleiding van de werkgevers, sociale secretariaten, 
uitzendbureaus, softwareleveranciers, instellingen, ... bij hun migratie (overgang van 
het oude naar het nieuwe systeem) en dit zowel vanuit een organisatorisch als een 
technisch standpunt via:  
§ een functionele omkadering van de Cel Dimona; 
§ een technische omkadering van Smals. 

 
Met het verdwijnen van de oude versie van Dimona is de toepassing WIDE vanaf 1 
oktober een voorafgaande vereiste voor elke eerste Dimona-aangifte. Tot nu deden er zich 
geen bijzondere problemen voor met betrekking tot de toepassing WIDE. 
 
 

7. Stand van zaken van de aangiften van sociale risico’s (ASR) 
 

Op de vergadering van het Forum van 16 november 2010 is de status van het stappenplan 
uitvoerig besproken. Er is vastgesteld dat op dit ogenblik de technische omgeving en de 
organisatorische omkadering niet meer blokkerend zijn. Wel dienen nog een aantal 
inhoudelijke problemen verder uitgeklaard; deze worden behandeld op de Werkgroep 
DMFA of op het niveau van de technische werkgroepen. Verder dienen de problemen met 
betrekking tot het mandaat en de identificatie van de werkgever definitief geregeld te zijn 
en moet de routingmodule effectief blijken te werken. 
 
Het meest kritische is het mandaat en de routering. Eens aangetoond is dat deze werken en 
men er voldoende vertrouwen in heeft, moet dit leiden tot een verdere uitrol van de 
elektronische aangiften. 
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Op dat ogenblik dient een nieuwe opdracht gedefinieerd te worden, namelijk de 
sensibilisering op het terrein van de werkgevers in hun relatie tot de dienstverrichters en 
van de uitbetalingsinstellingen die ook de overstap moeten maken van de huidige 
procedure naar de elektronische procedure. 
 
 

8. Stand van zaken van de stromen  
 

De volgende aspecten kunnen worden gemeld aangaande de aanvullende attesten bij de 
DmfA-gegevensstroom: 

  
- de testen met betrekking tot de batch-raadpleging bij het FAO van de gegevens met 

betrekking tot de periode(s) van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeval) 
werden tot op het niveau van de KSZ afgerond. De instellingen van sociale zekerheid 
zijn evenwel niet geïnteresseerd in een batch-raadpleging van de FAO-gegevens. Wat 
de online raadpleging betreft, heeft de KSZ de nodige contacten gelegd met de 
verschillende actoren (o.a. het FAO) teneinde de behoeften en technische specificaties 
vast te leggen. Rekening houdend met de prioriteiten van de verschillende actoren, zal 
de werkgroep opnieuw samenkomen in de loop van het tweede trimester 2011. 

 
 

9. LIMOSA 
 

Sinds 1 april 2007 dienen alle buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die op het 
Belgische grondgebied, hetzij tijdelijk, hetzij gedeeltelijk, activiteiten ontplooien en voor 
zover deze niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid, via LIMOSA een 
melding te doen. Hierbij moeten zowel een aantal identificatiegegevens van zichzelf, van 
de gedetacheerde personen als van de Belgische klant worden doorgegeven. Ook andere 
elementen zoals de aard van de werkzaamheden, de periode en de plaats van 
tewerkstelling dienen deel uit te maken van deze melding. 
 
Hieronder volgt, per maand, een cumulatief overzicht van het aantal gemelde personen, 
ingedeeld volgens hun statuut: 

 
 Totaal aantal 

gemelde 
personen 

(cumulatief) 

Werknemers Zelfstandigen Stagiairs 

 
Zelfstandige 

stagiairs 

2007 

(1 apr – 31 dec) 
158.226 144.898 12.392 808 128 

2008 224.905 203.867 19.896 1.038 104 

2009 217.115 194.550 21.575 859 131 

2010  
(1 jan – 30 sept) 

190.993 168.943 21.339 625 86 
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Indien het meldingsbewijs L-1 niet kan voorgelegd worden aan de Belgische klant 
(opdrachtgever of eindgebruiker), kan die zich enkel van zijn aansprakelijkheid bevrijden 
door een melding “ontbreken van L-1” te verrichten via de portaalsite van de sociale 
zekerheid. 

 
 Totaal aantal meldingen “ontbreken L-1 document” 

2007 

(1 apr – 31 dec) 
2.689 

2008 1.385 

2009 918 

2010 

(1 jan – 30 sept) 
419 
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Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden  
binnen de werkgroep « Informatieveiligheid » 

 
 

1. Samenstelling van de werkgroep 
 

De werkgroep “Informatieveiligheid” is samengesteld uit de veiligheidsconsulenten van 
de socialezekerheidsinstellingen van het primaire netwerk en één veiligheidsconsulent uit 
iedere subwerkgroep “Informatieveiligheid” van het secundaire netwerk. 
 
 

2. Aantal vergaderingen van de werkgroep in het tweede semester van 2010 
 

De werkgroep is op 29 september en op 8 december bijeengekomen. Tevens zijn 
verschillende subwerkgroepen in deze periode samengekomen. 

 

3. Evaluatie van de uitvoering van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 
houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale 
zekerheid 

 
3.1.   De aanstelling van veiligheidsconsulenten bij de instellingen van het primaire netwerk 
 
 Alle instellingen van het primaire netwerk beschikken over een veiligheidsconsulent. 

 
3.2.  De aanstelling van veiligheidsconsulenten bij de instellingen van het secundaire 

netwerk 
 
 De meeste instellingen van de secundaire netwerken beschikken over een 

veiligheidsconsulent. 
 
3.3.  De oprichting van een subwerkgroep “Informatieveiligheid” binnen de 

toezichthoudende instellingen 
 

Alle instellingen van het primaire netwerk die een secundair netwerk beheren, hebben 
een subwerkgroep “Informatieveiligheid” opgericht. De betrokken instellingen zijn: het 
RSVZ, de RVA, het FAO, het NIC, de RJV, de RKW, de VMSW, de KSZ
1 en de Vereniging van Sectorale Instellingen (VSI). 
 
Verschillende instellingen zijn reeds samengekomen of hebben reeds een vergadering 
gepland:  
 
- 10 oktober voor het netwerk van de RVA; 
- 11 november voor de RKW; 
- 3 december voor het NIC; 
- 7 december voor het RSVZ; 
- 9 december voor het netwerk van CORVE (Coördinatiecel Vlaams e-government). 

                                                
1 De KSZ vervult de rol van multisectoraal verwijzingsrepertorium voor de fondsen van bestaanszekerheid, de 
sectorale pensioenfondsen en de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. 
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De volgende instellingen hebben nog geen vergadering gepland: 
 
- de RJV; 
- het FAO; 
- de Vereniging van Sectorale Instellingen (VSI). 
 
Voor de Vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk 
(Co-Prev) werd de vergadering van december uitgesteld tot februari 2011. 
 
De POD Maatschappelijke Integratie, die het toezicht uitoefent op de OCMW’s, heeft 
vergaderingen georganiseerd per geografische sector. 
 
Aangezien het secundaire netwerk van de sectorale pensioenfondsen volop 
gereorganiseerd wordt, kon er geen vergadering worden gepland.  

 
3.4.  De aanstelling van een veiligheidsconsulent die in de werkgroep “Informatieveiligheid” 

zijn subwerkgroep zal vertegenwoordigen 
 

Met uitzondering van de subwerkgroepen POD Maatschappelijke Integratie (OCMW’s) 
en RKW hebben alle subwerkgroepen een vertegenwoordiger aangesteld.  
 

3.5. Minimale veiligheidsnormen die door de socialezekerheidsinstellingen nageleefd moeten 
worden met het oog op hun aansluiting op het netwerk van de Kruispuntbank 

 
De veiligheidsdienst van de KSZ heeft de antwoorden op de vragenlijst m.b.t. het jaar 
2009 verzameld, geanalyseerd en de analyse samen met het verslag ervan voorgelegd 
aan het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. 
 

 
4. Besproken thema’s tijdens de vergaderingen van de werkgroep 

“Informatieveiligheid” 
 
4.1. Opleiding van de veiligheidsconsulenten  
 

De erkende gespecialiseerde veiligheidsdienst van Smals heeft een opleidingscyclus in 
het Nederlands en het Frans gepland in het begin van het eerste semester van 2011. 
Deze cyclus bestaat uit 5 opleidingsdagen. Tijdens de eerste opleidingsdag wordt de 
sociale zekerheid voorgesteld, tijdens de tweede dag het netwerk van de KSZ en de 
veiligheid van dit netwerk. Tijdens de drie andere dagen zal een algemene inleiding tot 
de veiligheid worden gegeven. Hierbij zullen de voornaamste veiligheidsthema’s 
worden voorgesteld (ISO270002). 

 
4.3. Ontwikkeling van gemeenschappelijke veiligheidspolicy’s 
 

- De vaste subwerkgroep “Policy’s” zet zijn werkzaamheden verder en heeft in het 
tweede semester de minimale normen herzien en er een nieuwe norm met betrekking 
tot de kwaliteit van de dienstverlening inzake informatieoverdracht in opgenomen. 
De groep heeft ook een handleiding voor de beveiliging van de input- en 
outputkanalen van de werkstations en de servers opgesteld, en een template gemaakt 
voor de realisatie van een N.D.A. (Non Disclosure Agreement). 
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- De subgroep “Policy’s” is bovendien begonnen met de herziening van de checklist 
voor informatieveiligheid in het kader van de projectontwikkeling.  

 
4.3.  Inspectiediensten 
 

De vragenlijsten voor de inspectiediensten werden verstuurd. De veiligheidsdienst van 
de KSZ heeft de ontvangen antwoorden geanalyseerd en een evaluatieverslag 
opgemaakt. Dit verslag werd aan het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van 
de Gezondheid overgemaakt.  
 

4.4.  Samenwerkingsteam (Livelink) 
 

Regelmatige update van de informatie die beschikbaar is in de eTeams van de 
werkgroep “Informatieveiligheid”. 
 

