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Synthese van de uitgewisselde diensten in het netwerk in 2018 / Synthèse des services échangés au sein du réseau en 2018
Opmerkingen:
 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
 voor wat de aanvragen van statistische gegevens betreft (punt 25), worden enkel de nieuwe
gegevensmededelingen weergegeven die in 2016 ontwikkeld of gerealiseerd werden.

Remarques:
 les chiffres indiqués reflètent le nombre de messages fonctionnels échangés, et donc directement utiles aux
institutions de sécurité sociale (à noter que les chiffres transmis dans le tableau détaillé pour 2016 ne comprennent
pas les messages communiqués par la BCSS en tant qu’institution de gestion des répertoires sectoriels);
 en ce qui concerne les demandes de données statistiques (point 25), seules sont reprises les nouvelles
communications de données développées ou réalisées en 2016..

Inhoud:
1. Verwijzingsrepertorium
2. Rijksregister en Kruispuntbankregister
3. Bestand van de ISI+ kaarten
4. Loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers: LATG-DMFA

Contenu:
1. Répertoire des références
2. Registre national et registre Banque Carrefour
3. Fichier des cartes ISI+
4. Carrières et salaires des travailleurs salariés: LATG - DMFA

5.
6.
7.
8.
9.

5. Flux de données consécutifs à la DMFA et aux déclarations de risques sociaux
6. Répertoire des employeurs
7. Bons de cotisation et droit à l’assurance soins de santé et indemnités
8. Maximum à facturer social et intervention majorée de l’assurance soins de santé
9. Maximum à facturer revenus dans l’assurance maladie
10. Intervention majorée forfaitaire pour les malades chroniques
11. Cotisation spéciale de sécurité sociale
12. Droits des assurés sociaux dans le secteur des allocations familiales
13. Droits des assurés sociaux dans le secteur des pensions
14. Droits des bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance soins de santé dans le secteur de la fiscalité
provinciale et communale

Gegevensstromen als gevolg van de DMFA en de aangiften van sociale risico’s
Werkgeversrepertorium
Bijdragebons en recht op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
Sociale maximumfactuur en verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging
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. Rechten van de sociaal verzekerden in de zelfstandigensector
19. Dimona - Personeelsbestand
20. Rechten van de werklozen

15. Droits des assurés sociaux en dehors de la sécurité sociale
16. Droits des travailleurs migrants au sein de l’UE
17. Intégration des CPAS dans le réseau de la BCSS
18. Droits des assurés sociaux dans le secteur des indépendants
19. Dimona – Fichier du personnel
20. Droits des chômeurs

21. OASIS
22. Mededeling van gegevens aan de pensioen- en solidariteitsinstellingen in het kader van de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP 28.4.2003)

21. OASIS
22. Communication de données aux organismes de pension et de solidarité dans le cadre de la Loi Pensions
Complémentaires (WAP 28.4.2003)

23. Sociale Invordering

23. Recouvrement social
24. Echange de données entre le SPF Finances et les institutions de sécurité sociale
25. Aperçu des demandes de données statistiques (article 5 loi BCSS)

24. Gegevensuitwisseling tussen de FOD Financiën en de instellingen van sociale zekerheid
25. Overzicht statistische gegevensaanvragen (artikel 5 KSZ-wet)
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1.

Verwijzingsrepertorium / Répertoire de références

Bericht

L607
L609

Benaming

Intitulé

Voorlegger

Soumissionnaire

2016

2017

2018

Netto aantal bijkomende actieve dossiers in het
personenrepertorium van de KSZ

Nombre net de dossiers actifs supplémentaires
dans le répertoire des personnes de la BCSS

Instellingen van sociale
zekerheid

Institutions de sécurité
sociale

BCSS

6.705.008

10.698.334

26.951.778

Consultatie van het personenrepertorium voor de
eigen sector
Consultatie van het personenrepertorium van alle
sectoren van de sociale zekerheid per INSZ

Consultation du répertoire des personnes pour le
propre secteur
Consultation du répertoire des personnes pour
tous les secteurs de la sécurité sociale, et ce par
NISS
Message permettant la suppression en une seule
fois de toutes les lignes d’intégration d’une
personne dans le répertoire des références

Instellingen van sociale
zekerheid
Instellingen van sociale
zekerheid

KSZ

BCSS

3.857.571

121.344

590.390

KSZ

BCSS

5.084.420

5.832.959

863.234

Institutions de sécurité
sociale

KSZ

BCSS

2.152

5.166

1.689

Message permettant d’effectuer “on-line” les
Instellingen van sociale
modifications à apporter au répertoire des
zekerheid
références, ligne par ligne
Inbrengen lijnen in het verwijzingsrepertorium
Ajout de lignes dans le répertoire des références Instellingen van sociale
zekerheid
Verwijderen lijnen in het verwijzingsrepertorium Suppression de lignes dans le répertoire des
Instellingen van sociale
références
zekerheid
Consultatie van het personenrepertorium van alle Consultatie van het personenrepertorium van alle Instellingen van sociale
sectoren van de sociale zekerheid per INSZ
sectoren van de sociale zekerheid per INSZ
zekerheid

Institutions de sécurité
sociale

KSZ

BCSS

8.346.380

6.375.190

3.797.984

Institutions de sécurité
sociale
Institutions de sécurité
sociale
Institutions de sécurité
sociale

KSZ

BCSS

48.119.318

KSZ

BCSS

1.298.012

1.553.532

1.712.694

KSZ

BCSS

888.583

1.929.386

1.924.367

Dienst die toelaat om dossiers in te schrijven of te Dienst die toelaat om dossiers in te schrijven of te Instellingen van sociale
verwijderen uit het personenrepertorium en om verwijderen uit het personenrepertorium en om zekerheid
de eigen dossiers te raadplegen
de eigen dossiers te raadplegen

Institutions de sécurité
sociale

KSZ

BCSS

22.297.343

Voorlegger

Soumissionnaire

Destinataire et/ou répondant

KSZ-register
Rijksregister

Registre BCSS/
Registre national

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
Instellingen van de
sociale zekerheid

S607

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

U607

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

ManageInscriptions.Insert
ManageInscriptions.Delete
ReferenceManager (ssdn)

InscriptionService

2.

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
KSZ

Destinataire et/ou répondant

Institutions de sécurité
sociale
Institutions de sécurité
sociale

Instellingen van sociale
zekerheid

63.191.698 71,125,968

60.286.558 112.412.059

Rijksregister en Kruispuntbankregister / Registre national et registre Banque Carrefour

Bericht

Benaming

Intitulé

Mutaties in A1-formaat / Mutations en format A1 Nieuwe dossiers/mutaties KSZ-register / Rijksregister
Nouveaux dossiers/mutations Registre BCSS/
Registre National

Institutions de sécurité
sociale

Raadplegingen in A1 formaat / consultations en
format A1
NI
Mutaties in XML (ssdn) / Mutations en XML (ssdn)

Raadpleging van de gegevens in het
KSZ-register / Rijksregister.
Nieuwe Inschrijvingen
Nieuwe dossiers/mutaties

Consultation des données dans le registre BCSS / Instellingen van
le Registr National.
sociale zekerheid
Nouvelles inscriptions
Nouveaux dossiers/mutations
KSZ-register
Rijksregister

Institutions de sécurité sociale
KSZ-register / Rijksregister Registre BCSS , Registre National

Mutaties geradieerden / Mutations personnes
radiées
Personnotifications

Mutatie in XML voor geradieerden

Mutations personnes radiées

Mutaties in XML met aanduiden van de
gewijzigde groepen
Mededeling door de instellingen van sociale
zekerheid alsook via het NIC van de
bijwerkingen van de actuele gegevens in het
KSZ-register, voor alle gegevens

L204

Registre BCSS/
Registre national

CIN (500R)
Gemeeschappen en
gewesten

NIC (500R)
Communautés
et Régions

KSZ-register

Registre BCSS

Rijksregister

Registre national

Mutation en XML pour personnes radiées

RR/KSZ-register

RR/Registre BCSS

KSZ-register

Registre BCSS

Sigedis, RSVZ,
FAMIFED
Instellingen van de
sociale zekerheid

Sigedis, INASTI, FAMIFED

Communication par les institutions de sécurité
sociale, ainsi que via le CIN, des mises à jour des
données actuelles dans le registre BCSS, pour
toutes les données

Institutions de sécurité
sociale

2016

2017

2018

19.367.120

14.964.773

12.308.307

224.789.901

94.226.997

14.995.455

250.436
16.772.014

252.379
17.081.423

257.754
17.722.349

8.044

4.157

9.183

14.778.237

26.580.636

38.124.354

179.110

126.124

136.355
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M302

M303

I705

WS: Identify Person (ssdn)

Mededeling van de transfer in het KSZ-register
van een ambtshalve geschrapte
persoon ingevolge een mutatie afkomstig van
het rijksregister
Mededeling van de transfer in het Rijksregister
van een
sociale verzekerde die geïdentificeerd is in het
KSZ-register ingevolge een bijwerking van het
KSZ-register door een instelling
van sociale zekerheid
Mededeling van een wijziging van de
identificatiegegevens in het Rijksregister
die aanleiding geeft tot de aanmaak van een
nieuwe ISI+-kaart

Communication du transfert dans le registre BCSS KSZ
d'un radié d'office, suite à une mutation
provenant du Registre National

BCSS

Ziekenfondsen

Mutualités

120.514

122.356

117.239

Communication du transfert dans le Registre
national d'un assuré social identifié dans le
registre BCSS, suite à une mise à jour du registre
BCSS par une institution de sécurité sociale

KSZ

BCSS

Ziekenfondsen

Mutualités

83.300

85.148

83.749

Communication d’une modification des données KSZ
d’identification dans le Registre national devant
donner lieu à la création d’une nouvelle carte ISI+

BCSS

Ziekenfondsen

Mutualités

47.744

7.535

8.113

Consultatie KSZ-register/Rijksregister en de
diverse facades (filters) en bijwerkingen KSZregister

Consultation registre BCSS/registre national et
des diverses façades (filtres) et les mises-à-jours
du Registre BCSS

OCMW's
GOTOT IN
e-creabis
Studietoelagen
Notarissen
FPD
RSVZ
VO-Centrale
Accouting Orafin
RJV
FOD BOSA-eBirth
FOD
VolksgezondheideCad
ePV
KBO
FOD SZ
POD MI
eHealth
Actoren in de
sociale sector

CPAS
GOTOT IN
e-creabis
Allocations d'études
Notaires
SFP
INASTI
VO-Centrale
Accounting Orafin
ONVA
SPF BOSA-eBirth
SPF Santé publiqueeCad
ePV
BCE
SPF Séc soc
SPP IS
eHealth

Rijksregister
KSZ-register

Registre national /
Registre BCSS

62.518.931

59.328.548

72.261.015

Acteurs du secteur
social

Rijksregister
KSZ-register

Registre national
Registre BCSS

58.606.518 143.290.670 205.636.806

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
KSZ

Destinataire et/ou répondant

Bestemmeling
en/of
beantwoorder

Destinataire et/ou répondant

SOA Webservices Registers, gezinssamenstelling, Webservices voor het raadplegen van de
gezinshoofd,… /Services wab SOA Registres,
registers en voor het bijwerken van de
composition du ménage, chef de famille,…
KSZ-registers (incl. Vervangingsvoorstellen)

3.

Services web de consultation des registres et de
mise à jour des registres BCSS (en ce compris les
propositions de remplacement)

Bestand van de sociale identiteitskaarten en van de beroepskaarten / Fichier des cartes d'identité sociale et des cartes professionnelles

Bericht

Benaming

Intitulé

Voorlegger

Soumissionnaire

I70x

Aanmaak , annulering, recuperatie en raadplegen
van een isi+-kaart en levering
van de identificatiegegevens (Rijksregister
en Kruispuntbankregister)

Création, annulation, récupération et
consultation d’une carte isi+ et fourniture des
données d’identification (Registre national et
Registre Banque Carrefour)

Ziekenfondsen

Mutualités

Toestand op 1
januari 2017

Toestand op 1
januari 2018

BCSS

2016

2017

2018

2.081.122

323.630

472.707

2016

2017

2018

Gecumuleerde statistieken m.b.t. de ISI+-kaart / Statistiques cumulées relatives à la carte ISI+
Omschrijving

Intitulé

Aantal ISI+ kaarten

Nombre de cartes ISI+

4.

442.742

Toestand op 1
januari 2019
1.892.114

2.050.620

Loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers: LATG-DMFA / Carrières et salaires des travailleurs salariés: LATG - DMFA

Bericht

Benaming

Intitulé

Voorlegger

Soumissionnaire
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LATG (L802/L803/L806)

Raadpleging van de LATG

Consultation du LATG

803X

VSI
RIZIV
SIGeDIS

AIS
INAMI
SIGeDIS

RSZ

ONSS

30.806

9.781

2.054

RSZ

ONSS

RJV
SIGeDIS
VSI
SIGeDIS
RJV
NIC
FAMIFED
VSI
WAP
RSZ

ONVA
SIGeDIS
AIS
SIGeDIS
ONVA
CIN
FAMIFED
AIS
WAP
ONSS

29.208

3.900

-

A820M

Attest met loon- en arbeidstijdgegevens
vanuit de DMFA

Attestation mentionnant des données relatives
RSZ
au salaire et au temps de travail sur la base de la
DMFA

ONSS

A820L
A821L

Raadpleging van de bestaande attesten
DMFA eventueel met historiek

Consultation des attestations DMFA existantes,
éventuellement avec historique

FEDRIS
RJV
FAMIFED
RSVZ
RVA-UI's
NIC
RIZIV
VSI
FOD SZ
Waals Gewest
Dienst Taxi's (BHG)
Federation WallonieBruxelles
POD MI - ESF
WVG: gezinszorg
& animatoren
WSE
VDAB

FEDRIS
ONVA
FAMIFED
INASTI
ONEm - OP
CIN
INAMI
AIS
SPF SS
Région wallonne
Service Taxis
Fédération WallonieBruxelles
SPP IS - FSE
WVG/Animatoren
WVG/Gezinszorg
WSE
VDAB

A830L

Raadpleging van beperkte gegevensset DMFA

Consultation du set de données limité DMFA

Webservices opgeroepen door SIVA
Webservice Dmfa
Raadpleging van het overzicht van een
driemaandelijkse loonstaat

Services web auxquels SIVA fait appel
Service web Dmfa
Consultation de l’aperçu d’une fiche de salaire
trimestrielle

EconomicInspectionDMFAConsultationService
(EIDC)

Opvraging van de DMFA gevens voor een
werkgever waarbij de insz geanonimiseerd
worden teruggegeven
Opvragen van loopbaan zoals burger die ziet

Opvraging van de DMFA gevens voor een
werkgever waarbij de insz geanonimizeerd
worden teruggegeven
Consultation de la carrière comme le citoyen le
voit.
Bijklussen
Starterjobs
Opvragen van loopbaangegevens bij Sigedis om
na te gaan of een werknemer bij een werkgever
kan voldoen voor een flexijob

FOREM
FEDRIS
AIS
INAMI,INASTI
ONVA
INASTI
ONEm
ASI
Région wallonne
BCED

RSZ

DmfA Employer Services (ssdn)
DMFA Webservice (soa)
L822
L823

VDAB
FEDRIS
VSI
RIZIV,RSVZ
RJV
RSVZ
RVA
VSI
Waals Gewest
BCED

FBZ
Fod Fin
RSZ
RSZ
RSZ

My-Career
AdditionalWorkService
CareerDerivedJobRightsService
FLEXI JOBS

5.