4.5.  Presentatie - informatievergaderingen 
 
Er werden verschillende presentaties georganiseerd voor de veiligheidsconsulenten: 
 
- Palo Alto: New Generation Firewall; 
- Cloud Computing en de bijbehorende veiligheidsaspecten; 
- eBox; 
- beConnect. 
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Verslag over de stand van zaken van het project datawarehouse 
arbeidsmarkt en sociale bescherming binnen het Agora-programma 

 
 
1. Algemeen 
 

Het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, een project binnen het AGORA-
programma, betreft inmiddels een samenwerkingsverband tussen CIMIRe, het FAO, het 
FBZ, de FOD Sociale Zekerheid, de KSZ, het NIC, de POD Maatschappelijke Integratie, 
de PDOS, het RIZIV, de RKW, het RSVZ, de RSZ, de RSZPPO, de RVA, de RVP en de 
VDAB/FOREM/ACTIRIS/ADG. Het datawarehouse beoogt de koppeling van gegevens 
afkomstig van de verschillende instellingen van sociale zekerheid. Tevens kunnen er 
statistieken mee worden berekend die één enkele instelling niet zelf kan berekenen. De 
fysische exploitatie van het datawarehouse wordt uitgevoerd door Smals. De 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid houdt toezicht op deze exploitatie en het in 
werking stellen van nieuwe functionaliteiten. Het steunpunt WSE (ex-Steunpunt WAV), 
het Centre Metices (ULB) en het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO, KU 
Leuven) verlenen wetenschappelijke ondersteuning. 
 
 

2. Aantal vergaderingen tijdens het tweede semester van 2010 
 
Er vond één vergadering van de beheersgroep plaats en de gebruikersgroep kwam 
tweemaal samen. 
 
 

3. Toepassingen 
 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten toepassingen: 
 
1. de basistoepassingen: dit zijn toepassingen waarbij volgens een bepaalde frequentie 

(per trimester, per semester, per jaar,…) een aantal vaste statistieken worden berekend. 
Voor deze toepassingen werd een algemeen advies van het sectoraal comité van de 
sociale zekerheid en van de gezondheid en een algemene toelating van de instellingen 
van sociale zekerheid, waarvan de gegevens nodig zijn voor het opstellen van deze 
statistieken, gevraagd. 

 
De editie 2007 van de basistoepassingen werd ter beschikking gesteld. De 
basistoepassingen zullen gaandeweg vervangen worden door webtoepassingen die 
meer en meer uitgebreid worden. 

 
2. de webtoepassingen: een nieuwe versie van de webtoepassingen werd in productie 

gesteld en aangepast aan de lay-out van de nieuwe website. De webtoepassingen 
werden enerzijds uitgebreid met nieuwe variabelen en populaties en anderzijds 
bijgewerkt. Er wordt een derde webtoepassing ontwikkeld m.b.t. de socio-
economische mobiliteit op korte en lange termijn. 

 
3. de ad hoc toepassingen: dit zijn specifieke toepassingen op vraag van onderzoekers. 

Hierbij wordt per aanvraag steeds de toelating gevraagd van de instellingen van 
sociale zekerheid waarvan de gegevens nodig zijn voor het ontwikkelen van de 
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toepassing en desgevallend van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van 
de gezondheid en het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

De Kruispuntbank heeft sedert begin 2010 de coördinatie verricht van 27 
gegevensaanvragen, grotendeels gebaseerd op het datawarehouse.  
 
 

4. Verdere evolutie van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 
 
Volgende aspecten kunnen worden vermeld: 
 
- nagenoeg alle gegevens van 2008 en het grootste gedeelte van de gegevens van 2009 

werd ingeladen, tevens wordt gestart met de inlading van de gegevens van 2010; 
- het omzetten van de documentatie over de bronnen in de nieuwe vorm is afgerond. 

Deze documentatie wordt permanent bijgewerkt en verder uitgebreid. Een 
internationaal seminarie heeft plaatsgevonden. Diverse werkzaamheden werden 
aangevat in overleg met de onderzoekers (inzake het loonbegrip en de nationale en 
internationale rapporteringen);  

- de documentatie wordt in eerste instantie aangeboden in de vorm van Word-
documenten, maar zal uiteindelijk worden aangeboden in de vorm van een 
webtoepassing (ondersteund door een content management systeem); de fase van de 
analyse voor het ontwikkelen van een dergelijk systeem is afgerond en de fase van de 
ontwikkeling is opgestart. Er wordt in de oplevering van het systeem voorzien in de 
loop van 2011; 

- met ADSEI werd overleg gepleegd over de mogelijkheid tot intersectoriële koppeling 
van persoonsgegevens. 
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Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden  
van de werkgroep « Extranet » 

 
 
1. Samenstelling van de werkgroep 
 

-  CIMIRe -  RIZIV 
-  CSC -  RJV 
-  DOSZ -  RKW 
-  FAO -  RSZ 
-  FBZ -  RSZPPO 
-  FOD Sociale Zekerheid -  RSVZ 
-  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg -  RVA 
-  HVW -  RVP 
-  HZIV -  Smals 
-  KSZ  

 
 
2. Aantal vergaderingen 
 

Tijdens het tweede semester van 2010 is de werkgroep Extranet twee keer 
samengekomen.  
 
 

3. Behandelde thema’s  
 
 Teleworking - VPN 
 

Een alarmprocedure via sms werd ingevoerd om de gebruikers te verwittigen in geval van 
storingen of geplande interventies. 
 
Er zijn technische aanpassingen nodig in functie van de technologische evoluties. De 
werkgroep wordt op de hoogte gehouden van de behoeften en voorgestelde plannings. 

 
Veiligheid – Mobiliteit 
 
De Blackberry-dienst die op kleine schaal geïnstalleerd werd op het extranet, werd 
geconfigureerd zodat die uitgebreid kan worden naar de instellingen van het extranet. 
 
Streaming video 
 
Er werden speciale maatregelen getroffen om het gedrag van de apparatuur en van het 
netwerk op te volgen tijdens belangrijke sportevenementen in de zomer en om, indien 
nodig, de nodige acties te nemen om een overbelasting van de connecties te vermijden. 
Er werden geen problemen gemeld. 

 
Ip-adressering (IPv6) 

 
Aan de instellingen werden een aantal scenario’s voor de ingebruikname van het IPv6-
protocol voorgesteld. Dit zal verder worden uitgewerkt in 2011. 
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 Telefonie 
 

Het proefproject ter validatie van de voorgestelde oplossing is afgelopen bij Smals. Het 
project is opgestart bij de eerste kandidaat-instellingen. 

 
Uitwisseling van bestanden 

 
De nieuwe oplossing voor de beveiligde uitwisseling van bestanden kon nog niet op het 
extranet worden geïmplementeerd zoals gepland. De analyse van de use cases en de 
vaststelling van de nodige configuratiespecificaties zijn nog niet afgerond. 
 
Nieuwe partners 
 
Er zijn onderhandelingen om de operatoren WIN en Telenet aan te sluiten op het extranet 
van de sociale zekerheid. 

 
 
4. Geplande acties voor het eerste trimester van 2011 
 

Implementatie van de nieuwe oplossing voor de beveiligde uitwisseling van bestanden via 
internet. 
 
Voortzetting van de installatie van de ip-telefoniedienst naar de kandidaat-instellingen. 
 
Opstarten van het scenario voor de implementatie van het IPv6-protocol binnen het 
extranet. 
 
Veralgemening van de geografische ontdubbeling van de extranet-verbindingen, met 
geautomatiseerde omschakelingsoplossing. 
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Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden van de werkgroep 
“Informatief portaal van de sociale zekerheid” 

 
 
1. Samenstelling van de werkgroep 
 

- KSZ    -     RVA  
- HZIV    -     RVP  
- Kanselarij    -     RSZ 
- SIGeDIS   -     RJV  
- HVKZ    -     DOSZ 
- FAO     -     PDOS 
- FBZ     -     Smals  
- RIZIV  -     POD Maatschappelijke Integratie 
- RSVZ     -     FOD WASO 
- RKW     -     FOD Sociale Zekerheid 

  
 
2. Aantal vergaderingen 

 
De werkgroep “informatief portaal van de sociale zekerheid” wordt gezamenlijk 
voorgezeten door de FOD Sociale Zekerheid en de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid en dit in nauwe samenwerking met Smals.  
 
Na de eerste vergadering op 23 april 2007 kwam de werkgroep maandelijks samen. In 
2008 verminderde de frequentie tot tweemaandelijkse bijeenkomsten en sinds de 
inproductiestelling van het nieuwe informatieve portaal burger in 2009 komt ze 
trimesterieel bijeen. Hiernaast vonden een groot aantal bilaterale vergaderingen van de 
redactionele werkgroepen plaats die verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke aanvulling 
van het informatieve portaal.  
 
In april 2008 werd een coördinatiecel samengesteld die bestaat uit een vertegenwoordiger 
van de KSZ, de FOD Sociale Zekerheid en Smals. De WG burger heeft deze cel belast 
met de uitvoering en opvolging van het onderhoud van het portaal door de instellingen. Zo 
werd een proactieve werkwijze uitgewerkt om het voortbestaan van het portaal te 
waarborgen. 
 
De specifieke redactiewerkgroep rond de toepassing ”Leaving Belgium” in het kader van 
het internationale gedeelte van het portaal, opgericht midden maart 2008 en stopgezet in 
april 2010, wordt in 2011 opnieuw geactiveerd voor de realisatie van de toepassing 
“Coming to Belgium”. 
 
 

3. Realisaties 2010  
 

De belangrijkste realisaties van 2010 worden hierna opgesomd. Er werd een opsplitsing 
gemaakt voor het informatieve luik en het gedeelte toepassingen. 

 
- Informatief luik: 
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§ Regelmatige actualisering en bijwerking van de inhoud: 
• updates van het portaal gebeurden steeds in 3 stappen:  

o invoering van de wijziging in het Open Source CMS Hippo door 
de instelling van sociale zekerheid die verantwoordelijk is voor de 
gewijzigde tekst; 

o formele validatie bij Smals; 
o publicatie; 

• toevoeging van het thema “tijdskrediet en loopbaanonderbreking”; 
• indexeringen en andere verhogingen van de sociale uitkeringen: in 

november werd een controle van de actualiteitswaarde van de vermelde 
bedragen doorgevoerd; 

• de FOD Sociale Zekerheid engageert zich om op regelmatige basis de 
doorgevoerde wetswijzigingen binnen de sociale zekerheid in een tabel 
samen te vatten; 

• afstemming met de Kanselarij over de verdeling van de informatie op 
www.belgium.be en het portaal (o.m. via Comnetportal). 

 
§ Activiteiten van de instellingen van sociale zekerheid op het portaal: 

• via de opsporing van “dode links” werden de instellingen aangespoord 
om wijzigingen aan te brengen; 

• activiteiten HIPPO: regelmatige rapportering van het aantal 
geactualiseerde en nieuw ingebrachte fiches door de instelling; 

• multi-site: via dit systeem gebeurt het aanbrengen van wijzigingen aan 
de inhoud van het portaal eenvoudiger en efficiënter. Op dit moment 
werkt de RVA via dit systeem. 

 
§ Rapportering consultaties en aanlevering gebruikersstatistieken (via 

Webmetrics en Publidoc) en aanpassing van het portaal indien nodig: 
• maandelijkse aanlevering van gebruikers- en performantiestatistieken 

door Smals; 
• bezoekersstromen: in 2010 werd het gedeelte voor de burgers van het 

informatief portaal sociale zekerheid in totaal 918.428 keer bezocht, 
met gemiddeld meer dan 2.500 raadplegingen per dag, wat een stijging 
betekent van 13 % ten opzichte van het jaar 2009. Het gemiddelde 
aantal bezochte pagina’s per dag lag in 2010 hoger dan 14.000 (+20% 
t.o.v. 2009), wat neerkomt op een gemiddeld aantal van 5,6 bezochte 
pagina’s per bezoek (+6% t.o.v. 2009); 

• afbakening van de indicatoren voor de opvolging van de evolutie van 
het portaal en opmaken van de bijbehorende statistieken die 
maandelijks moeten worden gepubliceerd en verspreid. 

 
§ Nieuwsberichten: 

• introductie van een nieuwe procedure en nieuwe workflow: in 2010 
werd de publicatie van de nieuwsberichten (“news”) via CMS 
Documentum vervangen door CMS Hippo. Daardoor kunnen nu alle 
instellingen van sociale zekerheid nieuwsberichten inbrengen. Eerder 
kon dit alleen via de FOD Sociale Zekerheid gebeuren;  

• om de attractiviteit van het portaal te verhogen, werd de 
presentatiewijze van de nieuwsberichten op de site geoptimaliseerd; 

http://www.belgium.be/


 

 178

• dynamiseren van de publicatie van nieuwsberichten via de opvolging 
van de websites van de diverse instellingen. 

 
§ Toegankelijkheid: 

• doorvoeren van wijzigingen in HIPPO met als doel het behalen van het 
label Any Surfer volgens de nieuwe normen. De nodige wijzigingen 
werden voor het deel burger doorgevoerd, voor werkgevers en 
zelfstandigen zal hier in 2011 verder naar toe gewerkt worden. 

 
§ Het internationale luik: 

• ontwikkeling van de nieuwe toepassing “Leaving Belgium”: 
o opleiding van de redacteurs over het gebruik van Hippo; 
o 174 fiches werden gecreëerd in CMS Hippo met specifieke 

templates voor “Leaving Belgium”. Deze fiches zijn toegankelijk 
via een zoekfunctie met 4 zoekcriteria: de nationaliteit, het land 
van bestemming, het statuut, de sociale uitkeringen of het 
informatieonderwerp. Elke fiche bezit een eigen substructuur 
volgens zijn specifieke juridische parameters en kan betrekking 
hebben op één of meerdere landen; 

• op 22 april 2010 werd de nieuwe toepassing “Leaving Belgium” in 
productie gesteld 
(https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/index.html); 
doelgroep van deze toepassing zijn de burgers die zich in het 
buitenland wensen te vestigen; 

• promotie van de lancering van “Leaving Belgium” via het opzetten van 
een communicatiecampagne onder leiding van de FOD Sociale 
Zekerheid; 

• sinds haar inproductiestelling in 2010 werd “Leaving Belgium” in 
totaal 7.355 keer geraadpleegd (gemiddeld 29 per dag) en werden 
30.420 opzoekingen gedaan (120 per dag); 

• actualisering van “Leaving Belgium” na de inproductiestelling:  
o inachtneming van de verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

Europese Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake de 
coördinatie van de systemen van sociale zekerheid, in werking 
getreden op 1 mei 2010; 

o inachtneming van het inwerkingtreden van de conventie met 
Québec op 1 november; 

o toevoeging van het onderwerp “vakanties en vakantiegeld”; 
o toevoeging van fiches door de DOSZ; 

• analyse van de opportuniteit van de ontwikkeling van de nieuwe 
toepassing “Coming to Belgium”, van de middelen en het budget die 
daaraan gekoppeld zijn; 

• optellen van een actieplan tot realisatie van “Coming to Belgium”. 
 

- Online toepassingen: 
 

Volgende nieuwe online diensten werden voor de burger in productie gesteld: 
 
§ “Mijn werkloosheidsdossier” verwijst door naar de toepassing van de 

geselecteerde uitbetalingsinstelling en geeft de burger die zich identificeert met 

https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/index.html
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zijn elektronische identiteitskaart toegang tot zijn werkloosheidsdossier. 
Vragen zoals “hoever staat het met de behandeling van mijn 
uitkeringsaanvraag?” of “wat is de datum van de uitbetaling van de uitkeringen 
waarop ik recht heb?” of “wat is het bedrag van de uitkering waarop ik recht 
heb?” worden via deze toepassing onmiddellijk beantwoord op het scherm; 

§ aan de hand van de toepassing “Mypension” kunnen zij die als loontrekkende 
werken of hebben gewerkt online hun pensioendossier opvolgen bij de 
Rijksdienst voor Pensioenen; 

§ aan de hand van “Handiweb” kan een persoon met een handicap online zijn 
dossier bij de DG Personen met een handicap raadplegen. 

 
Dit brengt het aantal online diensten voor de burger op 12. Aan de hand van deze 
diensten kan de burger zijn eigen dossiers raadplegen of diverse simulaties verrichten. 

 
 

4. Vooruitzichten voor 2011 
 

De werkgroep zal zijn werkzaamheden op trimesteriële basis voortzetten. Naast de 
permanente doelstellingen werden reeds volgende specifieke werkpunten voor het jaar 
2011 in het vooruitzicht gesteld: 
 

-  de verdere ontwikkeling naar het label Any Surfer wat betreft het gedeelte voor 
professionelen; 

-  de ondersteuning van de instellingen die interesse tonen voor het systeem multi-site; 
- verder streven naar een verbetering van de zoekmotor van het portaal; 
- verfijning van de indicatoren die moeten toelaten de evolutie van het portaal te 

meten; 
- een gericht onderzoek naar een verdere oriëntatie richting Web 2.0; 
- een herziening van de presentatiewijze van de onthaalpagina; 
- een verbetering van de rapportering aan de instellingen door o.a. een studie naar de 

haalbaarheid van een trimesteriële nieuwsbrief; 
- toevoeging van het thema “Werkgelegenheid” op het portaal; 
- de creatie van de nieuwe toepassing “Coming to Belgium” in het internationale 

gedeelte van het portaal; 
- de inproductiestelling van volgende nieuwe toepassingen: 

§ “Elektronische pensioenaanvraag”: waardoor burgers hun pensioenaanvraag of 
aanvraag voor een inkomensgarantie voor ouderen rechtstreeks via het internet 
zullen kunnen indienen; 

§ “Handiweb II”: waardoor personen met een handicap documenten online 
zullen kunnen raadplegen en afdrukken evenals een aanvraag (voor bijv. een 
uitkering) online zullen kunnen indienen; 

§ “Werkkaart”: waardoor werkzoekenden en werklozen een aanvraag voor een 
werkkaart online zullen kunnen indienen. 
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Verslag over de vordering van de werkzaamheden van de werkgroep 
“Informaticabetrekkingen”, met inbegrip van het transactionele portaal 

van de sociale zekerheid en het gebruik van de elektronische 
identiteitskaart 

 
 
1. Samenstelling van de werkgroep 

   
- KSZ    - RKW 
- HZIV    - RVA 
- HVW    - RVP 
- CIMIRe   - RSZ 
- NIC    - RSZPPO 
- HVZ    - RJV 
- FAO    - DOSZ 
- FSO    - PDOS 
- FBeZ    - Smals 
- FBZ    - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
- RIZIV   - FOD Volksgezondheid 
- RSVZ   - FOD Sociale Zekerheid 
- INTEROP   - VDAB 
- VLAFO          
 
  

2. Aantal vergaderingen 
 
De werkgroep “Informaticabetrekkingen” kwam twee keer bijeen in plenaire zitting.  

 
 
3. Behandelde thema’s in het tweede semester van 2010 

 
Portaal (zie ook het verslag m.b.t. de werkgroep “Informatief portaal”) 
 
De volgende punten werden aan de werkgroep voorgelegd: 
 
- voorstelling van de architectuur SOA@Smals die instaat voor de uitwisseling van 

webservices tussen het portaal van de sociale zekerheid en de instellingen, waaronder 
de KSZ; 

 
- voorstelling van de Handiweb-toepassing van de Directie-Generaal Personen met een 

handicap van de FOD Sociale Zekerheid;  
 
- voorstelling van de Interactivity-toepassing van de HVW;  

 
- voorstelling van de nieuwigheden op de site PortalInfo die toegang verleent tot de 

documentatie en nuttige informatie voor de projectteams; 
 

- voorstelling van het project van beveiligde file transfer via het SFTP-protocol dat voor 
de RSZ werd ontwikkeld; 
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- voorstelling van het project Coming to Belgium; 
 

- voorstelling van een « light »-oplossing voor de integratie van toepassingen op het 
portaal, waarbij het portaal enkel de bewerkingen inzake de authenticatie en de 
autorisatie en de veiligheidsloggings uitvoert. 

 
Open standaarden 
 
FEDICT is het evenement ODF Plugfest komen voorstellen dat op 14 en 15 oktober 2010 
in Brussel werd georganiseerd. Aan dit evenement namen de actoren van de ODF-markt 
(verkopers, gebruikers, …) deel, die hun nieuwigheden voorstelden en sessies van 
interoperabiliteitstesten organiseerden. De betrokken instellingen werden van harte 
uitgenodigd om eraan deel te nemen. 
 
Webservices/SOA-aanpak 
 
Het bijgewerkte overzicht van de webservices werd meegedeeld aan de deelnemers.  
 
De voornaamste nieuwigheden hebben betrekking op:  
- de raadpleging van het Pensioenkadaster voor de DG Personen met een handicap; 
- de raadpleging van KBO (KBO-Publicsearch); 
- de raadpleging van de attesten van de OCMW’s; 
- de onderzoeken naar de kredietwaardigheid voor de FOD Financiën (Zacheus). 

 
De KSZ heeft de bijgewerkte planning toegelicht voor de inproductiestelling van haar 
SOA-platform en heeft daarbij de nadruk gelegd op de impact voor de instellingen. 
 
Alle instellingen werden door de KSZ uitgenodigd voor een vergadering met het oog op 
de toelichting van het project, de vaststelling van de impact en de organisatie van de 
nodige testen. 
 
De meeste instellingen hebben hun aansluiting naar het nieuwe platform geïmplementeerd 
en hebben hun toepassingen uitgetest. Deze testen zullen verder worden uitgevoerd in de 
eerste maanden van 2011. 
 
Door een technisch probleem op het vlak van de hoge beschikbaarheid van de databases 
heeft het project vertraging opgelopen. De Kruispuntbank heeft niet het risico willen 
lopen om haar toepassingen massaal te migreren naar een omgeving waarvan de 
beschikbaarheidsgraad niet overeenstemt met haar verwachtingen.  
 