Bijklussen
Starterjobs
Opvragen van loopbaangegevens bij Sigedis om
na te gaan of een werknemer bij een werkgever
kan voldoen voor een flexijob

124.014.957

83.985.964 102.691.461

22.195.090

27.539.651

17.161.422

ONSS

169.558

169.538

172.807

RSZ
RSZ
RSZ

ONSS
ONSS
ONSS

956.467
1.018.282

25.836
114.603
957.376

27.956
1.919.012
791.811

RSZ

ONSS

73.799

49.498

51.111

FMP
SPF Fin.
ONSS
ONSS
ONSS

SIGEDIS

SIGEDIS

SIGEDIS
SIGEDIS
SIGEDIS

SIGEDIS
SIGEDIS
SIGEDIS

Soumissionnaire

Bestemmeling
en/of
beantwoorder

Destinataire et/ou répondant

293

992.194

1.409.654

26

131.883
51
2.503.921

2016

2017

2018

Gegevensstromen ingevolge de DMFA en de aangiften van sociale risico's / Flux de données consécutifs à la DMFA et aux déclarations de risques sociaux

Bericht

Benaming

Intitulé

Voorlegger
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A037M

Attest van de uitbetalingsinstellingen mbt
periodes van inactiviteit wegens tijdelijke
werkloosheid

Attestation des organismes de paiement relative Ui
aux
RVA
périodes d’inactivité en raison de chômage
temporaire

OP
ONEm

A037L / TemporaryUnemploymentService

Raadpleging van de periodes van inactiviteit
wegens tijdelijke werkloosheid

Consultation des périodes d’inactivité en raison
de chômage temporaire

A038M

Attest met vakantiedagen en vakantiegeld
voor arbeiders

Attestation relative aux jours de congé et au
pécule de vacances des ouvriers

RJV
FAMIFED
NIC
RIZIV
RJV

ONVA
FAMIFED
CIN
INAMI
ONVA

A038L / HolidayAttestationService

Raadpleging van de attesten mbt jaarlijkse
vakantie van arbeiders

Consultation des attestations relatives aux
vacances annuelles des ouvriers

A044M

Attest mbt tijdelijke arbeidsongeschiktheid
ingevolge arbeidsongeval

Attestation relative à l’incapacité de travail
temporaire
suite à un accident du travail

RVA
NIC
RIZIV
FEDRIS

ONEm
CIN
INAMI
FEDRIS

Pegasis

Webservice voor consultatie van het polisbestand van FEDRIS
Attest mbt gunstige beslissingen in dossiers
beroepsziekte

Service web de consultation du fichier des polices
de FEDRIS
Attestation relative aux décisions favorables dans
les
dossiers de maladie professionnelle
Attestation relative aux décisions favorables dans
des
dossiers de maladie professionnelle
Attestation relative aux jours AMI rémunérés ou
non

FOD SZ

SPF SécSoc

FEDRIS

FEDRIS

FEDRIS

FEDRIS

VI

VI

RJV
RVA - UI's
RIZIV
FEDRIS
Medex

ONVA
ONEm - OP
INAMI
FEDRIS
Medex

A045M

A046M

Attest mbt gunstige beslissingen in dossiers
beroepsziekte

A052M

Attest mbt al dan niet vergoede ZIV-dagen

A052L / HDIAllowanceService

Raadpleging attest mbt al dan niet vergoede
ZIV-dagen

Attestation relative aux jours AMI rémunérés ou
non

OccupationalAccidentAbsence Periods (OAAP)

Communication des périodes d'incapacité
temporaires de travail, consécutives à un
accident du travail

Communication des périodes d’incapacités
temporaires de travail, consécutives à un
accident du travail

RJV
SIGeDIS
FAMIFED
NIC
FEDRIS
VSI
RVA-UI

ONVA
SIGeDIS
FAMIFED
CIN
FEDRIS
AIS
OP
ONEm

5.974.513

4.924.689

4.486.553

2.251.408

1.487.194

1.065.418

SIGeDIS
RVA
NIC
RJV

SIGeDIS
ONEm
CIN
ONVA

3.606.789

2.280.794

3.941.586

516.527

736.294

668.441

SIGeDIS
RJV
FAMIFED
NIC
VSI
FEDRIS

SIGeDIS
ONVA
FAMIFED
CIN
AIS
FEDRIS

1.002.651

586.740

1.054.199

24.939

10.475

-

SIGeDIS
RJV
FAMIFED
SIGeDIS

SIGeDIS
ONVA
FAMIFED
SIGeDIS

282.187

277.100

268.472

219.837

215.339

208.168

FEDRIS
RJV
SIGeDIS
VI

FEDRIS
ONVA
SIGeDIS
OA

6.300.344

6.968.946

7.005.401

2.064.257

2.202.180

1.673.810

FEDRIS

FEDRIS

92.077

70.426

75.343
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6.

Werkgeversrepertorium / Répertoire des employeurs

Bericht

Benaming

Intitulé

L700

Alfabetische opzoeking in het
werkgeversrepertorium voor het
verkrijgen van het inschrijvingsnummer of
uniek nummer van de gezochte werkgever

Recherche alphabétique dans le répertoire des
employeurs en vue d’obtenir le matricule ou le
numéro unique de l’employeur recherché

Voorlegger

Soumissionnaire

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
RSZ

Destinataire et/ou répondant

2016

2017

2018

ONSS

58.062

21.753

15.623

RSZ

ONSS

2.466.283

2.768.823

2.731.552

RJV
RVA
FOREM, Actiris
VSI, NIC
FOD SZ
VSI
FOD WASO
WAP
SIGeDIS
VEDPB
RSZ

ONVA
ONEm
FOREM, ACTIRIS
AIS
CIN
SPF SS
SPF ETCS
WAP
SIGeDIS
VEDPB
ONSS

4.371.543

1.998.827

4.271.806

765.847

1.129.020

1.280.468

FEDRIS
RVA
RJV
NIC
SIGeDIS
FOD WASO
VSI
RIZIV
Raadpleging van het werkgevers-repertorium op Consultation du répertoire des employeurs sur la RJV
basis van het RSZ-inschrijvingsnummer of uniek base du numéro d’immatriculation ONSS ou du
NIC
nummer van de werkgever
numéro unique de l’employeur
SIGeDIS
RSVZ
OCMW's
RVA
FOD WASO
Actiris
FEDRIS
VSI
Attest van het werkgevers-repertorium met
Attestation du répertoire des employeurs
RSZ
basisidentificatiegegevens
contenant les données d’identification de base de
van de werkgever
l’employeur

FEDRIS
ONEm
ONVA
CIN
SIGeDIS
SPF ETCS
AIS
INAMI
ONVA
CIN
SIGeDIS
INASTI
CPAS
ONEm
SPF ETCS
ACTIRIS
FEDRIS
AIS
ONSS

EmployerAttestationService

Raadpleging van het werkgevers-repertorium op Consultation du répertoire des employeurs sur la SIGeDIS
basis van het RSZ-inschrijvingsnummer of uniek base du numéro d’immatriculation à l’ONSS ou du VSI
nummer van de werkgever
numéro unique de l’employeur
RJV
FOD SZ

SIGeDIS
AIS
ONVA
SPF SécSoc

EmployerListService

Alfabetische opzoeking in het
werkgeversrepertorium voor het
verkrijgen van het inschrijvingsnummer of
uniek nummer van de gezochte werkgever
Opvragen van de sociale schulden van een
onderneming

SIGeDIS
VSI
RJV

SIGeDIS
AIS
ONVA

RSZ

ONSS

49.293

45.774

47.210

BCED/FOREM

BCED/FOREM

RSZ

ONSS

122

542

101

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
Ziekenfondsen

Destinataire et/ou répondant

2016

2017

2018

12.842.191

13.228.063

13.211.725

A701L

A701M

EnterpriseSocialDebt (Harmattest)

7.

Recherche alphabétique dans le répertoire des
employeurs en vue de l’obtention du numéro
d’immatriculation ou du numéro unique de
l’employeur recherché
Opvragen van de sociale schulden van een
onderneming

Bijdragebons en recht op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen / Bons de cotisation et droit à l’assurance soins de santé et indemnités

Bericht

Benaming

Intitulé

Voorlegger

Soumissionnaire

A908

Bijdragebons

Bons de cotisation

A909

Verbeterde elektronische bijdragebon van
papieren bon
Gegevens m.b.t. papieren bijdragebons
bestemd voor de Administratieve cel
Dringend te behandelen-corrigeren bons
door RSZ wegens niet verzekerd
Bevestiging van ontvangst van een papieren
bijdragebon

Bon de cotisation électronique rectifiant bon
papier
Données relatives aux bons de cotisation papier
destinés à la Cellule administrative
A traiter d’urgence – corriger bons par ONSS en
raison de la non-assurance
Confirmation de la réception d'un bon de
cotisation papier

RSZ
Sociale verzekerings
fondsen
RSZ

ONSS
Caisses d'assurances
sociales
ONSS

Ziekenfondsen

Mutualités

RSZ

ONSS

RIZIV

INAMI

Ziekenfondsen

Mutualités

RSZ

Ziekenfondsen

Mutualités

RSZ
Sociale
Verzekeringsfondsen

A911
A912
P908

Mutualités

152

411

156

109.071

134.232

133.817

ONSS

5.568

1.749

2.180

ONSS
Caisses d'assurances sociales

2.426

7.823

5.536
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R908

Rechtzetting van een eerder overgemaakt
antwoord op een elektronische bijdragebon

A012

Werkloosheids- of loopbaanonderbrekings
bewijs
Bevestiging van ontvangst van een papieren
werklooseheids- of loopbaanonderbrekingsbewijs

ONSS
Caisses d'assurances sociales

ONEm-OP

RSZ
Sociale
Verzekeringsfondsen
Ziekenfondsen

Confirmation de la réception d'une preuve papier Ziekenfondsen
de chômage ou d'interruption de carrière

Mutualités

RVA-UI

Rechtzetting van een eerder overgemaakt
antwoord op een werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsbewijs
Attest deeltidse werknemer met behoud
van rechten in de werkloosheidssector

Rectification d'une réponse déjà transmise
concernant une preuve de chômage ou
d'interruption de carrière
Attestation de travailleur à temps partiel avec
maintien des droits dans le secteur chômage

Ziekenfondsen

Mutualités

RVA-UI

L901
L902
L903

Raadpleging van het opvolgingsbestand van de
overgemaakte elektronische berichten A908,
P908 en R908 voor het werknemersstelsel

Consultation du fichier de suivi des messages
électroniques A908, P908 et R908 transmis pour
le régime salarié

L904

Raadpleging van het opvolgingsbestand van
de overgemaakte elektronische berichten
A0112, P012, A077, P077 en R077 voor de
werklozen
Raadpleging van het opvolgingsbestand van
de overgemaakte elektronische berichten
A908, P908 en R908 voor de zelfstandigen
Attesten m.b.t. werklozen die de wachtijd
vervuld hebben en rechthebbenden
worden in de sector van de geneeskundige
verzorging
Consultatie van gegevens (aanpassing van de
stroom "bijdragebons
van zelfstandige werknemers" teneinde rekening
te
houden met het KB tot wijziging van de
begindatum van arbeidsongesschiktheid)
Attest geneeskundige verzorging
gepensioneerden
Antwoorden attest geneeskundige
verzorging gepensioneerden
Raadpleging opvolgingsbestand van de
attesten geneeskundige verzorging
gepensioneerden

Consultation du fichier de suivi des messages
électroniques A012, P012, R012, A077, P077 et
R077 transmis pour les chômeurs

Raadpleging door de VI's bij de UI's van het
bedrag van de
werkloosheidsuitkering (Inlichtingenblad
uitkeringen)
Uitwisseling van berichten tussen het FAO en het
NIC met betrekking tot de
tenlasteneming van de betaling van ziekte en
invaliditeitsuitkeringen wegens arbeidsongeval

Consultation par les OA auprès des OP du
montant de l’allocation de chômage (Feuille de
renseignements allocations)

P012

R012

A077

L905
L906
A015

SelfEmployedContributionVoucherService (L410)

A101
A102
C101 / PensionCareService

L500

A060 / OccupationalAccidentService
A061

Rectification d'une réponse déjà transmise
Ziekenfondsen
concernant la transmission d'un bon de cotisation
électronique
Preuve de chômage ou d'interruption de carrière RVA-UI

Mutualités

32

2.620

14

1.482.546

1.446.967

1.287.057

ONEm-OP

100

138

99

RVA-UI

ONEm-OP

9

0

1

ONEm-OP

Ziekenfondsen

Mutualités

171.421

146.725

128.225

Ziekenfondsen
RIZIV

Mutualités
INAMI

RSZ

ONSS

124.510

133.880

420.973

Ziekenfondsen
RIZIV

Mutualités
INAMI

RVA

ONEm

14.229

19.715

15.816

Consultation du fichier de suivi des messages
Ziekenfondsen
électroniques A908, P908 et R908 transmis pour RIZIV
les travailleurs indépendants
Attestation relative aux chômeurs ayant terminé RVA
leur stage d'attente et devenant titulaire dans le
secteur des soins de santé

Mutualités
INAMI

RSVZ

INASTI

31.490

1.052.705

44.270

ONEm

Ziekenfondsen

Mutualités

23.092

21.388

18.941

Consultation de données (adaptation du flux
“bons de cotisation des travailleurs
indépendants” pour tenir compte de l’AR
modifiant la date de début de l’incapacité de
travail)

Ziekenfondsen

Mutualités

Sociale
Verzekeringsfondsen

Caisses d'assurances sociales

46.636

64.365

62.901

Attestation soins de santé pensionnés

FPD, RSVZ,
Pensioenkadaster
Pensioenkadaster

ONP, INASTI,
Cadastre des pensions
Cadastre des pensions

Ziekenfondsen

Mutualités

633.181

586.716

569.348

FPD en/of RSVZ

SFP et/ou INASTI

682.920

679.823

589.852

FPD
RSVZ
Ziekenfondsen
RIZIV
VI's/NIC

SFP
INASTI
Mutualités
INAMI
OA/CIN

Pensioenkadaster

Cadastre des pensions

34.410

337.251

212.398

RVA/UI's

ONEm/OP

335.704

334.404

256.099

FEDRIS
CIN

NIC
FEDRIS

CIN
FEDRIS

719.682

215.401

831.645

Réponses attestation soins de santé pensionnés
Consultation du fichier de suivi des attestations
relatives aux soins de santé pour les pensionnés

Échange de messages entre le FAT et le CIN
FEDRIS
relatif à la prise en charge du paiement des
NIC
indemnités de maladie-invalidité et d’accident de
travail

Mutualités
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8.