De instellingen worden op de hoogte gehouden van de evolutie van de situatie. 
 
Er werd een migratiescenario voorgelegd. Het zal worden aangepast en voltooid in functie 
van de suggesties die zullen worden geformuleerd. 
 
De volgende activiteiten werden gerealiseerd: 
 
- toepassing van de nieuwe SOA governance op de nieuwe projecten binnen de KSZ; 

deze governance verzekert de coördinatie van alle activiteiten m.b.t. de ontwikkeling 
van een nieuw project in 5 fasen met de nieuwe SOA-functies; 
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- afronden van de testen en inacceptatiestelling van de ontwikkelingen zodat de migratie 
van de 9 meest representatieve formulieren kan worden verricht; deze ontwikkelingen 
staan model voor de migratie van de 350 bestaande formulieren; 

- voltooiing van de testen en inacceptatiestelling van de noodzakelijke componenten 
voor de batchverwerking; 

- testen en deployment van de verbinding met het SOA-platform voor het RSVZ, de 
RJV, het FBZ, de RVP, het NIC, de RSZ, het RIZIV, de RKW, de RVA, SIGeDIS, 
CORVe, VMSW, NMBS en Rijksregister; 

- migratie van alle bestaande toepassingen van de KSZ naar het nieuwe SOA-platform; 
ongeveer 350 bestaande formulieren worden aldus door het personeel van de KSZ 
semi-automatisch gemigreerd via de generieke tools die door de dienstverlener werden 
uitgewerkt; een dertigtal ad-hoctoepassingen worden ook door het personeel van de 
KSZ omgezet zonder dat de generieke tools gebruikt kunnen worden; op 31 december 
2010: 
§ 82 % van de formulieren werd gemigreerd; 
§ 50 % van de formulieren is klaar om op het SOA-platform in productie 

uitgevoerd te worden; 
§ en 70% van het geraamde werk voor de conversie van de toepassingen werd 

verricht; 
- realisatie van de testen met de externe partners; 
- inproductiestelling van de eerste nieuwe webservices die volledig op het SOA-

platform gerealiseerd werden; 
- planning van de inproductiename van de gemigreerde toepassingen; 
- verdere ontwikkelingen en testen van de toepassingen met betrekking tot de 

modernisering van de KSZ-registers; 
- verspreiding van de documentatie m.b.t. de 4 nieuwe webservices voor raadpleging 

van de gemoderniseerde KSZ-registers; 
- opvolging van de risico’s van het project wat de toewijzing van het personeel en de 

performantie betreft; 
- inproductiestelling van de componenten van het UAM van de professionals van de 

sociale zekerheid op de nieuwe infrastructuur van de KSZ. 
 
 

4. Vooruitzichten voor het eerste semester van 2011 
 
- Wat het portaal betreft, zal de werkgroep de moderniseringsprojecten, de ontwikkeling 

van nieuwe toepassingen die door de instellingen worden voorgesteld en de integratie 
van deze toepassingen op het SOA-platform van de sociale zekerheid verder opvolgen. 

 
- Wat de andere thema’s betreft, zal prioriteit worden verleend aan de voltooiing van het 

project inzake SOA-migratie en inzake modernisering van de KSZ-registers.  
 

Er zullen naargelang de behoeften ad hoc plenaire en bilaterale vergaderingen worden 
georganiseerd voor het plannen en coördineren van de acties in de grootste 
transparantie. 
 
De instellingen die niet deelnemen aan de werkgroep, zullen bij brief op de hoogte 
worden gehouden en zullen eveneens indien nodig aan de werkgroep kunnen 
deelnemen. 
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Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. de 
werkgroep “eWorkspace in de sociale zekerheid” 

 
 
1. Samenstelling van de werkgroep 
 

De werkgroep “eWorkspace in de sociale zekerheid” is samengesteld uit de 
vertegenwoordigers van de volgende instellingen: 

 
- AP    -     RJV 
- CIMIRe  -     RKW       
- DOSZ   -     RSZ 
- FAO   -     RSVZ 
- FBZ   -     RSZPPO 
- FOD Sociale Zekerheid -     RVA 
- FOD WASO  -     RVP 
- NIC   -     Smals 
- RIZIV   -     VSI  

   
 
2. Aantal vergaderingen van de werkgroep tijdens het tweede semester van 2010 
 

In het kader van het nieuwe gezamenlijke platform ter vervanging van de huidige 
platformen eWorkspace en eCommunities werd in december een enquête gehouden onder 
de gebruikers inzake hun behoeften betreffende de zoekmachine op het nieuwe platform. 
 
Het klantenoverleg is verschillend gestructureerd bij de twee bestaande platformen. De 
stuurgroep besliste om één enkel overlegorgaan in het leven te roepen voor het overleg 
met de klanten. In dit overlegorgaan worden de verschillende klanten vertegenwoordigd 
door de volgende instellingen: FOD Sociale Zekerheid, FOD WASO, RSZ, POD MI en 
CGVS. Het klantenoverleg wordt de week voorafgaand aan de stuurgroepvergaderingen 
georganiseerd en kwam samen op 7 september, 11 oktober en 14 december.  
 
 

3. Besproken punten en realisaties tijdens het tweede semester van 2010 
 

De analyse en ontwikkelingen voor het nieuwe platform werden voortgezet. Om de 
kwaliteit van de testomgeving te kunnen verzekeren, werd het openstellen van de 
testversie aan derden uitgesteld. Deze vertraging heeft onvermijdelijk een invloed op de 
volledige planning van het project: de migraties van eWorkspace en eCommunities, de 
infosessies en de opleidingen.  
 
In november werden alle instellingen die Livelink-licenties voor de huidige platformen 
bezitten, aangeschreven om het nieuwe prijsmodel voor de deelnamekosten toe te lichten. 
Enerzijds is het voor beConnected niet meer nodig licenties per gebruiker aan te kopen, 
anderzijds biedt een systeem met “toegangsschijven” de mogelijkheid over meer 
toegangen te beschikken voor een lagere deelnameprijs (beheer van technische 
infrastructuur, onderhoud, helpdesk, …). Naast het financiële voordeel stelt dit model de 
instellingen in staat te beschikken over een “reserve” aan toegangen, waardoor de 
administratieve stappen voor het bekomen van nieuwe toegangen tot beConnected 
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vereenvoudigd worden. Het nieuwe prijsmodel treedt in werking op 1 januari 2011 en de 
deelnamekosten dekken tevens de toegangen tot eWorkspace en eCommunities tijdens de 
overgangsperiode naar beConnected waarin deze platformen gelijktijdig in gebruik zijn. 
 
Op 14 december is de eerste testklare versie van beConnected opengesteld voor 
coördinatoren, contactpersonen en testpersonen. Ze bevat alle basisfunctionaliteiten van 
het platform en vormt dus de basis van wat in de toekomst nog verder zal aangevuld 
worden met bijkomende functionaliteiten. 
 
- Legistiek: 

De overgang van de module eLeg naar het nieuwe platform en de daarbij horende 
opleidingen werden voorbereid. 
 

- eTeam: 
De overgang van de bestaande eTeams naar het nieuwe platform werd voorbereid. 
Voor de 1ste migratiegolf die zal plaatsvinden in februari/maart, is het overleg 
opgestart met de verschillende coördinatoren.  
 
Buiten de 6 eTeams die het mogelijk maken om de eWorkspace van de sociale 
zekerheid volgens de regels te laten evolueren, herbergt de eWorkspace de volgende 
59 eTeams: 
 

eTeam Opdracht 
eTeamACC-CGC Ondersteunen van de activiteiten van het Algemeen 

Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid.  

eTeamAdmingen Ondersteuning van de werkzaamheden van het 
College van de Openbare Instellingen van Sociale 
Zekerheid. 

eTeamATHENA Ondersteuning van het project ATHENA. 
eTeamBC-CG eHealth Ondersteuning van de activiteiten van het 

Beheerscomité eHealth. 
eTeamBCCG-RVAONEM Ondersteuning van de activiteiten van het 

Beheerscomité van de RVA: uitnodigingen voor 
vergaderingen, versturen van documenten, 
archivering van alle stukken. 

eTeamBCM ONEM RVA Ondersteuning van de activiteiten i.v.m. het Business 
Continuity Management van de RVA, op een 
zodanige wijze dat het overal beschikbaar is, ook in 
geval van calamiteiten waarbij het informatica-
systeem van de RVA niet functioneert. 

eTeamBC-KSZ CG-BCSS Ondersteuning van de werkzaamheden van het 
Beheerscomité van de KSZ. 

eTeamBESTOV Ondersteuning van de werkzaamheden van de 
werkgroep belast met de voorbereiding van de 
bestuursovereenkomsten. 

eTeamBETAX Ondersteuning van de werkgroep betreffende het 
beschikbaar stellen van de gegevens van het 
aanslagbiljet (Financiën) aan de instellingen van 
sociale zekerheid. 
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eTeamCadaf Werkruimte van de werkgroep "Cadaf" voor de 
consultatie van het RKW kadaster kinderbijslagen. 
Deze werkruimte omvat ook de documenten m.b.t. de 
besprekingen van de werkgroep "Gehandicapte 
kinderen".  

eTeamChapter4 Ondersteuning van het project met betrekking tot de 
vereenvoudiging en informatisering van het 
hoofdstuk 4 geneesmiddelen. 

eTeamCOMPLAN Ondersteuning van de Commissie 
“Ondernemingsplannen”, opgericht bij K.B. van 29 
juni 2009. De opdracht van deze Commissie is het 
onderzoeken en beslissen over ondernemingsplannen 
die worden opgesteld in toepassing van de wet van 
19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over 
tewerkstelling in tijden van crisis. 

eTeamCoordinHR Beschikbaar stellen van een gecoördineerde versie 
van de reglementaire teksten die specifiek zijn aan de 
sociale parastatalen, plaats waar er kennis wordt 
uitgewisseld en waar de reglementering wordt 
geïnterpreteerd. 

eTeamcoord-leg Creëren van een plaats om informatie uit te wisselen 
en overleg aan te moedigen tussen de coördinatoren 
eLeg van de deelnemende instellingen; o.a. voor het 
uitwerken van guidelines voor de gebruikers, 
identificatie en opvolging van problemen, uitwerken 
van verbeteringsvoorstellen, beheer van de 
boomstructuur. 

eTeamCotSpec Ondersteuning van de werkgroep over de bijzondere 
bijdrage van de sociale zekerheid. 

eTeamCPASCOMREGPL Bevorderen van de ontwikkeling van 
geautomatiseerde uitwisselingen tussen de OCMW’s 
en de gewestelijke instellingen. 

eTeamDmfInstr Het schrijven en bijwerken van de administratieve 
instructies voor de DMFA en ASR. Overleggen over 
inhoudelijke problemen die te maken hebben met de 
DMFA en daarvoor voorstellen doen en oplossingen 
geven. 

eTeam eCarmed Samenwerkingsplatform voor het project 
eCARMED. Dit project beoogt het uitwerken van 
een medische kaart voor het uitwisselen van 
informatie tussen de verschillende stakeholders en 
voor het behandelen van de gezondheidszorgfacturen 
van personen ten laste van een OCMW. 

eTeam eHealth Ondersteuning van de activiteiten in het kader van 
eHealth. 

eTeam eHealth_ASG Ondersteuning van de Authentic Source Group met 
betrekking tot het eHealth platform. 

eTeam eHealth platform-
G19 

Ondersteuning van de verschillende projecten met 
betrekking tot het eHealth-platform. 

eTeam ePV Ondersteuning van het project tot invoering van een 
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elektronisch proces-verbaal houdende vaststelling 
van overtredingen. 

eTeamExtranet Creëren van een plaats om informatie uit te wisselen 
en overleg aan te moedigen tussen de 
verantwoordelijken voor het beheer van het extranet.  

eTeamFigures Ter beschikking stellen van dagelijkse rapporten en 
statistieken i.v.m. DmfA aan de verschillende 
instellingen van sociale zekerheid.  

eTeamFIN_SZ Automatische, wederkerige gegevensuitwisseling 
opzetten tussen de FOD Financiën en de instellingen 
van de sociale zekerheid. 

eTeamFluxDIMONA Ondersteuning van de gegevensuitwisseling tussen de 
databanken DIMONA en Personeelsbestand van RSZ 
en RSZPPO en de instellingen (van sociale 
zekerheid) aangesloten op het netwerk van de sociale 
zekerheid. 

eTeamFluxDmfA_PPL Ondersteuning van de gegevensuitwisseling tussen de 
databanken DmfA/DmfAPPL en de instellingen (van 
sociale zekerheid) aangesloten op het netwerk van de 
sociale zekerheid. 

eTeamFluxWGrep Ondersteuning van de gegevensuitwisseling tussen 
het werkgeversrepertorium van de RSZ en de 
RSZPPO en de instellingen aangesloten op het 
netwerk van de sociale zekerheid. 

eTeamFO_JOB Ondersteuning van het project Front Office 
Tewerkstellingsmaatregelen dat voorziet in een 
webtoepassing die een overzicht geeft van de 
federale en regionale steunmaatregelen ter 
bevordering van de werkgelegenheid. 

eTeamForumCOM Bevorderen van de uitwisseling tussen de 
communicatoren die actief zijn in de sector van de 
sociale zekerheid en vereenvoudigen van het beheer 
van de gemeenschappelijke 
communicatieprojectoren. 

eTeamGT-Informatica Ondersteuning van de werkgroep 
Informaticabetrekkingen. 

eTeamHandiChild Ondersteuning van het project inzake uitwisseling 
van  gegevens met betrekking tot kinderen met een 
handicap. 

eTeamHVW-CAPAC-IA Ondersteuning van het project Interactivity (IA). 
eTeamImmob Ondersteuning van de gegevensuitwisseling inzake 

onroerende goederen teneinde de beslissingen 
betreffende de toekenning van uitkeringen alsook de 
inning van sociale bijdragen te vergemakkelijken. 

eTeamInternational Ondersteuning van de projecten in het kader van 
Europese gegevensuitwisseling. 

eTeamIssuesSmals-BCSS Ondersteuning van de opvolging van issues waarbij 
Smals en KSZ betrokken zijn. 

eTeamIS-Archive Bevorderen van de veiligheid binnen het netwerk van 
de KSZ in het kader van de strategie uiteengezet in 
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het document ‘Information Security Management 
System', door het ontwikkelen van strategieën m.b.t. 
de archivering en deze ter goedkeuring voor te 
leggen aan de ‘Werkgroep Informatieveiligheid’. 

eTeamIS-Audit Bevorderen van de veiligheid binnen het netwerk van 
de KSZ in het kader van de strategie uiteengezet in 
het document ‘Information Security Management 
System'. Dankzij dit eTeam zullen ervaringen m.b.t. 
de veiligheidsaudits kunnen worden uitgewisseld 
binnen de sociale zekerheid. 

eTeamIS-Policy Bevorderen van de veiligheid binnen het netwerk van 
de KSZ in het kader van de strategie uiteengezet in 
het document ‘Information Security Management 
System', door het ontwikkelen van policies gebaseerd 
op de reeks ISO 27000-normen en deze ter 
goedkeuring voor te leggen aan de ‘Werkgroep 
Informatieveiligheid’. 

eTeamLeavingBelg Een samenwerkings- en uitwisselingsruimte om de 
actualisering van het gedeelte "Leaving Belgium" op 
het portaal van de sociale zekerheid te 
vergemakkelijken. 

eTeamMassUpdPPO Ondersteuning van de gegevensuitwisseling met 
betrekking tot de uitvoering van de updates tussen 
RSZPPO en Smals-medewerkers. 

eTeamMODREP Ondersteuning van het project Modernisering van het 
Werkgeversrepertorium. 

eTeamNEW DIMONA Ondersteuning van de informatie-uitwisseling tussen 
Smals, RSZ, RSZPPO en KSZ in het kader van het 
project betreffende de re-engineering van DIMONA. 

eTeamNoVo Ondersteuning van de werkgroep inzake de verhuis 
van de FOD Sociale Zekerheid. 

eTeamOCMW-CPAS Ruimte voor het uitwisselen van documenten 
betreffende projecten met OCMW’s. 

eTeamPaymMand Ondersteuning van de werkgroep inzake de 
gegevensuitwisseling betreffende de pensioenen van 
zelfstandigen. 

eTeamPortInfocity Bevorderen van de uitwisseling tussen de 
verantwoordelijken van het portaal van de sociale 
zekerheid, meer bepaald het luik ‘informatie voor de 
burger’. 

eTeamRestructurations Ondersteuning van het project “Onderneming in 
herstructurering” dat via een portaalsite voorziet in 
een uniek toegangskanaal betreffende de materie 
inzake herstructurering van ondernemingen. 

eTeamSGT Werkgroep met betrekking tot de organisatie van de 
samenwerkingsruimte eTeam (validatie project 
templates, boomstructuur, metagegevens, …). 

eTeamSigedisSmals Beschikbaar stellen van de verschillende documenten 
met betrekking tot de diverse werkgroepen ten 
behoeve van alle betrokken partners. 
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eTeamSISeID Ondersteuning van de werkgroep betreffende de 
toepassingen met betrekking tot het gebruik van de 
elektronische identiteitskaart en de SIS-kaart. 

eTeamSOAforCBSS Publicatie van de technische documentatie met 
betrekking tot het SOA-project onder leiding van de 
KSZ en IBM. 

eTeamStat_KSZBCSS Voorzien in het ter beschikking stellen van de 
boordtabellen van de KSZ aan de professionelen van 
de sociale sector en een gemeenschappelijk platform 
voor het uitwisselen van problemen en vragen.  

eTeamTECHFORM Ruimte voor het plegen van overleg en verstrekken 
van advies aan het Beheerscomité van de RVA over 
ontwerpen van nieuwe of gewijzigde 
werkloosheidsformulieren. 

eTeamUAM Creëren van een samenwerkingsruimte tussen alle 
betrokken actoren met betrekking tot het User Access 
Management, met zowel de KSZ en Smals als de 
andere betrokken partners in dit strategische project. 

eTeamUserman Ondersteuning van de werkgroep betreffende 
"Multisite Usermanagement". 

eTeamusers-eleg Plaats om informatie uit te wisselen en overleg aan te 
moedigen tussen de eLeg-gebruikers van de 
deelnemende instellingen. 

eTeamVC-CS Voorzien in een coherent informatiesysteem voor de 
veiligheidsconsulenten en een gemeenschappelijk 
platform voor het uitwisselen van ervaring en kennis. 

eTeam4eVoie Ondersteuning van de werkgroep met notarissen en 
deurwaarders in het kader van de inning van de 
sociale bijdragen. 

 
Momenteel bestaat er 1 eTeam waarvan alle leden behoren tot éénzelfde instelling: 

 
eTeam Opdracht 

eTeamCOMINTERN Bevorderen van de uitwisseling tussen de 
communicatoren die actief zijn in de FOD Sociale 
Zekerheid. 
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- Statistieken van de eWorkspace: 
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4. Doelstellingen voor het eerste semester van 2011 
 

- Het verbeteren en verder uitwerken van de ontbrekende functionaliteiten op het 
nieuwe platform. Ook het opleidingsmateriaal en de opleidingen zullen samen met 
FOD P&O en Smals verder worden uitgewerkt.  

 
- Het online brengen van het nieuwe samenwerkingsplatform in de loop van februari. 

 
- Het uitvoeren van de migratie van eWorkspace naar beConnected vanaf half februari. 

Alle documenten die opgeslagen zijn op het huidige platform zullen dan geleidelijk 
overgeplaatst worden naar het nieuwe platform. De overgang van de bestaande 
eTeams en eLeg-projecten naar het nieuwe platform begeleiden in nauwe 
samenwerking met de betrokken coördinatoren.  

 
- Het communicatieplan en de marketingcampagne verder in uitvoering brengen. 

 
- Het ondersteunen van aanvragen tot nieuwe samenwerkingsruimtes op het nieuwe 

platform.  
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Verslag over de stand van zaken van de werkgroepen belast met de 
uitwisseling van diensten tussen de instellingen van sociale zekerheid  

en de FOD Financiën 
 
 

Er dient te worden opgemerkt dat alle hieronder vermelde aspecten niet binnen één enkele 
werkgroep van het Algemeen Coördinatiecomité worden behandeld. Aangezien de 
behandelde thema’s van diverse aard zijn en er verschillende instellingen betrokken zijn, zijn 
de werkgroepen die de ontwikkeling van de projecten sturen bilateraal en worden ze altijd 
gecoördineerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 
Om een volledig beeld te geven, wordt de stand van zaken van alle projecten hieronder kort 
voorgesteld. Deze projecten worden in drie rubrieken onderverdeeld: 
 
- diensten die nodig zijn voor de goede realisatie van de opdrachten van de instellingen van 

sociale zekerheid; 
- diensten die nodig zijn voor de goede realisatie van de opdrachten van de FOD Financiën; 
- diensten inzake fraudebestrijding. 