Sociale maximumfactuur en verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging / Maximum à facturer social et intervention majorée de l'assurance soins de santé

Bericht

Benaming

Intitulé

Voorlegger

Soumissionnaire

A003

Attest waaruit blijkt dat de sociaal verzekerde
onder het personeel toepassingsgebied
en van de verhoogde tegemoetkoming 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 gawaarborgd inkomen

Attestation prouvant le statut de l'assuré social
au regard du champ d'application personnel de la
franchise sociale et de l'intervention majorée de
l’assurance soins de santé; ces attestations
prouvent également le droit des personnes
handicapées et des personnes âgées bénéficiant
d'un revenu garanti à l'intervention majorée de
l'assurance soins de santé

FOD SZ
FPD
Uitbetalingskassen voor
werkloosheidsuitkeringen

SPF SécSoc
SFP
Caisse de paiement des
allocations de chômage

A652

Attest waarmee medische vaststelling van een
kind met een handicap wordt meegedeeld

Attestation permettant de communiquer la
constatation médicale d’un enfant handicapé

FOD SZ

9.

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
ziekenfondsen

Destinataire et/ou répondant

2016

2017

2018

Mutualités

8.318.244

7.594.949

7.036.705

SPF SécSoc

Ziekenfondsen
VSB

Mutualités
VSB

64.342
535

55574
16122

127963
9066

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
FOD Financiën

Destinataire et/ou répondant

2016

2017

2018

3.976.786

1.325.475

-

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
Ziekenfondsen + VSB

Destinataire et/ou répondant

2016

2017

2018

230.000
53.809

223275
736060

229759
74300

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
FOD Financiën

Destinataire et/ou répondant

2016

2017

2018

SPF Finances

6.607.450

6.645.989

6.731.826

RVA
RSZ
FOD Financiën

ONEm
ONSS
SPF Finances

376.343

377.335

412.565

1.067.993

1.094.319

1.090.705

Maximumfactuur inkomens in de ziekteverzekering / Maximum à facturere revenus dans l'assurance maladie

Bericht

Benaming

Intitulé

Voorlegger

Soumissionnaire

L330

Attest met de sociaal verzekerden die,
volgens hun inkomen, kunnen genieten
van de maximumfactuur

Attestation comprenant les assurés sociaux
susceptibles de bénéficier de la MAF suite à leur
revenu.

RIZIV

INAMI

10.

Forfaitaire verhoogde tegemoetkoming voor chronisch zieken / Intervention majorée forfaitaire pour les malades chroniques

Bericht

Benaming

Intitulé

Voorlegger

Soumissionnaire

A023

Attest waaruit blijkt dat de sociaal verzekerde in
aanmerking komt voor de forfaitaire
tegemoetkoming aan chronisch ziekten

Attestation prouvant le statut de l’assuré social
pouvant être pris en considération pour
l’indemnité forfaitaire allouée aux malades
chroniques

FOD SZ
FPD

SPF SécSoc
SFP

Soumissionnaire

11.

Mutualités + VSB

Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid / Cotisation spéciale de sécurité sociale

Bericht

Benaming

Intitulé

Voorlegger

A007

Lijst van de personen die geacht worden
onderworpen te zijn aan bijzondere bijdrage

Liste des personnes présumées soumises à la
cotisation spéciale

Ziekenfondsen, HVKZ, RSZ Mutualités, CSPM,
ONSS

L200

Raadplegingen m.b.t. de prestaties door de
echtgenoten van zelfstandigen
Lijst van de personen die onderworpen zijn
aan de verhoogde sociale zekerheidsbijdrage
en het bedrag van de betaalde verhoging

Consultations relatives aux prestations des
conjoints d'indépendants
Liste des indépendants redevables du
supplément de cotisations sociales ainsi que le
montant du supplément payé

RSVZ

INASTI

RSVZ

INASTI

A008

SPF Finances
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12.

Rechten van de sociaal verzekerden in de kinderbijslagsector / Droits des assurés sociaux dans le secteur des allocations familiales

Bericht

Benaming

Intitulé

Voorlegger

Soumissionnaire

A011, Z/M

Attets m.b.t. volledig werklozen en
bruggepensioneerden
Raadpleging attest volledig werkloosheid
en brugpensioen
Attest m.b.t. rechthebbenden op een
onderbrekingsuitkering (ook crisistijdskrediet)

Attestation relative aux chômeurs complets et
aux prépensionnés
Consultation attestation chômage complet et
prépension
Attestation relative aux bénéficiaires d'une
allocation d'interruption (aussi crédit-temps de
crise)

Werkloosheidskas

Caisse de chômage

FAMIFED
NIC
RVA

FAMIFED
CIN
ONEm

A014L

Raadpleging periodes van loopbaan
onderbreking/tijdskrediet

Consultation des périodes d’interruption de
carrière/crédit-temps

A200

Attest voor het behoud van het recht op
kinderbijslag voor de jonge werkzoekenden

A015

Attest m.b.t. werklozen die hun wachttijd
hebben vervuld

FAMIFED
NIC
VSA WSE
FEDRIS
RIZIV
Attestation en vue du maintien des droits aux
VDAB
allocations familiales pour les jeunes demandeurs FOREM
d'emploi
ACTIRIS
ADG
Attestation relative aux chômeurs ayant terminé RVA
leur stage d'attente

FAMIFED
CIN
VSA WSE
FEDRIS
INAMI
VDAB
FOREM
ACTIRIS
ADG
ONEm

A020

Attest voor het behoud van het recht op
kinderbijslag voor de personen in arbeidsongeschiktheid of met moederschapsrust

Attestation en vue du maintien des droits aux
allocations familiales pour les personnes en
incapacité de travail ou en congé de maternité

Ziekenfondsen

Mutualités

L320/L321

Raadpleging van het overzicht of van de details in
het gezinsbijslagdossiers in het kadaster van de
kinderbijslag
Dienst aan de hand waarvan de kinderbijslagdossiers voor de betrokken persoon
kunnen worden geïdentificieerd 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, burgelijke staat,
datum en plaats van overlijden, gezinssamenstelling van de ondergevraagde

Consultation de l’aperçu ou les détails des
dossiers d’allocations familiales dans le cadastre
des allocations familiales

RSVZ, FPD, VMSW

Cadaf.RetrieveAllocationFile

WS EduAttest18+.sendAttest

A011, L
A014, Z => M

Cadaf.IdentifyAllocationFile

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
Kinderbijslagfondsen

Destinataire et/ou répondant

2016

2017

2018

SPF Finances

4.375.997

2.612.951

2.692.949

Uitbetalingsinstellingen

Organisme de paiement

2.896.662

2.227.944

1.336.128

Kinderbijslagfondsen
NIC
VSI
VSA WSE
RVA

Caisses d'allocations familiales
CIN
AIS
VSA WSE
ONEm

647.036

845.469

674.033

573.650

237.510

51.908

Kinderbijslagdondsen
Sociale verzekeringsfondsen

Caisses d'allocations familiales
Caisses d'assurances sociales

259.150

256.350

283.006

Kinderbijslagdondsen
Sociale verzekeringsfondsen
Vlaamse Overheid
Kinderbijslagsfondsen
RSVZ
Vlaamse Overheid

Caisses d'allocations familiales
Caisses d'assurances sociales
Vlaamse Overheid

19.177

17.773

15.436

Caisses d'allocations familiales
INASTI
Vlaamse Overheid

5.878.227

4.526.656

5.072.736

INASTI, SFP, VMSW

FAMIFED

FAMIFED

1.051.661

375.750

158.740

Service permettant d’identifier les dossiers
FOD Sociale Zekerheid
d’allocations familiales pour la personne
concernée sur une période maximale de 5 ans et
minimale d’1 mois. Ce service est enrichi de
données à caractère personnel relatives à la
personne concernant laquelle une consultation
est réalisée: nom, prénoms, lieu et date de
naissance, sexe, nationalité, état civil, lieu et date
de décès, composition du ménage de la personne
interrogée

SPF Sécurité Sociale

Rijksregister
KSZ-registers
FAMIFED

Registre national
Registres BCSS
FAMIFED

731

302

-

Dienst aan de hand waarvan de gegevens
uit een bepaald kinderbijslagdossier
kunnen worden teruggevonden. Deze dienst
wordt verrijkt met persoonsgegevens
(naam, vornaam en geboortedatum) voor de
actoren van het dossier

Service permettant de retrouver les données d’un FOD Sociale Zekerheid
dossier d’allocations familiales donné. Ce service
est enrichi de données à caractère personnel
(nom, prénom et date de naissance) pour les
acteurs du dossier

SPF Sécurité Sociale

Rijksregister
KSZ-registers
FAMIFED

Registre national
Registres BCSS
FAMIFED

283

186

-

Dienst waarbij attetsen over studenten ouder
dan 18 jaar die nog steeds voltijds studeren
worden doorgestuurd naar RSVZ of FAMIFED
zodat het recht op kinderbijslag behouden
blijft

Service permettantde transmettre à l'INASTI ou à Vlaamse Overheid
FAMIFED les attestations relatives aux étudiants Departement Onderwijs;
âgés de plus de 18 ans qui sont encore à l'étude à Duitse gemeenschap
temps plein de sorte que le droit aux allocations
familiales soit maintenu

Administration flamande KSZ
Département de
l'enseignement
Communauté
germanophone

620.096

932.696

1.936.316

BCSS
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Doorgestuurde attesten
vanuit de KSZ

Attestations transmises
au départ de la BCSS

FAMIFED
RSVZ

FAMIFED
INASTI

567.306

624.613

2.692.949

A651

Attest voor de aanvraag van verhoogde
kinderbijslag voor een kind met een handicap

Attestation de demande d’allocations familiales
majorées pour un enfant handicapé

FAMIFED
RSVZ

FAMIFED
INASTI

FOD SZ

SPF SécSoc

19.564

18.707

22.364

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

Attestation pour la communication du statut
"dossier complet" ou de la décision (constat
médical ou rejet administratif médical) pour un
enfant handicapé suite à la demande
d'allocations familiales majorées pour un enfant
handicapé

FOD SZ

FOD SécSoc

FAMIFED
RSVZ

FAMIFED
INASTI

64.342
535

55.574

127.963

Handichild

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

Attestation pour la communication du statut
"dossier complet" ou de la décision (constat
médical ou rejet administratif médical) pour un
enfant handicapé suite à la demande
d'allocations familiales majorées pour un enfant
handicapé

FOD SZ

FOD SécSoc

VSB

VSB

535

16.122

9.066

Handiservice

Webservice tot bekomen van gegevens
aangaande personen met een handicap

Service web permettant d’obtenir des données
relatives aux personnes handicapées

FOD SZ DG HAN

SPF SécSoc DG HAN

POD MI
OCMW

SPP IS
CPAS

5.642.249

21.270.789

17.863.437

FamilyAllowanceConsult

Opvragen van kinderbijslaginformatie in
CADAF
Opvragen van kinderbijslaginformatie bij
Interregionale en bij Kind en Gezin
CADAF
Attest voor het behoud van het recht op
kinderbijslag voor de personen in
arbeidsongeschiktheid of met moederschapsrust

Consultation d’informations relatives aux
OCMW's
allocations familiales dans CADAF
Consultation d’informations relatives aux
allocations familiales dans l'Interrégionale et dans
Kind & Gezin
Attest voor het behoud van het recht op
Ziekenfondsen
kinderbijslag voor de personen in
arbeidsongeschiktheid of met moederschapsrust

CPAS

FAMIFED

FAMIFED

676.740

971.483

1.526.836

Interregionale / Kind &
Gezin

Interregionale / Kind & Gezin

Mutualités

RJV

ONVA

Soumissionnaire

Destinataire et/ou répondant

ChildBenefits

A020

13.

6.853

6.570.247

6.573.535

6.819.180

2016

2017

2018

SIGeDIS

196.723

111.064

214.083

Rechten van de sociaal verzekerden in de pensioensector / Droits des assurés sociaux dans le secteur des pensions

Bericht

Benaming

Intitulé

A009

Mededeling van gegevens betreffende
gehandicapten, die nodig zijn voor het
bijhouden van hun individuele pensioenrekening
Mededeling van de gegevens betreffende de
deeltijdse werknemers met behoud van
rechten op werkloosheidsuitkeringen, die
nodig zijn voor het bijhouden van hun
individuele pensioenrekening

Communication des données relatives aux
FOD SZ
personnes handicapées, nécessaires à la tenue de
leur compte individuel de pension

SPF SécSoc

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
SIGeDIS

Communication des données relatives aux
RVA
travailleurs à temps partiel avec maintien des
droits au chômage, nécessaires à la tenue de leur
compte individuel de pension

ONEm

SIGeDIS

SIGeDIS

797.947

772.963

733.329

Mededeling van gegevens betreffende
werklozen en rechthebbenden op een
onderbrekingsuitkering, die nosig zijn voor
het bijhouden van hun individuele
pensioenrekening
Mededeling van gegevens betreffende
werklozen die nodig zijn voor het bijhouden
van hun individuele pensioenrekening

Communication des données relatives aux
RVA
chômeurs et aux bénéficiaires d’une allocation
d’interruption de carrière, nécessaires à la tenue
de leur compte individuel de pension

ONEm

SIGeDIS

SIGeDIS

23.159

21.880

180

Communication de données relatives à des
chômeurs nécessaires à la tenue du compte
individuel de pension

RVA

ONEm

SIGeDIS

SIGeDIS

1.482.384

1.574.343

1.207.114

Mededeling van gegevens betreffende
rechthebbenden op een onderbrekingsuitkering, die nodig zijn voor het bijhouden
van hun individuele pensioenrekening

Communication de données relatives aux
bénéficiaires d’une allocation d’interruption
nécessaires à la tenue du compte individuel de
pension

RVA

ONEm

SIGeDIS

SIGeDIS

677.805

564.569

561.016

A016

A013

A021

A022

Voorlegger
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A006

Driemaandelijkse mededeling aan andere
wettelijke pensioenuitbetalingsinstellingen
van het percentage van de solidariteitsbijdrage en van het percentage van de in te
houden voorheffing

Communication trimestrielle à d’autres
institutions débitrices de pensions légales du
pourcentage de la cotisation de solidarité et du
pourcentage de précompte à retenir

FPD
Pensioekadaster

SFP
Cadastre des pensions

Wettelijke pensioenuitbetalingsinstellingen

institutions débitrices de pensions
légales

423.937

84.669

205.339

ElectronicPaymentMandat Notify
ElectronicPaymentMandat Transfer

Elektronisch betalingsmandaat: antwoord
Elektronisch betalingsmandaat: doorgave

Mandat de paiement électronique: réponse
Mandat de paiement électronique: transmission

FPD
RSVZ

SFP
INASTI

RSVZ
FPD

INASTI
SFP

102.980
77.891

131.450
119.420

129.312
111.592

PensioenRegisterConsult (SSDN)

Consultatie van het pensioenkadaster

Consultation du cadastre des pensions

ONEm, WAP, SPF
CPAS
SFP
INASTI

Cadastre des pensions

1.106.563

575.475

710.842

Pensioenkadaster

Cadastre des pensions

725.361

2.438.737

27.309.890

Consultatie pensioenkadaster (SOA)

- Loopbaan
- Contrôle van het bestaan van een
pensioendossier
- Contrôle van het bestaan van een loopbaan
voor de echtgenoot
- informatie van het recht
Consultatie pensioenkadaster

RVA, WAP, FPD
OCMW's
- Carrière
FPD
- Contrôle de l'existence d'un dossier de pension RSVZ
- Contrôle de l'existence d'une carrière pour le
conjoint
- Information du droit

Pensioenkadaster

Hermes

Consultation du cadastre des pensions

FEDRIS
SPF Sécurité sociale
Assurance soins flamand
SPF Santé publique

Pensioenkadaster

Cadastre des pensions

1.258.722

11.111.158

11.529.264

PensioenreggisterMutations

Doorgave mutaties Pensioenkadaster

Transmission mutations Cadastre des pensions

FEDRIS
FOD Sociale zekerheid
VSB
FOD
Volksgezondheid
Pensioekadaster

Cadastre pensions

330.002

419.263

Doorgave Ethias
Consultatie loopbaan werknemers
Consultatie loopbaan werknemers
Consultatie detail loopbaan werknemers

Transmission Ethias
Consultation carrière travailleurs salariés
Consultation Carrière des travailleurs salariés
Consultation détail carrière travailleurs salariés

Pensioekadaster
RVA
FPD

Cadastre pensions
ONEm
SFP

AIS
WAP
ONEm
FEDRIS
SFP
FEDRIS
SIGEDIS
SIGEDIS

128.279

A332
L710
ConsultCareer

VSI
WAP
RVA
FEDRIS
FPD
FEDRIS
SIGEDIS
SIGEDIS

18.697
385.045
787.478

19.725
363.835
784.586

19.632
136.096
735.148

PensionDemand

Pensioenaanvraag

Demande de pension

Portail sécurité sociale
SFP

FPD en/of RSVZ

SFP et/ou INASTI

587.886

589.382

590.292

PensionAuthorizedActivityService
Punctuele Gegevens
CapeloMutaties
notifypensionAuthorizedActivityService

Contrôle toegelaten activiteiten
Doorgave diploma's voor ambtenaren
Doorgave CAPELO mutaties naar PDOS
Doorgave van gewijzigde data m.b.t. de
toegelaten activiteiten voor een bepaald
persoon waarvoor hiernaar al werd
geïnformeerd
Doorgave van gewijzigde carrières zoals
getransfereerde carrières
Gegevensuitwisseling m.b.t. het vakantiegeld
Jaarlijkse doorgave van de lijst van erkende
professionele journalisten

Contrôle des activités permis
Transmission des diplômes pour fonctionnaires
Transmission des mutations CAPELO vers SdPSP
Doorgave van gewijzigde data m.b.t. de
toegelaten activiteiten voor een bepaald
persoon waarvoor hiernaar al werd
geïnformeerd
Doorgave van gewijzigde carrières zoals
getransfereerde carrières
Gegevensuitwisseling m.b.t. het vakantiegeld
Jaarlijkse doorgave van de lijst van erkende
professionele journalisten

Portaal sociale
zekerheid
FPD
SIGEDIS
OISZ
SIGeDIS
Sigedis

SIGEDIS
IPSZ
SIGeDIS
Sigedis

FPD
FPD
FPD
FPD

SFP
SFP
SFP
SFP

4.268.549
168.356
7.034.976
305.091

4.803.787
120.371
10.563.220
237.791

3.754.131
131.337
8.926.600
218.100

FPD

SFP

Sigedis, RSZ

Sigedis, ONSS

63.061

28.456

16.833

FPD
FPD

SFP
SFP

Pensioeninstellingen
VSI

Institutions de pensions
AIS

280.036
1.047

195.097
128

128.829
129

2016

2017

2018

4.936.051

4.202.774

3.545.124

ConsolidatedPensionFundService/Transfer
PensionHolidayPay
Beroepsjournalisten

14.

Rechten van de gerechtigden op verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering ten opzichte van provincie- en gemeentebelastingen / Droits des bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance soins de santé dans le secteur de fiscalité provinciale et communale

Bericht

Benaming

Intitulé

Voorlegger

Soumissionnaire

608L

Attest m.b.t. de gerechtigden op een
verhoogde tussenkomst van de
ziekteverzekering

Attestation relative aux bénéficiaires d'une
intervention majorée dans l'assurance soins de
santé

Gemeenten
Provincies

Communes
Provinces

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
KSZ

Destinataire et/ou répondant

BCSS
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15.

Rechten van de sociaal verzekerden buiten de sociale zekerheid / Droits des assurés sociaux en dehors de la sécurité sociale

Bericht

Benaming

Intitulé

Increased
Allowance

Batchdienst op basis van integraties in het
personenrepertorium van de
rechthebbenden op een verhoogde
tegemoetkoming, rekening houdend met
specifieke parameters
Attest m.b.t. de sociaal verzekerden die in
aanmerking komen voor een vermindering van de
onroerende voorheffing
in het Vlaams Gewest

Service batch sur la base d’intégrations dans le
KSZ
répertoire des personnes des bénéficiaires d’une
intervention majorée, compte tenu de
paramètres spécifiques

BCSS

Attestation relative aux assurés sociaux
susceptibles de tomber sous le champ
d'application de la réduction du précompte
immobilier accordée en Région flamande

Vlaams Gewest
ABAFIM)

Région flamande (ABAFIM)

Attest m.b.t. automatische toepassing van
een fiscaal voordeel ten voordele van
personen met een handicap
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
Mededeling van de INSZ van personen
tussen 50 en 74 jaar voor de organisatie
van een kosteloze kankerscreening
Fonetische opzoeking en opzoeking op
INSZ, eerste stap in de aanvraag van een
sociale woning
Wettelijke persoonsgegevens
Attest fiscaal voordeel

Attestation relative à l’application automatique
d’un avantage fiscal au profit des personnes
handicapées
Attestation relative aux assurés sociaux, habitant VAPH
en Flandre, susceptibles de recevoir
FOD SZ
automatiquement un abonnement gratuit « De
VDAB (04.2010)
Lijn »

FEDRIS
INAMI-Cellule
ouvriers mineurs
FAMIFED
CIN
INASTI
SPF SécSoc
Mutualités

FOD Financiën

SPF Finances

VAPH
SPF Sécurité sociale
VDAB (04.2010)

De Lijn

De Lijn

KSZ

BCSS

RIZIV Gemeentschappen

INAMI-Communautés

VMSW

VMSW

A800

A020

A041

A040

Identify Person

PerformInvestigation
A800

SupplementaryBenefits

L609

Communication des NISS des femmes âgées de
50 à 74 ans pour l’organisation d’une
mammographie gratuite
Recherche phonétique et recherche sur base du
NISS, première étape dans la demande d’un
logement social
Données à caractère personnel légales
Attestation avantage fiscal

Voorlegger

FEDRIS
RIZIV-Cel
Mijnwerkers
FAMIFED
NIC
RSVZ
FOD SZ
Ziekenfondsen

Soumissionnaire

VMSW
FEDRIS
RIZIV-Cel mijnwerkers
NIC
FOD SZ

VMSW
FEDRIS
INAMI-Cellule
ouvriers mineurs
CIN
SPF Sécurité sociale
Contrôle van het recht op sociale maatregelen in Contrôle du droit à des mesures sociales dans le secteur
EANDIS
du gaz et de l’électricité
EANDIS
de sector gas en
elektriciteit
Kijk- en luistergeld Wallonië
Redevance radio et télévision Wallonie
KSZ
BCSS

Bestemmeling
Destinataire et/ou répondant
en/of
beantwoorder
Vlaamse Zorgverzekering Assurance soins flamande

2016

2017

2018

5.666.905

5.806.151

5.943.973

5.108.822

4.498.917

2.476.567

178.173

204.042

208.870

28.799

360.038

42.963

3.808.656

3.872.445

3.935.408

160.641

291.754

168.452

579.212
798.256

840.086
0

32.810
0

FOD Financiën

SPF Finances

Rijksregister
KSZ-register

Registre national
Registre BCSS

76.429

186.896

363.196

Region Wallonne
(cellule fiscale)
Région Wallonne
(cellule fiscale)

3.868.388

3.908.069

0

64.455

62.398

0

32.891

64.521

32.024

A801

Attest m.b.t. de sociaal verzekerden die in
aanmerking komen voor een vermindering van
het kijk- en luistergeld
(handicap > 80%)

Region Wallonne
(cellule fiscale)
Attestation relative aux assurés sociaux qui ont droit
FEDRIS
à une réduction de la redevance
FEDRIS radio-télévision (handicap
Région>Wallonne
80%)
RIZIV-Cel mijnwerkers
INAMI
(cellule fiscale)
FOD SZ
Cellule ouvriers mineurs
SPF Sécurité sociale

A802

Attest met betrekking tot personen met een
handicap (nieuwe categorieën van handicap)
en oorlogsslachtoffers

Attestation relative aux personnes handicapées FOD SZ DG HAN
(nouvelles catégories de handicap) et victimes de FOS SZ WARVIC
guerre

SPF-SS DG HAN
SPF-SS WARVIC

VLABEL

VLABEL

A415

Gegevenstuitwisseling m.b.t. buitenlands
verzekerden tussen de de verzekeringsinstellingen en het Vlaams Zorgfonds via het
NIC, de KSZ en WVC²

Echange de données entre les organismes
assureurs, et le Vlaams Zorgfonds, à
l'intervention du CIN, de la BCSS et de WVC²,
concernant des personnes assurées à l'étranger

Verzekeringsinstellingen

Organismes assureurs

Vlaams Zorgfonds
via WVC

Vlaams Zorgfonds
via WVC

101.322

102.128

102.324

WaterContributionExemptions / WAPO

Vrijstelling van bijdrage heffing Vlaamse
Watermaatschappijen. Doorgave van de
beschermde klanten
Het versturen van aangiften van ernstige
ongevallen naar de externe preventiediensten van werkgevers

Exemption de la cotisation Vlaamse
Watermaatschappijen. Doorgave van de
beschermde klanten
L'envoi des déclarations d'accidents graves aux
services externes de prévention des employeurs

OCMW; FOD SZ - DG
HAN;
FPD
FEDRIS

CPAS; SPF-SS-DG HAN;
SFP

SVW
VMM

SVW
VMM

552.487

6.674.769

6.435.492

FEDRIS

COPREV

COPREV

186.079

779.915

241.958

Project Pharaon
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Webservice NMBS

NMBS

SNCB

NIC

CIN

Rijksregister

Registre national

FOD SZ - DG HAN

SPF-SS - DG HAN

Communication de données entre le FAT, MEDEX MEDEX
et COPREV portant notamment sur les accidents
du travail dans le secteur public

MEDEX

FEDRIS
COPREV
MEDEX

FEDRIS
COPREV
MEDEX

Raadpleging statuut van de rechthebbende op de IGO
Contrôle
(Charleroi)
van het recht op de IGO
Vrijstelling gewestbelasting (BTE BHG tax)
Het BGF wenst de gezinshoofde en alleenstaanden te kennen die ten laste zijn van
het O.C.M.W. op 1 januari of die beschikken over
het statuut gewaarborgd
inkomen voor bejaarden (GIB) of het statuut
inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Vérification du droit à la GRAPA
Le service bruxellois des Finances souhaite
connaître les chefs de ménage et les isolés à
charge du CPAS au 1er janvier ou qui ont le statut
de revenu garanti aux personnes âgées (RGPA)
ou le statut de garantie de revenus aux
personnes âgées (GRAPA)