 
 

1. Diensten die nodig zijn voor de goede realisatie van de opdrachten van de 
instellingen van sociale zekerheid 

 
-  Taxi-AS (voorheen Betax): 

§ de gegevensbank Taxi-AS van de FOD Financiën omvat alle gegevens van het 
aanslagbiljet; de inkomens van 2007 werden in de loop van het eerste semester 
2009 in de gegevensbank geladen; de IPCAL-codes die overeenstemmen met 
de structuur van de belastingsaangifte met betrekking tot de inkomsten 2007 
werden in de filter van de KSZ geladen; in het eerste semester 2010 werden de 
inkomens van 2008 en van de IPCAL-codes die overeenstemmen met de 
structuur van de belastingsaangifte effectief ingeladen; in het tweede semester 
2010 werden voorbereidingen getroffen om de IPCAL-codes met betrekking 
tot de inkomsten van het jaar 2009 in te laden; 

§ inproductiestelling van het generieke systeem waardoor de instellingen van 
sociale zekerheid, via de KSZ, enkel de gegevens kunnen krijgen waarvoor ze 
over een machtiging van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid 
beschikken, door middel van een selectief beheer van de IPCAL-codes; 

§ voor zover aan de vereisten inzake reglementering en veiligheid is voldaan,  
heeft het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid aan de volgende 
instellingen de machtiging verleend voor toegang tot de gegevensbank Taxi-
AS: 

• de FOD Sociale Zekerheid – de DG Personen met een handicap en 
de DG Sociaal Beleid; 

• het RIZIV – de Dienst voor Administratieve Controle; 
• de OCMW’s via de POD Maatschappelijke Integratie (de eerste 

machtiging heeft betrekking op de dossiers verwarmingstoelage en 
de tweede machtiging heeft betrekking op het sociaal onderzoek 
door de OCMW’s en op een eventuele invordering); 

• de RVA; 
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• de KSZ in het kader van de forfaitaire kortingen voor gas en 
elektriciteit; 

• de RVP; 
• er werd een beslissing genomen voor de toegang van de 

ziekenfondsen tot Taxi-AS in het kader van de toepassing van het 
Omnio-statuut, maar de opgelegde vereisten laten geen 
inproductiestelling van de dienst toe; 

§ de toegangen in hoofde van de volgende instellingen van sociale zekerheid 
werden in productie gesteld en worden behouden naargelang de ontwikkeling 
van de IPCAL-codering: 

• de FOD Sociale Zekerheid – de DG Personen met een handicap; 
• de FOD Sociale Zekerheid voor de tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden; 
• het RIZIV – de Dienst voor Administratieve Controle; 
• de OCMW’s via POD Maatschappelijke Integratie m.b.t. de 

verwarmingstoelage; 
• de KSZ in het kader van de forfaitaire kortingen voor gas en 

elektriciteit; 
• de RVP voor de dossiers gewaarborgd inkomen voor bejaarden en 

inkomensgarantie voor ouderen; 
§ de analyses werden uitgevoerd met het oog op het verlenen van toegang tot 

Taxi-AS aan de RVA, de DG Sociaal Beleid en de OCMW’s (in het kader het 
sociaal onderzoek); de FOD Financiën heeft nog geen akkoord gegeven voor 
een online consultatie tijdens de werkuren voor de RVA en de OCMW’s; de 
sets van IPCAL-codes voor deze instellingen werden nog niet definitief 
vastgelegd door de FOD Financiën; 

§ volgende actoren hebben eveneens toegang gevraagd tot de raadpleging Taxi-
AS: het BIPT, CORVE, Kind en Gezin, het Vlaams Woningfonds van de 
Grote Gezinnen en het RSVZ; overleg werd gevraagd met de FOD Financiën 
teneinde deze vragen te bespreken; 

§ de vragen tot toegang vanwege Easi-Wal en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest dienen door de betrokken instellingen nog verduidelijkt te worden; 

- Cadnet – onroerende inkomsten: 
§ de gegevensbank Cadnet van de FOD Financiën omvat per natuurlijke persoon 

en per rechtspersoon de gegevens van hun onroerend vermogen (o.a. 
identificatie, aard van het goed, kadastraal inkomen, draagwijdte van het recht 
en de historiek van de verrichte transacties); 

§ het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid heeft 
aan de RSZ, de RVP, de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke 
Integratie de machtiging verleend voor toegang tot Cadnet; de aanvraag van 
het RSVZ zal binnenkort ingediend worden; 

§ inproductiestelling van de specifieke webservice die voor de RVP werd 
ontwikkeld en inproductiestelling van release 2 van de webservice die voor de 
RSZ werd ontwikkeld; 

§ er werd een analyse opgestart met het oog op de toegang van de POD 
Maatschappelijke Integratie en het RSVZ tot Cadnet; voor het RIZIV dient de 
haalbaarheidsstudie nog uitgevoerd te worden; 

§ de vraag van actoren buiten het netwerk van de KSZ (het Vlaams 
Woningfonds) om toegang te krijgen tot Cadnet via de KSZ kreeg tot op heden 
nog geen definitief akkoord van de FOD Financiën; 
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§ verdere integratie van de ontwikkelingen in het kader van het SOA-project; 
- Uitkeringen aan oorlogsslachtoffers voor de FOD Sociale Zekerheid 

§ het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid heeft de machtiging verleend; 
§ de technische oplossing met betrekking tot de overdracht van de bestanden 

werd geïmplementeerd; een testbestand werd op 19 maart 2010 bij de KSZ 
verwerkt en verzonden aan de FOD Financiën (CDVU); de bekomen 
antwoorden werden verwerkt bij de FOD Sociale Zekerheid en naar aanleiding 
hiervan werden een aantal bijkomende vragen gesteld aan de CDVU; 
bijkomende testen werden uitgevoerd; deze gegevensstroom werd in productie 
gesteld in de maand oktober 2010. 

 
 

2. Diensten die nodig zijn voor de goede realisatie van de opdrachten van de FOD 
Financiën 

 
- Bijwerking van de schuldvorderingen ingesteld door de FOD Financiën bij de RJV: 

§ het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid heeft de machtiging verleend; 
§ de technische uitwisselingstesten werden positief afgerond; 
§ er werd met succes een functionele massatest uitgevoerd om de 

verwerkingstijd na te gaan van de dossiers verzonden door de RJV of de FOD 
Financiën; 

§ het eerste productiebestand werd verwerkt en de antwoorden van de FOD 
Financiën werden op 11 maart 2010 verzonden aan de RJV; de jaarlijkse 
bijwerking van de schuldsaldo's van Financiën is door de RJV met succes 
uitgevoerd op basis van dit eerste productiebestand; 

- Fiscale en niet-fiscale invordering: 
§ het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid heeft de 

machtiging verleend aan de FOD Financiën voor toegang tot de bestanden van 
de sociale zekerheid in het kader van de fiscale en niet-fiscale invordering 
(Dienst voor Alimentatievorderingen); 

§ in eerste instantie is er voorzien dat de FOD Financiën toegang krijgt tot de 
reeds beschikbare diensten, met name het werkgeversrepertorium, het 
personeelsbestand en de DmfA van de RSZ/RSZPPO, het vakantiegeld bij de 
RJV en de attesten met betrekking tot personen met een 
ongeschiktheidspercentage van 66 % bij de FOD Sociale Zekerheid, de sector 
van de gezondheidszorg, de sector van de arbeidsongevallen en de sector van 
de beroepsziekten; 

§ de businessanalyse die door de KSZ werd uitgevoerd, werd aangepast, 
rekening houdende met de wensen van de FOD Financiën; 

§ de technische design werd afgerond en er werd een geïntegreerde dienst 
ontwikkeld aan de hand waarvan de FOD Financiën de gegevens kan 
raadplegen die afkomstig zijn van de DmfA, het werkgeversrepertorium, het 
personeelsbestand en van het vakantiegeld; 

§ de FOD Financiën is gestart met het testen van deze geïntegreerde dienst, de 
door de FOD Financiën gevraagde bijkomende testgegevens werden na 
tussenkomst van de KSZ door de leverende instellingen (RSZ/RSZPPO en 
RJV) ter beschikking gesteld; 

§ deze geïntegreerde dienst werd bij de KSZ in productie gesteld op 22 
november 2010; momenteel wordt nog gewacht op de evaluatie van de 
ingebruikname bij de FOD Financiën; 
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- Mededeling van de personen die meer dan 66% arbeidsongeschikt zijn aan de FOD 
Financiën: 
§ verdere mededeling van bestanden afkomstig van de volgende sectoren: 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, arbeidsongevallen, beroepsziekten, 
personen met een handicap; 

§ bij de FOD Financiën is een onderzoek gaande in verband met de verbetering 
van het effectief gebruik van deze gegevens binnen de FOD Financiën in het 
kader van de personenbelasting. 

 
 
3. Diensten die nodig zijn voor het bestrijden van fiscale en sociale fraude 

 
- actieve deelname aan het College ter bestrijding van de fiscale en sociale fraude en 

promotie van het model van de dienstenintegratoren die volgens het principe van de 
vertrouwenscirkels werken; 

- opvolging van de projecten 53 en 54 uit het plan waardoor de FOD Financiën, de FOD 
Justitie, het Arbeidsauditoraat, de FOD Economie, de Cel voor financiële 
informatieverwerking en het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de 
Verbeurdverklaring toegang krijgen tot de KSZ-registers en tot relevante gegevens uit 
de socialegegevensbanken mits machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale 
Zekerheid en van de Gezondheid; 

- inproductiestelling van de projecten 15 en 17 van het plan die de uitwisselingen van 
persoonsgegevens en van statistische gegevens ondersteunen tussen de FOD Financiën 
en de sociale sector (werkloosheidssector, OASIS, Dimona en DmfA) betreffende de 
activiteitensectoren wegvervoer en industriële schoonmaak; 

- medewerking aan de realisatie van een project voor de uitwisseling van diensten 
tussen de RVA en de FOD Financiën betreffende de dienstencheque-ondernemingen; 
een haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd; machtigingen van het Sectoraal Comité voor 
de Federale Overheid en van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 
Gezondheid werden bekomen; een PID (project initiation document) werd opgesteld, 
maar dient nog gevalideerd te worden door de betrokken instellingen;  

- overleg tussen de RSZ en de FOD Financiën met het oog op een uitwisseling van 
diensten met betrekking tot de grensarbeiders uit het arbeidersstelsel; een akkoord 
werd bekomen over de inhoud van de gegevensstroom; de juiste omschrijvingen van 
de door te geven gegevens werden bezorgd aan de FOD Financiën zodat deze laatste 
een aanvraag tot machtiging kan voorbereiden; 

-  overleg gestart met de RSZ en de FOD Financiën met het oog op een uitwisseling van 
gegevens uit het Limosakadaster in het kader van het project “Portage Salarial” (een 
regeling, waarbij feitelijke zelfstandigen zich kunnen aandienen als werknemers); 

- nieuwe vraag van de FOD Financiën tot het bekomen van gegevens betreffende RSZ-
schulden in het kader van de mogelijke detectie van een eventueel nakend 
faillissement; een concrete datum voor overleg met de RSZ moet nog bepaald worden; 

- project “4de weg”: 
§ 1600 notariskantoren, 350 kantoren van gerechtsdeurwaarders, 14 

Aankoopcomités (FOD Financiën) en 28 ontvangkantoren der domeinen (FOD 
Financiën) gebruiken de webservices die door de KSZ ter beschikking worden 
gesteld; 

§ correctief en evolutief onderhoud van deze webservices; 
§ aanpassing van de diensten met het oog op de integratie ervan in de Federal 

Service Bus van FEDICT is in productie. 
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Verslag over de stand van de werkzaamheden m.b.t. 
de werkgroep “Databank opbouw aanvullende pensioenen” 

 
 
1. Samenstelling van de werkgroep 
 

- ASSURALIA 
- Belgische vereniging van pensioeninstellingen 
- CBFA 
- FOD Financiën 
- KSZ 
- SIGEDIS 

  
Elke instelling vordert een gelijk aantal vertegenwoordigers af. 
 