FPD
OCMW
FOD SZ - DG HAN
FPD

SFP
CPAS
SPF-SS-DG HAN
SFP

Gemeente Charleroi
BHG

Commune Charleroi
Région Bruxelles
Capitale

Lijst bijzitters

Voor de verkiezingen automatisch een
dynamische lijst van bijzitters opstellen aan
de hand van tewerkstellingsrelaties en
functies
Toegang to de raadpleging van het RVVstatuut bij de VI's

Etablmir automatiquement pour les élections,
une liste dynamique d'assesseurs sur la base de
relations d'emploi et de fonctions

RSZ

ONSS

FOD BZ Dienst
Instelling & Bevolking

SPF Intérieur
Direction Institution & Population

Accès aux consultations statut BIM aurpès des OA MIVB, De Lijn,…

STIB, De Lijn

NIC

CIN

PersonIdentifyService

Identiteit, adres, foto, gezinssamenstelling

Identité, adresse, photo, composition du ménage Rijksregister

Registre national

TelecomSocialRightsService

IBPT

Departement OV

Departement OV

European Disability Card

European Disability Card

FOD SZ - DG HAN

European Disability Card - batch order card

European Disability Card - batch order card

eHealthattributeservice (DAAS)

Raadpleging aansluiting interne preventiedienst

Automatisation de l'octroi du Tarif Téléphonique BIPT
Social pour l'IBPT
Raadpleging KB Inburgering
POD MI
OCMW
VWF
European Disability Card
VAPH
VZF
AVIQ
DPB
European Disability Card - batch order card
VAPH
VZF
AVIQ
DPB
Consultation membre service de prévention interneeHealth-platform

TEC
Secteur construction
BCSS

Raadpleging KBI

Automatisation de l'octroi du Tarif
Téléphonique Social pour l'IBPT
Raadpleging KB Inburgering

TEC
Bouwector
KSZ

BailiffSolvencyInquiry
WaterSocialRightService

de solvabiliteit van een debiteur
WaterSocialRightService

la solvabilité d’un débiteur
WaterSocialRightService

gerechtsdeurwaarders
AquaFlanders

les huissiers
AquaFlanders

Voorlegger

Soumissionnaire

Foto voor parkeerkaart gehandicapten / Photo
pour carte de stationnement personnes
handicapées
Project Publiato
(MedexOccupationAccidentsService)

RVV-dienst

16.

Webservice voor de NMBS aan de hand
waarvan kan worden gecontroleerd of de
burger het VT-statuut heeft
Foto voor parkeerkaart gehandicapten

Service web pour la SNCB permettant de
contrôler que le citoyen possède le statut
Intervention majorée
Photo pour carte de stationnement personnes
handicapées

Gegevensmededeling tussen het FAO, MEDEX
en COPREV met betrekking tot onder meer
de overheidssector

SPP IS
CPAS
VWF
VAPH
VZF
AVIQ
DPB
VAPH
VZF
AVIQ
DPB
eHealth-platform

352.931

366.611

369.595

74.839

79.670

85.815

207.443

188.689

190.193

24.347
938

24.432
3.321

24.550
-

0

992.527

997.518

819.204

949.512

1.019.864

1.522.745

1.469.057

1.579.896

92.450

193.944

3.372.343

-

2.828

177.175

SPF Séc Soc - DG HAN

-

17.992

51.326

FOD SZ - DG HAN

SPF Séc Soc - DG HAN

-

7.704

25.083

VDI
BCED
GOB
RSZ
FOD SZ
POD MI
OCMW
FPD

VDI
BCED
GOB
ONSS
SPF Séc Soc
SPP IS
CPAS
SFP

-

141.490

240.131

-

18.954

4.736
51.960

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
Buitenlandse
verzekeringsinstellingen
voor geneeskundige
verzorging
Ziekenfondsen

Destinataire et/ou répondant

2016

2017

2018

Organismes assureurs soins de
santé étrangers

802.428

801.763

736.518

Rechten van de migrerende werknemers in de EU / Droits des travailleurs migrants au sein de l'UE

Bericht

Benaming

Intitulé

E127

Maadelijkse hergroepering van de kosten
voor gezondheidszorg gemaakt in de
bezochte lidstaat

Regroupement mensuel des dépenses de soins de Ziekenfondsen
santé dans l'Etat membre visité
Buitenlandse
verzekeringsinstellingen voor
geneeskundige
verzorging

Mutuaités
Organismes assureurs
soins de santé étrangers
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E5xx

Uitwisseling van identificatiegegevens d.m.v.
europese pensioenfomulieren E501, E502 & E551

Extract Limosa

Mutaties van het centrale gegevenskadaster Limosa
De Dienst Vreemdelingenzaken wil op de
hoogte gehouden worden van de werkloosheidssteun die gegeven wordt aan EU burgers
die minder dan een jaar tewerkgesteld zijn
en die meer dan 6 maanden werkloosheidssteun genieten

EU-burgers

17.

Echange des données d'identification par des
Europese landen
formulaires de pensions européens E501, E502 et
E551
Mutations du cadastre central des données
RSZ
Limosa
L’Office des étrangers souhaite être tenu informé RVA
sur l’aide au chômage accordée aux citoyens de
l’UE qui étaient au travail pendant moins de 12
mois et qui bénéficient d’une allocation de
chômage depuis plus de 6 mois.

pays européens

Sigedis

Sigedis

ONSS

VSI , OASIS , FOD Fin.

AIS, OASIS, SPF Fin.

ONEm

FOD BZ Dienst
Vreemdelingenzaken

Soumissionnaire

215.199

1.579.842

3.604.905

1.667.749

SPF Intérieur Direction générale
Office des étrangers

6.373

35.703

5.648

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
Verzekerings-instelling
Kinderbijslagsfondsen

Destinataire et/ou répondant

2016

2017

2018

1.012.205

1.200.674

2.326.408

68398
48613

201.155
516.531

236.409
1.386.765

Integratie van de OCMW's in het netwerk van de KSZ / Intégration des CPAS dans le réseau de la BCSS

Bericht

Benaming

Intitulé

Voorlegger

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)

Attestation multifonctionnelle (exemption du
OCMW
paiement de cotisation, dispense du stage
d’attente, droit à la franchise sociale et droit à
une intervention majorée de l’assurance soins de
santé, traitement de la demande d’une allocation
familiale garantie)

LivingWagesNotifications
ElectronicSocialReport

Gegevensuitwisseling m.b.t. rechthebbend op
Gegevensuitwisseling van een afgevend OCMW
naar een afnemend OCMW
Uitwisseling van knipperlichten tussen POD MI en
OCMW
Consultatie van het verzekerbaarheidsbestand in
de ziekenfondsen

OCMWCPASHealthInsurance

WS:OCMWCPASRegisterAttest
OCMWCPASRegisterRecoveredAmount
OCMWCPAStopAttest
OCMWCPASWetLoi65AB
OCMWCPASWetLoi65C
OCMWCPASWetLoi65DF
OCMWCPASOrganicLaw
OCMWCPASHeatingAllocation
HeatingAllocationMutation

CPAS

Organisme assureur
Caisse d'allocations familiales

OCMW’s
OCMW’s

CPAS
CPAS

RSVZ en Actiris
OCMW

INASTI et Actiris
CPAS

Echange des clignotants entre le SPP IS et un
CPAS
Consultation du fichier d’assurabilité des
mutualités

POD MI

SPP IS

OCMW

CPAS

OCMW
RIZIV

CPAS
INAMI

Ziekenfondsen

Mutualités

5.678

0

0

Webservice om verzekerbaarheidsgegevens
en vergoedingen voor een INSZ op te vragen

Service permettant de demander des données
d'assurabilité et des indemnités pour un NISS

OCMW

CPAS

Ziekenfondsen

Mutualités

1.836.698

49.074

28.211

Webservices m.b.t. opzoeken INSZ, Leefloon,
wet 65, A036/L036,…

Services web relatifs à la consultation du NISS,
revenu d’intégration, loi 65, A036/L036,…

OCMW

CPAS

RR,
KSZ-register
Ziekenfondsen
POD MI
RSZ

Registre national
registre BCSS
Mutualités
SPP IS
ONSS

25.735.008

57.777.322

61.793.079

Webservice coor het inbregen, registreren,
raadplegen of verwijderen van een
stookolietoelage in de toepassing van de
POD MI
Raadpleging van de berekening door de Smals
na ontvangst van de antwoorden van de
FOD financiën

Service web en vue de l’introduction, de
l’enregistrement, de la consultation ou de la
suppression d’une allocation de chauffage dans
l'application du SPP IS
Consultation du calcul par la Smals après
réception des réponses du SPF Finances

OCMW

CPAS

POD MI
Mutualiteiten

SPP IS
Mutualités

491251
22.517

845635
22479

834404
20744

OCMW

CPAS

Smals

Smals

61.784

118.342

117.255

OCMWCPASRvvBimOmnioStatus

Consultatie van het statuut BIM/Omnio

Consultation du statut BIM/Omnio

OCMW

CPAS

21.232

21.963

Overmaken gegevens mbt Europese
burgers die niet meer aan het criterium
van redelijke last voor de staat beantwoorden

Transmission de données relatives aux citoyens
européens qui ne satisfont plus au critère de
charge raisonnable pour l’Etat

POD MI

SPP IS

BCSS
Mutualités
Office des étrangers

268.829

DofiCostInvestigationMIIS

KSZ
Ziekenfondsen
Dienst Vreemdelingenzaken

178.081

195.818

201.509

PCSAAlertReaction
L891

OCMWCPASHouseHoldIncome

932
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VestaConsultLicence
VestaConsult-Employment
VestaConsultDossier
VestaConsultClient
VestaConsult-Performance
VestaCloseDossier
VestaCancelMostRecent-Profile
VestaCancelMostRecentContribution
VestaCancelMostRecentCareStatusses
VestaCancelEmployment
VestaAddProfile
VestaAddContribution
VestaReopenDossier
VestaEndEmployment
VestaEmployPerson
VestaDeletePerformance
VestaDeleteDossier
VestaCreateStartTimeStopTimePerformance
VestaCreateNewCare-Status
VestaCreateDurationPerformance
VestaCreateDossier
VestaCorrectProfile
VestaCorrectEmployment
VestaCorrectDossier
VestaCorrect-Contribution
VestaCorrectCare-Statusses
VestaUndoEndEmployment
vestaatddotherhelp
HealthCareInsuranceService
ProjecteCarmed

Werkloosheidsuitkeringen
UnemploymentDataService
TaxAssessmentData

LivingWavesWithAmount

18.

Gegevensuitwisseling tussen de OCMW's
en het Vlaams Agentschap voor Zorg en
Gezondheid

Echange de données entre les CPAS et l’Agence
flamande Soins et Santé

OCMW

CPAS

VAZG

VAZG

1.426.768

2.755.315

3.939.612

Online verzekerbaarheid
Mededeling van gegevens tussen de
OCMW's, de ziekenhuizen, de HZIV en de
POD Maatschappelijke Integratie betreffende
de kandidaat-politiek vluchtelingen die
medische hulp krijgen

Assurabilité en ligne
Communication de données entre les CPAS, les
hôpitaux, la CAAMI et le SPP Intégration sociale
relatives aux candidats-réfugiés politiques qui
bénéficient d'une aide médicale

eHealth

eHealth

KSZ

BCSS
Mutualités

4.275.446
3.800.424

5.006.842
3.160.685

6.327.578
3.160.760

Raadpleging door de POD Maatschappelijke
Integratie van de gegevens met betrekking
tot de werkloosheidsuitkeringen
Raadpleging door de POD Maatschappelijke
Integratie van de gegevens met betrekking
tot het aanslagbiljet
Opvragen van de uitbetaalde leeflonen

Consultation des données relatives aux
allocations de chômage par le SPP Intégration
sociale
Consultation des données de l'avertissement
extrait de rôle par le SPP Intégration sociale

POD MI

SPP IS

RVA

ONEm

2.220.036

4.064.328

2.965.338

POD MI

SPP IS

FOD FIN

SPF FIN

417.551

540.114

532.544

Opvragen van de uitbetaalde leeflonen

VMSW

VMSW

POD MI

SPP IS

337.361

1.455.963

1.854.023

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
Ziekenfondsen
RVA
OCMW
FAMIFED
FOD SZ
VDAB
ACTIRIS
FOREM
FAMIFED
RSVZ

Destinataire et/ou répondant

2016

2017

2018

626.671

943.549

709.453

159.437
712.016

171.166
386.549

182.413
184.508

Rechten van de sociaal verzekerden in de zelfstandigensector / Droits des assurés sociaux dans le secteur des indépendants

Bericht

Benaming

Intitulé

Voorlegger

Soumissionnaire

A301

Attest begin en einde zelfstandigenactiviteit

Attestation début et fin activité indépendante

RSVZ

INASTI

A303
L301

Attest begin en einde zelfstandigenactiviteit
Consultatie van het Opvolgingsbestand

Attestation début et fin activité indépendante
Consultation du fichier de suivi

RSVZ
Ziekefondsen
Kinderbijslagfondsen
RVA
OCMW

INASTI
Mutualités
Caisses d'allocations
familiales
ONEm
CPAS

Mutualités
ONEm
CPAS
FAMIFED
SPF Sécurité sociale
VDAB
FOREM
ACTIRIS
FAMIFED
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L302

Consultatie Arza-bestand

Consultation fichier RGTI

POD MI
OCMW's
RIZIV
FAMIFEDKinderbijslagfondsen
RSZ
RVA
BHG (Directie Taxi's)

SPP IS
RSVZ
CPAS
INAMI
ONAFTS et caisses
d'allocations familiales
ONSS
ONEm
BHG (Direction des Taxis)

INASTI

StatusSelfEmployed (ssdn)

Zelfstandigenactiviteit in de landbouwsector

Secteur 69 (BCED)

RSVZ

INASTI

61.192

0

0

Raadpleging van de aansluitingen van een
zelfstandige bij sociale verzekeringsfondsen

Activité indépendante dans le secteur
de l'agriculture
Raadpleging van de aansluitingen van een
zelfstandige bij sociale verzekeringsfondsen

Sector 69 (eWBS)

SelfEmployedService

Sigedis

Sigedis

RSVZ

INASTI

145.818

2.159.284

3.313.674

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
RVA
FOREM
ACTIRIS
VDAB
VSI
WAP
RSZ

Destinataire et/ou répondant

2016

2017

2018

ONEm
FOREM
ACTIRIS
VDAB
AIS
WAP
ONSS

38.713.205

41.635.127

42.945.317

3.656.035

4.008.460

4.581.291

FAMIFED
NIC
FOD SZ
FOREM
ADG
BHG-Dienst Taxi's
UI
COPREV
VSI
SIGeDIS
Medex

FAMIFED
CIN
SPF Séc Soc
FOREM
ADG
BHG (Service Taxis)
OP
COPREV
AIS
SIGeDIS
Medex

52.784.234

59.176.445

62.789.005

29.304.574

34.047.019

42.479.190

19.

4.502.701

2.901.344

2.236.413

Dimona - Personeelsbestand / Dimona - Fichier du personnel

Bericht

Benaming

Intitulé

Voorlegger

Soumissionnaire

A850

Attest begin- en einde arbeidsovereenkomst

Attestation début et fin du contrat de travail

RSZ

ONSS

DimonaConsultation

Raadpleging Dimona

Consultation générale Dimona

A950

Attest tot mededeling van de veranderingen
in het personeelsbestand

Attestation visant à communiquer les
changements dans le fichier du personnel

NIC
RVA
FOD WASO
RSZ

CIN
ONEm
SPF Emploi
ONSS

DimonaDistribution

Attest tot mededeling van de veranderingen
in het personeelsbestand

KSZ

BCSS

A960

Doorgave van de staat van aansluiting van
een werkgever bij een EPD (Externe
Preventiedienst)

Attestation pour la communication de
modifications
dans le fichier du personnel
Transmission de l’état d’affiliation d’un
employeur
auprès d’un SEP (service externe de prévention)

RSZ

ONSS

COPREV

COPREV

66.997

60.516

40.488

Employerwithoutemployees

Mededeling dat werkgever nog geen
personeel heeft aangegeven

Communication selon laquelle l’employeur n’a
pas encore
déclaré de personnel

RSZ

ONSS

COPREV

COPREV

2.711

5.596

1.320
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20.

Rechten van de werklozen / Droits des chômeurs

Bericht

Benaming

Intitulé

Destinataire et/ou répondant

ONEm

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
VDAB
FOREM
ACTIRIS
ADG

2016

2017

2018

A039

Attesten inzake toekenning, wijziging,
opschorting of stopzetting van de rechten
op werkloosheidsuitkeringen bestemd voor
de plaatsingsdiensten met het oop 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

Les attestations en matière d’octroi, de
RVA
modification, de suspension ou de cessation de
droits à des allocations de chômage destinées aux
bureaux de placement en vue d’un traitement
rapide du dossier et de l’établissement de
statistiques; communication de données en
matière de suivi et d’accompagnement actifs des
chômeurs dans le cadre de l’Accord de
coopération du 30.04.2005

1.653.619

1.087.342

1.042.195

L350

Controleraadpleging van de loonkost
Sociale Maribel
Doorgeven van gegevens m.b.t. loonkost en
arbeidsvolume van werkgevers aangesloten
bij het Fonds Sociale Maribel van de
Overheidssector

Consultation à titre de contrôle du coût salarial
Fondsen sociale maribel
Maribel social
Transmission de données relatives au coût
RSZ
salarial et au volume de travail des employeurs
affiliés auprès du Fonds Maribel social du secteur
public

Fonds Maribel social

RSZ

ONSS

18.819

0

0

ONSS

RSZ

ONSS

95.909

89.496

64.387

A020

Attest over de arbeidsongeschiktheid en
moederschaprust van werkzoekenden in
het kader vand e afschaffing van de
gemeentelijke stempelcontrole

Attestation relative à l’incapacité de travail et au Ziekenfondsen
repos de maternité des demandeurs d’emploi
dans le cadre de la suppression du contrôle de
pointage communal

Mutualités

VDAB
ACTIRIS
FOREM
ADG
ONEm
ONVA
SIGeDIS
CIN
ONEm

6.261.478

6.115.328

6.228.697

1.676

1.808

2.139

Fonds de la construction

VDAB
FOREM
ACTIRIS
ADG
RVA
RJV
SIGeDIS
NIC
RVA

A024

Mededeling van gegevens in het kader van
pleegzorg

Communication de données dans le cadre du
placement familial

RVA

ONEm

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
Gegevensoverdracht waarmee de RVA
gerechtigden op werkgeversbijdragevermindering meedeelt aan de RSZ

Communication du numéro de la carte de
contrôle nominative afin de faciliter le suivi des
cartes de contrôles introduites lors de la
demande des allocations

Fonds voor de bouwnijverheid

1.769.212

1.761.556

1.749.711

Transmission de données par l’ONEm à l’ONSS
pour la communication des bénéficiaires de
réduction de cotisations patronales

RVA

ONEm

RSZ

ONSS

780.595

293.681

55.478

A080, M => Z

Gegevensoverdracht waarmee de gewestelijke
instellingen
aan de RVA gegevens meedelen de actieve
begeleiding en opvolging van werklozen

Transmission de données pour la communication
par les services régionaux de l’emploi à l’ONEm
des données en matière de suivi et
d’accompagnement actifs des chômeurs

VDAB
FOREM
ACTIRIS
FPD

VDAB
FOREM
ACTIRIS
SFP

RVA

ONEm

4.085.388

3.730.757

3.515.815

A082
T082

Statistieke sector werkloosheid

Statistiques secteur du chômage

ONEm

7.119.866

6.982.570

6.779.493

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

Flux de données permettant à l’ONEm de
communiquer à l’ONSS, dans le cadre du Pacte
des générations, les dossiers relatifs aux retenues
sur la prépension, les allocations de chômage et
les allocations de crédit-temps (Canada dry)

VDAB
FOREM
ACTIRIS
SFP
ONEm

RVA

A090

VDAB
FOREM
ACTIRIS
FPD
RVA

RSZ

ONSS

27.787

94.269

70.295

A091

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

Flux de données permettant à l’ONEm de
communiquer à l’ONSS, dans le cadre du Pacte
des générations, les montants des retenues sur
les prépensions, allocations de chômage et
allocations de crédit-temps (Canada dry)

RVA

ONEm

RSZ

ONSS

118.890

176.724

91.278

P011

A055

Voorlegger

Soumissionnaire

VDAB
FOREM
ACTIRIS
SdPSP
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A417

Betaling werkloosheidsuitkeringen

Paiement allocations de chômage

RVA

A501
L035

Legitimatiekaart
Consultatierecht op werkloosheidsuitkeringen

DismissalCompensationNotifications

Doorgave ontslagvergoedingen

Carte de légitimation
Fonds Bouw
Consultation du droit aux allocations de chômage VDAB
RIZIV
OCMW's
Doorgave ontslagvergoedingen
RVA

EmploymentTartgetPopulation
notifyUnemploymentDecision

Vlaams Doelgroepenbeleid
Gegevensuitwisseling in het kader van de
genomen beslissingen voor vrijstellingen

Transfert d'informations dans le cadre des
décisions prises pour les Dispenses

ETPservice

Doelgroepenbeleid

JobseekerMediationService

PaymentInstitutionMembership

ONEm

Fonds construction
VDAB
INAMI
CPAS
ONEm

VDAB /WSE
InterUI

VDAB /WSE
InterOP

Groupes-cibles

RVA

ONEm

Notificaties van interviews van werkzoekenden
voor de uitbetalingsinstellingen

Notification des auditions des demandeurs
d'emploi aux organismes de payement

Consultatie aansluiting UI

Consultation membre OP

VDAB
FOREM
Actiris
ADG
VDAB
FOREM
Actiris
ADG

VDAB
FOREM
Actiris
ADG
VDAB
FOREM
Actiris
ADG

Bericht

Benaming

Intitulé

Voorlegger

Soumissionnaire

L830
L831
L840
ePV

Raadpleging van de databanken LATG,
DIMONA en RVA

Consultation des DB’s LATG, DIMONA et ONEM

OASIS Datawarehouse

OASIS Datawarehouse

Overmaken van elektronische PV (ProJusticia) & raadplegingen van pv

Transmission de PV électronique (Pro-Justicia)
Consultations du PV

FOD WASO
RVA
RSZ
Fod Justitie

SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale
ONEm
ONSS
SPF Justice

21.

22.

VDAB
FOREM
ACTIRIS
FPD
BHG (Dienst Taxi's)
interUI's
RVA

VDAB
ACTIRIS
FOREM
SFP
BHG (Service Taxis)
InterOP
ONEm

17.247.548

15.259.953

14.190.707

168.678
3.295.920

875.949
1.585.451

675.322
1.546.686

Mutualiteiten,
Sigedis,
Fod Sociale Zekerheid,
OCMW's
RSZ
VDAB
FOREM
Actiris
ADG
VDAB
FOREM
Actiris
ADG
InterUI

Mutualités
SIGeDIS
SPP Sécurité sociale
CPAS
ONSS
VDAB
FOREM
Actiris
ADG
VDAB
FOREM
Actiris
ADG
InterUI

13.546

21.367

19.012

532.202
-

434.690
65.820

475.349
70.085

-

51.288

159.977

interUI

InterOP

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
RSZ
RVA

Destinataire et/ou répondant

FOD WASO

SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale

2.421

-

141.276

866.494

2016

2017

2018

63.540.820

61.823.198

63.130.480

35334

38.065

49.334

2016

2017

2018

OASIS

ONSS
ONEm

Mededeling van gegevens aan de pensioen- en solidariteitsinstellingen in het kader van de Wet Aanvullende Pensioenen / Communication de données aux organismes de pension et de solidarité dans le cadre de la Loi Pensions Complémentaires

Bericht

Benaming

Intitulé

Voorlegger

Soumissionnaire

Bestemmeling
en/of
beantwoorder

Destinataire et/ou répondant
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"A820"

Batchbericht in XML
DmfA

Message batch en XML DmfA

RSZ

ONSS

"RRBIS"

Batchbericht in XML wettelijke gegevens

Message batch en XML données légales

Rijksregister
KSZ-register

Registre national
Registre BCSS

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 (PC 145)
Sector Technische Landen tuinbouw (PC 132)
Sector Diamantnijverheid en -handel (PC
324)
Sector Vermakelijksbedrijf
Drukkerij-, grafische
kunst- en dagbladbedrijf (PC 130)
Fonds 2de pijler PSC
102.01 (Graniet
Henegouwen; PSC
102.01)
Contractanten lokale
overheden (DIBEthias)
Sector Handelin
brandstoffen
Sector Podiumkunsten
Sector Transport
Sector Beton
Sector Metaal
OFP F. Delory
Sector van het vervoer
en de logistiek (PC
140.01, 140.02, 140.03)
Sector Landbouw
(PC 144)
Sector Tuinbouw
(PC 145)
Sector Technische
Land- en tuinbouw
(PC132)
Sector Diamantnijverheid en -handel (PC
324)
Alfometal
Sector Vermakelijkheidsbedrijf
IBP Ford Ondernemingen
België OFP
Drukkerij-, grafische
kunst- en dagbladbedrijf (PC 130)

Secteur Commerce des
combustibles
Secteur Spectacle
Secteur Trnsport (CP226)
Secteur Béton
Secteur du Transport et de la
logistique
(CP 140.01, 140.02, 140.03)
Secteur Agriculture (CP 144)
Secteur Horticulture (CP 145)
Secteur Travaux techniques
agricoles et horticoles (CP132)
Secteur Industrie et commerce du
diamant ( CP324)
Secteur Spectacle
Imprimerie, arts graphiques et
journaux (CP130)
Fonds 2e pilier SCP 102.01 (Granit
Hainaut; SCP 102.01)
Contractants autorités locales (DIBEthias)

763.781

791.379

893.763

Secteur Commerce des
combustibles
Secteur Spectacle
Secteur Transport
Secteur Béton
Secteur Métal
OFP F. Delory
Secteur du Transport et de la
logistique
(CP 140.01, 140.02, 140.03)
Secteur Agriculture (CP 144)
Secteur Horticulture (CP 145)
Secteur Travaux techniques
agricoles (CP132)
Secteur Industrie et Commerce du
diamant (CP 324)
Alfometal
Secteur Spectacle
IRP Entreprise Ford Belgique OFP
Imprimerie, arts graphiques et
journaux (CP 130)
Fonds 2è pilier SCP 102.01 (Granit
Hainaut; SCP 102.01)
Contractants autorités locales (DIBEthias)
Province Anvers (PROVANT)
IRP INEOS OFP
Bank of New York Pension Fund

167.851

173.917

188.993
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"A701"

Batchbericht in XML werkgeversrepertorim

Message batch en XML répertoire des employeurs RSZ

ONSS

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 (PC 145)
Sector Technische Landen tuinbouw (PC 132)
Sector Diamantnijverheid en -handel (PC 324)
Drukkerij-, grafische
kunst- en dagblad
bedrijf (PC 130)
VSI

Secteur Commerce et combustibles
Secteur Spectacle
Secteur Béton
Secteur du Transport et de la
logistique (CP 140.01, 140.02,
140.03)
Secteur Agriculture (CP 144)
Secteur Horticulture (CP 145)
Secteur Travaux techniques
agricoles et horticoles (CP132)
Secteur Industrie et commerce du
diamant (CP324)
Imprimerie, arts graphiques et
journaux (CP 130)
AIS

12.811

11.738

12.888

"A850" / "A950"

Batchbericht in XML met Dimona gegevens

Message batch en XML avec données Dimona

RSZ

ONSS

Sector Podiumkunsten
Sector Beton
Sector Landbouw
(PC 144)
Sector Tuinbouw
(PC 145)
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
Drukkerij-, grafische
kunst- en dagbladbedrijf (PC 130)
VSI

Secteur Spectacle
Secteur Béton
Secteur Agriculture (CP 144)
Secteur Horticulture (CP 145)
Secteur Travaux techniques
agricoles et horticoles (CP132)
Secteur Industrie et commerce du
diamant (CP324)
Secteur du transport et de la
logistique (CP 140.01, 140.02,
140.03)
Setceur Spectacle
Imprimerie, arts graphiques et
journaux (CP 130)
AIS