Wanneer het nodig blijkt, zullen ook vertegenwoordigers van de inrichters (o.a. 
werkgever, fondsen voor bestaanszekerheid) uitgenodigd worden. 

   
 
2. Aantal vergaderingen van de werkgroep  
 

De plenaire werkgroep is 5 keer samengekomen met als doel het vaststellen van: 
 
- de unieke code voor de identificatie van de pensioenregeling; 
- de inhoud van de mee te delen gegevens; 
- per gegeven de datum vanaf wanneer het dient te worden meegedeeld; 
- de wijze waarop de meegedeelde gegevens verder worden verwerkt; 
- de frequentie en de drager van de gegevensmededeling; 
- de procedure voor de mededeling van wijzigingen van gegevens. 
 

 
3. Behandelde thema’s 
 

Technische aangifte-instructies 
 

Tijdens het eerste trimester van 2010 zijn de aangifte-instructies door het Beheerscomité 
van de Kruispuntbank goedgekeurd. De instructies hebben betrekking op de meest 
omvangrijke groep regelingen, met name de pensioen- en solidariteitstoezeggingen zoals 
geregeld in de WAP (werknemersstelsel). Er is een overgangsregeling voorzien waarbij 
prioritaire gegevens van bij de opstart van de databank (juli 2011) dienen aangegeven te 
worden. De mededeling van andere gegevens wordt pas later verplicht gesteld. Bovendien 
is er voor een aantal prioritaire gegevens bepaald dat er gedurende een bepaalde periode 
bijzondere modaliteiten kunnen gelden (bijvoorbeeld minder stringente vormvereisten). 
   
De bespreking van de aangifte-instructies voor de andere regelingen die in de databank 
geregistreerd dienen te worden (onder andere de regelingen voor zelfstandigen) wordt in 
2011 verdergezet. 
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Uitbreiding netwerk van de sociale zekerheid 
 
In 2004 is het netwerk van de sociale zekerheid uitgebreid tot de pensioen- en 
solidariteitsinstellingen belast met het uitvoeren van de aanvullende pensioenregelingen in 
het werknemersstelsel waardoor een aantal artikelen van de Kruispuntbankwet op hen van 
toepassing verklaard worden (onder andere gebruik identificatienummer van het 
Rijksregister of identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid, aanstellen van een veiligheidscoördinator, opstellen van een 
informatieveiligheidsplan). 
 
Het toepassingsgebied van de databank die bij SIGeDIS opgericht wordt, is ruimer dan de 
regelingen in het werknemersstelsel. In overleg met Assuralia en BVPI is het koninklijk 
besluit van 15 oktober 2004 aangepast waardoor het netwerk verder uitgebreid wordt tot 
de pensioen- en solidariteitsinstellingen belast met alle pensioenregelingen die tot het 
toepassingsgebied van de databank behoren (ook de zelfstandigen). 
 
Machtiging wettelijke gegevens Rijksregister en KSZ-registers 
 
Eind 2010 zijn de machtigingsaanvragen in hoofde van de pensioen- en 
solidariteitsinstellingen en Sigedis tot het gebruik van het identificatienummer van het 
Rijksregister en de toegang tot een aantal gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-
registers  goedgekeurd door het Sectoraal Comité van het Rijksregister en het Sectoraal 
Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, Afdeling Sociale Zekerheid. 
 
Met deze beraadslagingen worden de pensioen- en solidariteitsinstellingen en Sigedis 
gemachtigd tot het gebruik van het identificatienummer en de toegang tot sommige 
gegevens in het kader van 3 finaliteiten: de aangifteverplichting aan de nieuw op te richten 
databank, de communicatieverplichtingen in uitvoering van de WAP (werknemersstelsel) 
en de communicatieverplichtingen in uitvoering van de WAPZ (zelfstandigen).  
 
Voorafgaande verrijking van de databanken van de pensioen- en 
solidariteitsinstellingen met de identificatiesleutel van inrichter en aangeslotene 
 
De aangiftes aan de databank hebben betrekking op de inrichter van een aanvullend 
pensioen, de aangeslotene of begunstigde en later ook de zelfstandige. Deze entiteiten 
worden uniek geïdentificeerd aan de hand van het KBO-nr (inrichter en zelfstandige) en 
het INSZ-nr (aangeslotene en begunstigde). 
 
De pensioen- en solidariteitsinstellingen hebben in plenaire vergadering te kennen 
gegeven niet te beschikken over deze identificatiesleutels waardoor een voorafgaande 
verrijking van hun databanken noodzakelijk is. Naar deze voorafgaande verrijking wordt 
ook verwezen met “preload”. 
 
Uit de werkgroepvergaderingen blijkt dat het recuperen van de KBO-nr’s een grotere 
complexiteit inhoudt dan het recuperen van de INSZ’en. Samen met de Kruispuntbank 
van Ondernemingen wordt prioritair bekeken hoe de KBO-nrs zullen worden opgezocht.  
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Communicatiecampagne 
 
Zowel voor het aangifte-circuit als voor de voorafgaande verrijking (preload) zijn 
infosessies georganiseerd. De presentaties en andere relevante informatie zijn 
gepubliceerd op de website van de databank: www.db2p.be 

 
Opstart van de databank 
 
De opstart van de databank wordt voorzien in juli 2011. Om nog in 2011 te kunnen 
overgaan tot efficiëntere controles op de RSZ(-PPO)-inhouding van 8,86% moeten de 
gegevens over het jaar 2010 tegen september 2011 worden aangegeven. 

 
 
4. Doelstellingen voor de komende maanden 
 

- Voorafgaande verrijking van de databanken van de pensioeninstellingen met het 
INSZnr van de aangeslotene/begunstigde en het KBO-nr van de inrichter van een 
aanvullend pensioen (preload); 

- opstart aangiftecircuit aan de databank (batch + portaal); 
- opzetten van de gegevensuitwisseling tussen de databank en de RSZ(-PPO) ter 

controle van de bijzondere bijdrage van 8,86%; 
- uittekenen scenario’s gegevensuitwisseling tussen de databank en de CBFA en FOD 

Financiën; 
- opstellen en valideren van het glossarium en de technische aangifte-instructies voor 

aanvullende pensioenregelingen voor zelfstandigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.db2p.be/
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Verslag over de stand van zaken van de werkzaamheden  
van de werkgroep « Internationale betrekkingen » 

 
 
1. Samenstelling van de werkgroep 
 

- VSI    -   RVP 
- NIC    -   RSZ 
- HKVZ    -   RSZPPO 
- FAO    -   RJV 
- FBZ    -   DOSZ 
- RIZIV    -   PDOS 
- RSVZ    -   SIGEDIS 
- RKW    -   FOD SZ 
- RVA     -   Vlaamse Zorgverzekering 

 
 
2. Aantal vergaderingen in het tweede semester 2010 
 

Er vonden 2 vergaderingen plaats in het tweede semester van 2010, op 16 juni 2010 en op 
29 september 2010. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is voorzitter van de 
werkgroep Internationale Betrekkingen. 
 
 

3. Behandelde thema’s tijdens de vergaderingen 
 
De besprekingen van de werkgroep waren gericht op de opvolging van de 
inwerkingtreding van de nieuwe verordening ter coördinatie van de 
socialezekerheidssystemen en van de toepassingsverordening ervan op 1 mei 2010 (EG 
883/2004 en EG 987/2009). De volgende details werden besproken. 
 
De nieuwe Europese formulieren: Structured Electronic Documents (SED) 

 
Om de in de toepassingsverordening vastgelegde toepassingswijze in de praktijk te 
kunnen omzetten, heeft de Europese Administratieve Commissie voor de Sociale 
Zekerheid van Migrerende Werknemers (ACSZMW) een reeks gegevensstromen 
uitgewerkt waardoor de gegevensuitwisseling tussen instellingen van sociale zekerheid 
binnen het kader van de basisverordening mogelijk wordt. 
 
De nieuwe stromen en formulieren werden grondig geanalyseerd door nationale experts 
die vrijwillig meewerkten aan de uitwerking ervan. Ten gevolge van hun diverse 
opmerkingen werd een definitieve versie van alle formulieren goedgekeurd door de 
Administratieve Commissie tijdens haar vergadering van 5 en 6 oktober 2010 (op één 
uitzondering na). 
 
Deze formulieren zijn thans in alle sectoren, voor alle instellingen, in een eerste versie in 
het Engels beschikbaar. Deze formulieren worden momenteel vertaald in de verschillende 
talen van de Europese Unie. 
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Het EESSI-project – oplossingen inzake de toegang voor de instellingen 
 
Het EESSI-project dat niet los kan worden gezien van verordening 883/04, heeft als doel 
een elektronisch netwerk tot stand te brengen voor de Europese uitwisseling van 
socialezekerheidsgegevens in het kader van de toepassing van de verordening.  

 

 
 

Het EESSI-netwerk zal uit twee soorten domeinen bestaan: een internationaal domein met 
een centraal netwerk en een nationaal domein voor elke lidstaat (Member State – MS).  

 
Het internationale domein van EESSI wordt door de Europese Commissie beheerd en 
onderhouden. Dit elektronische uitwisselingsnetwerk is specifiek voor de behoeften van 
het project inzake de uitwisseling van socialezekerheidsgegevens in Europa. Het Europese 
netwerk TESTA zorgt voor de fysieke connectiviteit (informaticanetwerk). 