42.692

18.662

65.752

A431

Mededeling loon- en arbeidstijdgegevens

Communication des données relatives au salaire
et au temps de travail

RJV

ONVA

Sector Metaal

Secteur Métal

138.374

177.269

132.697

A432

Mededeling persoonsgegevens actieve
populatie
Mededeling werkgevergegevens

Communication des données à caractère
personnel de la population active
Communication des données relatives à
l’employeur

RJV

ONVA

Sector Metaal

Secteur Métal

151.198

2.209.223

137.551

RJV

ONVA

Sector Metaal

Secteur Métal

6.286

7.227

6.255

A433
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PensionRegisterMutations

Mutaties
Pensioenkadaster

Mutations cadastre des pensions

FDP

SFP

Sector Landbouw
(PC 144)
Sector Tuinbouw
(PC 145)
Sector Technische
Land- en tuinbouw
(PC 132)
Sector van het vervoer
en de logistiek (PC
140.01, 140.02, 140.03)
Sector Diamantnijverheid en -handel
(PC 324)
Drukkerij-, grafische
kunst- en dagblad
bedrijf (PC 130)
Fonds 2de pijler PSC
102.01 (Graniet
Henegouwen; 102.01)
PSC
Contractanten lokale
overheden (DIB-Ethias)
Provincie Antwerpen
(PROVANT)
VSI

Secteur Agriculture (CP144)
Secteur Horticulture (CP145)
Secteur Travaux techniques
agricoles et horticoles (CP 132)
Secteur du Transport et de la
logistique (CP 140.01, 140.02,
140.03)
Secteur industrie et commerce du
diamant (CP324)
Imprimerie, arts graphiques et
journaux (CP130)
Fonds 2è pilier SCP 102.01 (Granit
Hainaut; SCP 102.01)
Contractants autorités locales (DIBEthias)
Province anvers (PROVANT)
AiS

8.289

9.280

10.233

DB2P

Aangifte DB2P (incl. AWAP, ODSE, VAZP)

Déclaration DB2P (AWAP, ODSE, VAZP inclus)

SIGeDIS

SIGeDIS

Pensioeninstellingen

Organismes de pension

17.126.857

16.650.290

16.451.987

Export DB2P

Gegevensuitwisseling DB2P tussen Sigedis, RSZ en Echange de données DB2P entre SIGeDIS, ONSS
RSVZ (pull)
et INASTI (pull)

SIGeDIS

SIGeDIS

RSVZ
RSZ

INASTI
ONSS

10.417.864

15.477.412

18.797.403
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23.

Sociale Invordering / Recouvrement social

Bericht

Benaming

Intitulé

Voorlegger

VierdeWeg.DebtSearch

Bericht van een openbare verkoop of
verlijden van een akte

Avis d’une vente publique ou de la passation d’un Openbare of ministeriële Fonctionnaire public ou
acte
ambtenaar
officier ministériel

VierdeWeg.DebtAmount

Notificatie van het bedrag van de schuldvordering

Notification du montant de la créance

VierdeWeg.Insufficient

Inlichting over onvoldoende opbrengst na
het verlijden van de akte

Après la passation de l’acte, information relative Openbare of ministeriële Fonctionnaire public ou
à l’insuffisance d’actifs
ambtenaar
officier ministériel

RSZ
RSVZ

eDeduction

Uitwisseling van schuldinformatie tussen een
schuldeiser en een derde schuldenaar met
het oog op terugvordering van de schuld

Uitwisseling van schuldinformatie tussen een
schuldeiser en een derde schuldenaar met het
oog op terugvordering van de schuld.

SPF Finances

Soumissionnaire

RSZ
RSVZ

FOD Financiën

Soumissionnaire

ONSS
INASTI

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
RSZ
RSVZ

Destinataire et/ou répondant

2016

2017

2018

1.357.929

2.726.688

2.823.254

13.775

40.643

39.894

ONSS
INASTI

510

1.270

1.152

RJV

ONVA

170.671

214.361

339.270

Bestemmeling
en/of
beantwoorder
AOI (admin van
ondernemings- en
inkomens fiscaliteit)

Destinataire et/ou répondant

2016

2017

2018

3.749.314

6.050.152

13.126.567

CDVU

SCDF

660

12

5

FOD FIN

SPF FIN

2.198.017

3.087.661

3.678.602

372.949

426.078

483.274

12.878.039

1.814.842

2.320.647

155

18

6

ONSS
INASTI

Openbare of ministeriële Fonctionnaire public ou officier
ambtenaar
ministériel

24. Gegevensuitwisseling tussen de FOD Financiën en de instellingen van sociale zekerheid / Echange de données entre le SPF Finances et les institutions de sécurité sociale
Bericht

Benaming

Intitulé

BeTax.getFinancialInformation

Raadpleging van gegevens met betrekking
tot de personenbelasting

Consultation des données relatives à l’impôt des
personnes physiques

A333

Consultatie uitkeringen toegekend aan
oorlogslachtoffers

"ConsultPatrimony"

Raadpleging van patrimoniale gegevens
van de werkgever-debiteur of van personen
met een hoofdelijke of wettelijke aansprakelijkheid

Consultation des données patrimoniales des
employeurs débiteurs ou des personnes faisant
l’objet d’une responsabilité solidaire et légale.

RSZ
FPD
OCMW
VWF
VMSW

SPF SécSoc DG HAN
INAMI
CPAS
SFP
SPF SécSoc DG HAN
INAMI
CPAS
SFP
ONSS
SFP
CPAS
VWF
VMSW

IncomeInformationService (Zacheus)

Geïntegreerde dienst to raadpleging van
personeelsbestand, DMFA, werkgeversrepertorium en vakantiegeld arbeiders in
het kader van fiscale en niet-fiscale
invordering
Sociaal tarief gas en electriciteit

Service intégré de consultation du fichier du
personnel, de la DmfA, du répertoire des
employeurs et du pécule de vacances des
ouvriers dans le cadre du recouvrement fiscal et
non-fiscal
Tarif social gaz et électricité

FOD Financiën

SPF Finances

RSZ
RJV

ONSS
ONVA

CPAS
SPF
DGPH
ONEm

FOD Economie

SPF Economie

FOD Financiën

SPF Finances

CommunicateFinalClient

Dienstencheque

Opvraging door de RVA van de fiscale
schulden voor dienstenchequebedrijven

Voorlegger

FOD SZ - DG PH
RIZIV
OCMW
FPD
Consultation allocations allouées aux victimes de FOD SZ
guerre

OCMW
FPD
DGPH
Consultation par l'ONEM des dettes fiscales pour RVA
les entreprises de titres-services

AFER
(Aministration de la fiscalité des
entreprises et des revenus)

25. Overzicht statistische gegevensaanvragen (artikel 5 KSZ-wet) / Aperçu des demandes de données statistiques (article 5 loi BCSS)
56 dossiers met betrekking tot nieuwe statistiekaanvragen werden binnen de vereiste termijnen
onderzocht en gepland; deze aanvragen werden in vooromend geval uitgevoerd; de
opdrachtgevers en de thema's waren de volgende :

56 dossiers de nouvelles demandes de statistiques ont été examinés et planifiés, chaque fois dans les délais
requis, et ont donné lieu à exécution, le cas échéant; les sujets et demandeurs concernés sont les suivants:

1) Aanvraag van het Institut pour un développement durable (IDD) voor het bekomen van anonieme
gegevens over de verdeling van de pensioenen.

1) Aanvraag van het Institut pour un développement durable (IDD) voor het bekomen van anonieme gegevens over
de verdeling van de pensioenen.
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2) Aanvraag van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid voor het bekomen van anonieme
gegevens voor het onderzoeken van het traject van de cliënten van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn (thema “draaideurcliënten”).

2) Aanvraag van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale
Economie en Grootstedenbeleid voor het bekomen van anonieme gegevens voor het onderzoeken van het traject
van de cliënten van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (thema “draaideurcliënten”).

3) Aanvraag van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen voor het bekomen
van gecodeerde persoonsgegevens voor een onderzoek over de integratie van personen van
vreemde herkomst op de Belgische arbeidsmarkt.

3) Aanvraag van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen voor het bekomen van gecodeerde
persoonsgegevens voor een onderzoek over de integratie van personen van vreemde herkomst op de Belgische
arbeidsmarkt.

4) Aanvraag van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor het
bekomen van anonieme gegevens voor een voortdurende beleidsevaluatie van oudere werknemers.

4) Aanvraag van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor het bekomen van
anonieme gegevens voor een voortdurende beleidsevaluatie van oudere werknemers.

5) Aanvraag van de Hongaarse ambassade voor het bekomen van anonieme socio-economische
gegevens over Hongaren in België.

5) Aanvraag van de Hongaarse ambassade voor het bekomen van anonieme socio-economische gegevens over
Hongaren in België.

6) Aanvraag van het Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS)
voor het bekomen van anonieme gegevens voor de ontwikkeling van de arbeidsrekeningen 20112014.

6) Aanvraag van het Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) voor het bekomen
van anonieme gegevens voor de ontwikkeling van de arbeidsrekeningen 2011-2014.

7) Aanvraag van de BIPT voor het bekomen van anonieme gegevens over het aantal personen die
recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen.

7) Aanvraag van de BIPT voor het bekomen van anonieme gegevens over het aantal personen die recht hebben op
een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

8) Aanvraag van de RSZ voor het bekomen van anonieme gegevens in het kader van het model
Dynam.

8) Aanvraag van de RSZ voor het bekomen van anonieme gegevens in het kader van het model Dynam.

9) Aanvraag van het Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS)
voor het bekomen van anonieme gegevens in het kader van de ontwikkeling van een indicator met
betrekking tot minderjarige kinderen die in een gezin zonder arbeidsinkomen wonen.

9) Aanvraag van het Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) voor het bekomen
van anonieme gegevens in het kader van de ontwikkeling van een indicator met betrekking tot minderjarige kinderen
die in een gezin zonder arbeidsinkomen wonen.

10) Aanvraag van Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Economie en Werkgelegenheid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het bekomen van anonieme gegevens voor het evalueren het
systeem van de dienstencheques voor buurtbanen en buurtdiensten voor de jaren 2014, 2015 en
2016.

10) Aanvraag van Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Economie en Werkgelegenheid van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor het bekomen van anonieme gegevens voor het evalueren het systeem van de
dienstencheques voor buurtbanen en buurtdiensten voor de jaren 2014, 2015 en 2016.

11) Aanvraag van het Centrum voor Kankeropsporing en het Vlaams Agentschap voor Personen met
een handicap voor het bekomen van anonieme gegevens voor het bepalen van de mate van
deelname van personen met een beperking aan de Vlaamse bevolkingsonderzoeken inzake kanker.

11) Aanvraag van het Centrum voor Kankeropsporing en het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap
voor het bekomen van anonieme gegevens voor het bepalen van de mate van deelname van personen met een
beperking aan de Vlaamse bevolkingsonderzoeken inzake kanker.

12) Aanvraag van de Federale Politie voor het bekomen van anonieme gegevens voor het
onderzoeken van de omgevingsindicatoren van de arrondissementen.

12) Aanvraag van de Federale Politie voor het bekomen van anonieme gegevens voor het onderzoeken van de
omgevingsindicatoren van de arrondissementen.

13) Aanvraag van de Spaanse ambassade voor het bekomen van anonieme gegevens over het aantal
Spanjaarden die werken in België.

13) Aanvraag van de Spaanse ambassade voor het bekomen van anonieme gegevens over het aantal Spanjaarden die
werken in België.

14) Aanvraag van de Nationale Bank van België voor het bekomen van gecodeerde
persoonsgegevens in het kader van het jaarverslag 2018 van de Hoge Raad voor de
Werkgelegenheid over de integratie van personen met een vreemde afkomst op de Belgische
arbeidsmarkt.

14) Aanvraag van de Nationale Bank van België voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens in het kader
van het jaarverslag 2018 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid over de integratie van personen met een
vreemde afkomst op de Belgische arbeidsmarkt.

15) Aanvraag van het Centrum voor Kankeropsporing voor het bekomen van anonieme gegevens
voor het bepalen van de deelname van Oost-Europese vrouwen aan het Vlaams
bevolkingsonderzoek inzake baarmoederhalskanker.

15) Aanvraag van het Centrum voor Kankeropsporing voor het bekomen van anonieme gegevens voor het bepalen
van de deelname van Oost-Europese vrouwen aan het Vlaams bevolkingsonderzoek inzake baarmoederhalskanker.
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16) Aanvraag van het Centrum voor Longitudinaal & Levenslooponderzoek, het Onderzoekscentrum
Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad en het Departement Algemene Economie van
de Universiteit Antwerpen voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens voor een
onderzoek over de arbeidsmarktintegratie van de Vlaamse bevolking met buitenlandse herkomst.

16) Aanvraag van het Centrum voor Longitudinaal & Levenslooponderzoek, het Onderzoekscentrum Ongelijkheid,
Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad en het Departement Algemene Economie van de Universiteit Antwerpen
voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens voor een onderzoek over de arbeidsmarktintegratie van de
Vlaamse bevolking met buitenlandse herkomst.

17) Aanvraag van het Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES) van de Université
catholique de Louvain en de Study Hive for Economic Research and Public Policy Analysis (SHERPPA)
van de Universiteit Gent voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens voor een studie over
uitgaande grensarbeid.

17) Aanvraag van het Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES) van de Université catholique de Louvain
en de Study Hive for Economic Research and Public Policy Analysis (SHERPPA) van de Universiteit Gent voor het
bekomen van gecodeerde persoonsgegevens voor een studie over uitgaande grensarbeid.

18) Aanvraag van het Centre METICES van het ULB voor het bekomen van gecodeerde
persoonsgegevens in het kader van een studie over de levensomstandigheden van de stagiairs van
Bruxelles Formation.

18) Aanvraag van het Centre METICES van het ULB voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens in het
kader van een studie over de levensomstandigheden van de stagiairs van Bruxelles Formation.

19) Aanvraag van het Agentschap Innoveren en Ondernemingen van de Vlaamse overheid voor het
bekomen van anonieme gegeven over het aantal Britten die de laatste 5 jaar in België aan de slag
zijn als zelfstandige en werknemer, met aanduiding van de sector van tewerkstelling.

19) Aanvraag van het Agentschap Innoveren en Ondernemingen van de Vlaamse overheid voor het bekomen van
anonieme gegeven over het aantal Britten die de laatste 5 jaar in België aan de slag zijn als zelfstandige en
werknemer, met aanduiding van de sector van tewerkstelling.

20) Aanvraag van de bedrijfseenheid Personeelsmanagement van de stad Antwerpen voor het
bekomen van anonieme gegevens voor het verrichten van een diversiteitsmeting van het
stadspersoneel.

20) Aanvraag van de bedrijfseenheid Personeelsmanagement van de stad Antwerpen voor het bekomen van
anonieme gegevens voor het verrichten van een diversiteitsmeting van het stadspersoneel.

21) Aanvraag van het Steunpunt Sociale Planning van de provincie West-Vlaanderen en de
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen voor het bekomen van anonieme gegevens
voor het onderzoeken van het woon-werkverkeer en de verkeersstromen in België.

21) Aanvraag van het Steunpunt Sociale Planning van de provincie West-Vlaanderen en de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen voor het bekomen van anonieme gegevens voor het onderzoeken van
het woon-werkverkeer en de verkeersstromen in België.

22) Aanvraag van ACTIRIS voor het bekomen van anonieme gegevens in het kader van de
permanente evaluatie van het operationeel programma Europees Sociaal Fonds 2014-2020 voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ontwikkeling van indicatoren.

22) Aanvraag van ACTIRIS voor het bekomen van anonieme gegevens in het kader van de permanente evaluatie van
het operationeel programma Europees Sociaal Fonds 2014-2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
ontwikkeling van indicatoren.

23) Aanvraag van de stad Antwerpen voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens en het
trekken van een enquêtesteekproef in het kader van een mobiliteitsenquête.

23) Aanvraag van de stad Antwerpen voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens en het trekken van een
enquêtesteekproef in het kader van een mobiliteitsenquête.

24) Aanvraag van het KMO-observatorium van de federale overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand en Energie voor het bekomen van anonieme gegevens voor de realisatie van het
project “ondernemerschap en diversiteit”.

24) Aanvraag van het KMO-observatorium van de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
voor het bekomen van anonieme gegevens voor de realisatie van het project “ondernemerschap en diversiteit”.

25) Aanvraag van de dienst Diversiteit van ACTIRIS voor het bekomen van gecodeerde
persoonsgegevens in het kader van een studie over de monitoring en de analyse van de socioeconomische trajecten van de Brusselse werkzoekenden op basis van hun nationale afkomst.

25) Aanvraag van de dienst Diversiteit van ACTIRIS voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens in het
kader van een studie over de monitoring en de analyse van de socio-economische trajecten van de Brusselse
werkzoekenden op basis van hun nationale afkomst.

26) Aanvraag van de Franse Gemeenschap voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens
voor de jaarlijkse actualisering van het socio-economisch indexcijfer van de vestigingen, de
inrichtingen en de statistische sectoren.

26) Aanvraag van de Franse Gemeenschap voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens voor de jaarlijkse
actualisering van het socio-economisch indexcijfer van de vestigingen, de inrichtingen en de statistische sectoren.

27) Aanvraag van het Federaal Planbureau tot het bekomen van anonieme gegevens voor het
project TAKE.

27) Aanvraag van het Federaal Planbureau tot het bekomen van anonieme gegevens voor het project TAKE.

28) Aanvraag van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) van de KU Leuven voor het
bekomen van gecodeerde persoonsgegevens in het kader van het onderzoeksproject “valorisering
administratieve databanken inzake aanvullende pensioenen”.

28) Aanvraag van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) van de KU Leuven voor het bekomen van
gecodeerde persoonsgegevens in het kader van het onderzoeksproject “valorisering administratieve databanken
inzake aanvullende pensioenen”.

29) Aanvraag van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) van de KU Leuven voor het
bekomen van gecodeerde persoonsgegevens in het kader van het onderzoeksproject “valorisering
administratieve databanken inzake pensioenrechten voor onderzoek en nationale en internationale
rapportering”.

29) Aanvraag van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) van de KU Leuven voor het bekomen van
gecodeerde persoonsgegevens in het kader van het onderzoeksproject “valorisering administratieve databanken
inzake pensioenrechten voor onderzoek en nationale en internationale rapportering”.
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30) Aanvraag van het Centrum voor Longitudinaal & Levenslooponderzoek, het Onderzoekscentrum
Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad en het Departement Algemene Economie van
de Universiteit Antwerpen voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens voor het
onderzoeken van de arbeidsmarktpositie van nieuwkomers.

30) Aanvraag van het Centrum voor Longitudinaal & Levenslooponderzoek, het Onderzoekscentrum Ongelijkheid,
Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad en het Departement Algemene Economie van de Universiteit Antwerpen
voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens voor het onderzoeken van de arbeidsmarktpositie van
nieuwkomers.

31) Aanvraag van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid voor het
bekomen van anonieme gegevens voor het analyseren van de situatie van de personen betrokken bij
het stelsel van de dienstencheques.

31) Aanvraag van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid voor het bekomen van
anonieme gegevens voor het analyseren van de situatie van de personen betrokken bij het stelsel van de
dienstencheques.

32) Aanvraag van het Steunpunt Werk en het Departement Werk en Sociale Economie voor het
bekomen van anonieme gegevens voor het ontwikkelen van een Vlaamse arbeidsrekening.

32) Aanvraag van het Steunpunt Werk en het Departement Werk en Sociale Economie voor het bekomen van
anonieme gegevens voor het ontwikkelen van een Vlaamse arbeidsrekening.

33) Aanvraag van het Federaal Planbureau voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens in
het kader van het model EXPEDITION.

33) Aanvraag van het Federaal Planbureau voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens in het kader van
het model EXPEDITION.

34) Aanvraag van de provincie Oost-Vlaanderen voor het bekomen van anonieme gegevens voor het
onderzoeken van het woon-werkverkeer en de verkeersstromen.

34) Aanvraag van de provincie Oost-Vlaanderen voor het bekomen van anonieme gegevens voor het onderzoeken
van het woon-werkverkeer en de verkeersstromen.

35) Aanvraag van het Institut für Soziologie und empirische Sozialforschung van de
Wirtschaftsuniversität Wien voor het bekomen van anonieme gegevens voor een project over de
kwaliteit van ouderen in een stedelijke context.

35) Aanvraag van het Institut für Soziologie und empirische Sozialforschung van de Wirtschaftsuniversität Wien voor
het bekomen van anonieme gegevens voor een project over de kwaliteit van ouderen in een stedelijke context.

36) Aanvraag van de Planningscommissie Medisch Aanbod van de federale overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het bekomen van gecodeerde
persoonsgegevens voor het beschrijven, evalueren en voorspellen van de behoefte en het aanbod
aan gezondheidszorg.

36) Aanvraag van de Planningscommissie Medisch Aanbod van de federale overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens voor het
beschrijven, evalueren en voorspellen van de behoefte en het aanbod aan gezondheidszorg.

37) Aanvraag van de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling behorende tot de Faculteit
Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen voor het bekomen van anonieme gegevens
voor een dorpenmonitor.

37) Aanvraag van de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling behorende tot de Faculteit Ontwerpwetenschappen
van de Universiteit Antwerpen voor het bekomen van anonieme gegevens voor een dorpenmonitor.

38) Aanvraag van de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) in het kader van de
opvolging van de activeringen door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s).

38) Aanvraag van de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) in het kader van de opvolging van de
activeringen door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s).

39) Aanvraag van de Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast
met Buitenlandse Handel voor het bekomen van anonieme gegevens m.b.t. langdurig werklozen.

39) Aanvraag van de Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse
Handel voor het bekomen van anonieme gegevens m.b.t. langdurig werklozen.

40) Aanvraag van de Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast
met Buitenlandse Handel voor het bekomen van anonieme gegevens m.b.t. oudere werklozen.

40) Aanvraag van de Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse
Handel voor het bekomen van anonieme gegevens m.b.t. oudere werklozen.

41) Aanvraag van de BIPT voor het bekomen van anonieme gegevens over de tewerkstelling in de
tertiaire sector.

41) Aanvraag van de BIPT voor het bekomen van anonieme gegevens over de tewerkstelling in de tertiaire sector.

42) Aanvraag van STATBEL voor het bekomen van persoonsgegevens voor het verbeteren van de
enquête EU-SILC (LWI-indicator en gegevens POD MI).

42) Aanvraag van STATBEL voor het bekomen van persoonsgegevens voor het verbeteren van de enquête EU-SILC
(LWI-indicator en gegevens POD MI).

43) Aanvraag van het Center for Operations Research and Econometrics (CORE) van de Université
Catholique de Louvain voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens voor een statistische
analyse van de zwaarte van de beroepen.

43) Aanvraag van het Center for Operations Research and Econometrics (CORE) van de Université Catholique de
Louvain voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens voor een statistische analyse van de zwaarte van de
beroepen.

44) Aanvraag van de Dienst Welzijn van de Provincie Oost-Vlaanderen voor het bekomen van
anonieme gegevens m.b.t. jongeren met een migratieachtergrond.

44) Aanvraag van de Dienst Welzijn van de Provincie Oost-Vlaanderen voor het bekomen van anonieme gegevens
m.b.t. jongeren met een migratieachtergrond.
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45) Aanvraag van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) voor een analyse van de
socio-economische situatie van de Brusselse wijken.

45) Aanvraag van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) voor een analyse van de socio-economische
situatie van de Brusselse wijken.

46) Aanvraag van het onderzoekscentrum GERME van de ULB voor het bekomen van gecodeerde
persoonsgegevens voor een project - AMIF genaamd - over de socio-professionele integratie van
nieuwkomers in de Fédération Wallonie-Bruxelles.

46) Aanvraag van het onderzoekscentrum GERME van de ULB voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens
voor een project - AMIF genaamd - over de socio-professionele integratie van nieuwkomers in de Fédération
Wallonie-Bruxelles.

47) Aanvraag van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) voor het bekomen van
gecodeerde persoonsgegevens voor een studie over het verband tussen arbeidsmobiliteit,
arbeidsinkomen, onderwijs en jobkenmerken.

47) Aanvraag van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) voor het bekomen van gecodeerde
persoonsgegevens voor een studie over het verband tussen arbeidsmobiliteit, arbeidsinkomen, onderwijs en
jobkenmerken.

48) Aanvraag van het RIZIV voor het bekomen van anonieme gegevens voor een evaluatie van de
professionele re-integratie van arbeidsongeschikten.

48) Aanvraag van het RIZIV voor het bekomen van anonieme gegevens voor een evaluatie van de professionele reintegratie van arbeidsongeschikten.

49) Aanvraag van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit voor het trekken van een
steekproef en het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens voor het meten, beter begrijpen en
verminderen van non-take-up onder de Belgische bevolking met een laag inkomen (TAKE-project).

49) Aanvraag van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit voor het trekken van een steekproef en het
bekomen van gecodeerde persoonsgegevens voor het meten, beter begrijpen en verminderen van non-take-up
onder de Belgische bevolking met een laag inkomen (TAKE-project).

50) Aanvraag van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (AD Statistiek) van de FOD
Economie, KMO, Middenstand en Energie voor het bekomen van persoonsgegevens voor het
invullen van de vragenlijst van de stand van zaken in het bedrijvenregister zoals opgelegd door
verordening 177/2008 van de Europese Commissie.

50) Aanvraag van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (AD Statistiek) van de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie voor het bekomen van persoonsgegevens voor het invullen van de vragenlijst van de stand
van zaken in het bedrijvenregister zoals opgelegd door verordening 177/2008 van de Europese Commissie.

51) Aanvraag van het departement Geografie van de VUB voor het bekomen van anonieme
gegevens m.b.t. de suburbanisatie rondom Brussel.

51) Aanvraag van het departement Geografie van de VUB voor het bekomen van anonieme gegevens m.b.t. de
suburbanisatie rondom Brussel.

52) Aanvraag van de FOD SZ voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens voor een
schatting van de niet-betaling van regularisaties tijdens de pensioenaanvraag.

52) Aanvraag van de FOD SZ voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens voor een schatting van de nietbetaling van regularisaties tijdens de pensioenaanvraag.

53) Aanvraag van ADS-SB voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens in het kader van de
Census 2021.

53) Aanvraag van ADS-SB voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens in het kader van de Census 2021.

54) Aanvraag van de studiedienst van CD&V voor het bekomen van anonieme gegevens m.b.t.
Belgische grensarbeiders die in Nederland of Duitsland werken.

54) Aanvraag van de studiedienst van CD&V voor het bekomen van anonieme gegevens m.b.t. Belgische
grensarbeiders die in Nederland of Duitsland werken.

55) Aanvraag van de Stichting Kankerregister voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens
voor een studie over de inschatting van comorbiditeiten bij kankerpatiënten aan de hand van
administratieve gegevens.

55) Aanvraag van de Stichting Kankerregister voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens voor een studie
over de inschatting van comorbiditeiten bij kankerpatiënten aan de hand van administratieve gegevens.

56) Aanvraag van de onderzoeksgroep Leuven Economics of Education Research (LEER) van de
faculteit economie en bedrijfschappen van KU Leuven voor het bekomen van gecodeerde
persoonsgegevens voor een onderzoek over het economisch effect van SYNTRA opleidingen op de
maatschappij en voor het uitvoeren van een vergelijkende studie over de SYNTRA-opleidingen t.o.v.
opleidingen van andere relevante Vlaamse opleidingsverstrekkers op vlak van efficiëntie en
effectiviteit.

56) Aanvraag van de onderzoeksgroep Leuven Economics of Education Research (LEER) van de faculteit economie en
bedrijfschappen van KU Leuven voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens voor een onderzoek over het
economisch effect van SYNTRA opleidingen op de maatschappij en voor het uitvoeren van een vergelijkende studie
over de SYNTRA-opleidingen t.o.v. opleidingen van andere relevante Vlaamse opleidingsverstrekkers op vlak van
efficiëntie en effectiviteit.
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