 
Het nationale domein wordt beheerd door elke lidstaat en is specifiek voor de lidstaat. De 
instellingen van deze lidstaat zijn aangesloten op het internationale netwerk via 
toegangspunten (Access Points – AP). Er zijn maximaal 5 toegangspunten per lidstaat. De 
KSZ werd als enige toegangspunt voor alle Belgische instellingen aangeduid. 
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De uitwisselingen op nationaal niveau blijven vrij te kiezen door de nationale overheden. 
Het Access Point is dus verantwoordelijk om het gegevensformaat dat op internationaal 
niveau wordt gebruikt om te zetten in het formaat dat gebruikt wordt voor de 
mededelingen met de nationale instellingen, en dient ook na te gaan of de (zowel 
binnenkomende als buitengaande) uitwisselingen in overeenstemming zijn met de 
specificaties van de internationale uitwisselingen. Ten slotte is het Access Point tevens 
verantwoordelijk voor het overmaken van de berichten afkomstig van het internationale 
netwerk aan de instellingen van zijn netwerk. Hiertoe is het AP vrij een routeringssysteem 
te implementeren waarbij rekening wordt gehouden met de nationale situatie op het vlak 
van bevoegdheden en taakverdeling. 

 
 

4. Realisaties 
 

- Dankzij de werkgroep kon een beroep worden gedaan op de experts van de bevoegde 
instellingen om deel te nemen aan de uitwerking van de Europese formulieren. 
Hierdoor werden de instellingen meer dan ooit gesensibiliseerd voor de toekomstige 
uitwisselingen in het kader van EESSI. 

 
- De eerste software van de contractant van de Commissie kon succesvol worden 

geïnstalleerd op de Kruispuntbank. Dankzij deze software kan een dagelijkse 
bijgewerkte kopie van het repertorium van de Europese instellingen worden 
verkregen. Dit repertorium zal in de toekomst worden gebruikt voor routeer- en 
veiligheidsdoeleinden in het toekomstige EESSI-netwerk. 

 
- De bespreking van de aansluitingsmethodes van de instellingen op het Access Point 

van de Kruispuntbank werd aangevuld met een theoretische voorstelling van een geval 
van berichtenuitwisseling met een buitenlandse instelling. Hierdoor werd de evolutie 
van het uitwisselingsprotocol binnen het EESSI-netwerk duidelijk. 

 
- De werkgroep heeft het mogelijk gemaakt om 5 experts van de bevoegde instellingen 

aan te duiden voor een deelname aan de voorafgaande opleidingen die in de loop van 
de maanden november en december 2010 door de Europese Commissie en haar 
contractant werden georganiseerd. 

 
- De Kruispuntbank heeft het Belgische Voorzitterschap van de Technische Commissie 

waargenomen. Het voornaamste actiepunt van het Voorzitterschap tijdens die periode 
betrof een aanzet voor de implementatie van een opvolging van de werkzaamheden 
die door de Lidstaten worden uitgevoerd tijdens de implementatieperiode van het 
project. De doelstelling van deze opvolging is om een objectief en gedetailleerd 
verslag op te maken over de door hen vastgestelde problemen, teneinde de nodige 
oplossingen aan te bieden. Hierbij wordt de haalbaarheid van de deadlines van de 
verordening steeds in het oog gehouden. 

 
 

5. Vooruitzichten 
 

Het jaar 2011 zou in het teken moeten staan van de concrete uitwerking van het EESSI-
project. De software zal in de loop van het eerste semester 2011 beschikbaar worden 
gesteld voor de Access Points en de instellingen. 
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In een eerste fase zal de Kruispuntbank de referentie-implementaties van het EESSI-
project moeten goedkeuren en installeren. Ze zal vervolgens moeten nagaan in welke mate 
deze implementaties kunnen worden gebruikt om het Belgische Access Point tot stand te 
brengen en in welke mate het in de bestaande infrastructuur kan worden opgenomen. 
 
In parallel moeten de instellingen dankzij de specificaties van de nieuwe stromen en 
formulieren hun procedures en eventueel hun infrastructuur aanpassen voor het aanmaken 
van deze nieuwe documenten. Op basis van de analyse van de software van de contractant 
door de KSZ en van de vastgelegde oplossingen zal een aansluitingsplan worden 
opgemaakt voor elke instelling teneinde deze formulieren over het EESSI-netwerk te 
kunnen versturen. 
 
Ten slotte zal in 2011 worden gestart met de eerste testen met betrekking tot de 
uitwisseling van de formulieren op Europees vlak. De KSZ en de instellingen zullen 
gebruik kunnen maken van de testinfrastructuur die werd geïmplementeerd binnen de 
Commissie om de eerste verzendingen naar het Europees netwerk te simuleren en ze 
zullen deze infrastructuur ook kunnen gebruiken om bilaterale testen uit te voeren met 
andere landen. 
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Verslag van de werkzaamheden van de werkgroep  
“Omnisectoriële impact”: tweede semester 2010 

 
 
1. Samenstelling van de werkgroep 
 

- DOSZ    -     RJV 
- FOD Sociale Zekerheid  -     RKW 
- FAO    -     RSVZ 
- FBZ    -     RSZPPO 
- HVKZ    -     RSZ 
- HVW    -     RVA 
- HZIV    -     RVP 
- KSZ    -     SIGEDIS 
- RIZIV     

 
 
2. Opzet van de werkgroep 
 

De FOD Sociale Zekerheid werd door het Algemeen Coördinatiecomité van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gevraagd een werkgroep op te richten 
waarbinnen bestudeerd zou worden wat de impact is van de verhoging van uitkeringen in 
bepaalde sectoren van de sociale zekerheid op andere uitkeringen van de sociale 
zekerheid. 
 
Deze werkgroep dient nuttige informatie inzake dit onderwerp te verspreiden onder de 
actoren van de sociale sector. Eerst aan deze die deel uitmaken van het primaire netwerk 
van de sociale zekerheid en daarna aan een ruimer netwerk. 
 
Nuttige informatie in dit opzicht zou er in kunnen bestaan dat de werkgroep: 
 
- aangeeft in welke beleidsdomeinen gelijktijdig moet ingegrepen worden indien men 

negatieve effecten van één beoogde maatregel wil vermijden; 
- kwantificeert wat de mogelijke negatieve effecten zijn van het eenzijdig doorvoeren 

van een bepaalde maatregel. 
 
 

3. Realisaties van het tweede semester 2010  
 

De werkgroep kwam één keer samen in plenaire zitting op 29 juni 2010. Hierbij werden 
de algemene principes voor een verdere aanpak van de werkzaamheden besproken. 
Daarnaast was er met een aantal instellingen regelmatig bilateraal overleg voor de verdere 
invulling van ontbrekende informatie. 
 
Het volledige verslag van de vergadering werd opgenomen in de nota met als onderwerp 
“Werkgroep omnisectoriële impact van de verhoging van SZ-uitkeringen: verslag van 
vergadering van 29 juni 2010 en gevraagde template voor invulling vragen”. 
 
Tevens werd ingegaan op de bespreking van het reeds ingezamelde 
inventarisatiemateriaal. Er werden geen opmerkingen gemaakt bij het voorgestelde 
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materiaal. Wel werd aan het FBZ, het FAO en de RKW gevraagd om de informatie, nodig 
voor de verdere invulling van het werkboek, op te leveren. De RKW heeft deze vraag 
intussen behandeld. 
 
Vervolgens werd een nieuw voorstel, met het oog op de kwantificering van bepaalde 
verbanden, besproken. De drie verbanden waarop gefocust werd, betreffen: 
 

1. het gezinslaststatuut bij ZIV-uitkeringen; 
2. het gezinslaststatuut bij werkloosheidsuitkeringen; 
3. de sociale supplementen bij gezinsbijslagen. 
 

Er werden een aantal vragen i.v.m. deze statuten besproken met vertegenwoordigers van 
de RVA, het RIZIV en de RKW. Deze vroegen een template voor de meer concrete 
invulling van deze vragen. De template werd intussen opgesteld en ingevuld door de drie 
voornoemde instellingen. 
 
Het doorgestuurde materiaal werd samengebracht in een document met als onderwerp 
“Werkgroep omnisectoriële impact: kwantificering van de gezinslaststatuten bij 
werklozen en personen met een ZIV-uitkering en sociale- en éénoudersupplementen in de 
kinderbijslag”. 
 
Met het oog op de verdere kwantificering van bepaalde verbanden werd ook een tweede 
document opgesteld met als onderwerp “Werkgroep omnisectoriële impact: 
kwantificering van simultane statuten op basis van data in het Datawarehouse 
Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming” 
 
Desbetreffende documenten werden aan alle leden van de werkgroep bezorgd. Tevens 
werden bijkomende vragen gesteld aan vertegenwoordigers van het FBZ, het FAO, de 
RKW, het RIZIV en de DG Personen met een Handicap (PMH) van de FOD SZ. De 
meeste vragen van het RIZIV werden ondertussen behandeld. 
 
Op basis van het ingezamelde inventarisatiemateriaal en het kwantificeringsmateriaal, 
werd een nota met voorlopige conclusies opgesteld. Het onderwerp van deze nota is 
“Werkgroep omnisectoriële impact: voorlopige conclusies op basis van materiaal 
ingezameld gedurende het eerste werkjaar”. Deze nota werd aan alle leden van de 
werkgroep bezorgd met de vraag om eventuele bemerkingen over te maken. 
 
 

4. Vooruitzichten voor het eerste semester van 2011 
 

- Verdere aanvulling van het werkboek voor: 
 

§ uitkeringen beroepsziekte (BZ): materiaal is reeds gedeeltelijk ingevuld op 
basis van input van het FBZ maar volledigheid moet nog afgetoetst worden. 
Het FBZ werd reeds gecontacteerd in verband met deze vraag; 

§ uitkeringen arbeidsongeval (AO) op basis van input van het FAO. Het FAO 
werd reeds gecontacteerd in verband met deze vraag; 

§ gegevens in verband met het leefloon op basis van input van de POD 
Maatschappelijke Integratie. 
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- Verdere uitwerking van de documenten m.b.t.: 
 

§ kwantificering van de gezinslaststatuten bij werklozen en personen met een 
ZIV-uitkering en sociale- en éénoudersupplementen in de kinderbijslag en  

§ kwantificering van simultane statuten op basis van data in het Datawarehouse 
Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming. 

 
  De uitwerking van deze laatste twee nota’s gebeurt in het kader van en in overleg met 

de onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het AGORA project 
DOCDWH. Dit laatste project wordt uitgevoerd in opdracht van de KSZ en de FOD 
Sociale Zekerheid ter ondersteuning van de uitbouw van het Datawarehouse 
Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. 

 
 
 
 


