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1. ALGEMENE VOORSTELLING
Voorwoord

De vierde weg houdt een verplichting in
ten laste van de openbare of ministeriële ambtenaren
•

belast met de openbare verkoop van roerende goederen waarvan de waarde minstens
250 € bedraagt of met het leggen van beslag onder derden

•

belast met het verlijden van aktes die de vervreemding of de hypothecaire
aanwending van een onroerend goed, een schip of een vaartuig tot voorwerp hebben

om een bericht te versturen naar de inningsinstellingen van socialezekerheidsbijdragen
(Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen voor
Zelfstandigen en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen).
Na het versturen van het bericht betekenen de inningsinstellingen het bedrag van hun
schuldvorderingen via elektronische weg (plaatsen van een pdf-document in de e-box van de
bestemmelingen).
De kennisgeving geldt als beslag onder derden in handen van de openbare of
ministeriële ambtenaren.
Indien de aldus voor beslag onder derden getroffen sommen en waarden minder bedragen dan
het totaal der sommen verschuldigd aan de ingeschreven schuldeisers en aan de verzetdoende
schuldeisers, moeten de bij deze verplichting betrokken openbare of ministeriële ambtenaren
de inninginstellingen van de bijdragen daarover inlichten, uiterlijk de eerste werkdag die
volgt op het verlijden van de akte.
Dankzij deze toepassing worden de openbare of ministeriële ambtenaren in de mogelijkheid
gesteld om hun berichten en inlichtingen via elektronische weg over te maken.

Toegang tot de toepassing 4de weg

De toepassing 4de weg is beschikbaar op het portaal van de sociale zekerheid via volgende
URL: http://www.socialsecurity.be (javaScript is vereist om een bericht te kunnen
versturen).
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1. De toegang tot de toepassing gebeurt via het menu “De professional van de sociale sector”
Î Sociale notificatie
2. Om een bericht te versturen naar de inningsinstellingen kiest U voor het menupunt
‘Berichten’.
3. Indien de voor beslag onder derden getroffen sommen en waarden minder bedragen dan het
totaal der sommen verschuldigd aan de ingeschreven en aan de verzetdoende schuldeisers
kiest U voor het menupunt ‘Inlichtingen’.
4. Onder het menupunt ‘Handleiding – Sociale Notificatie’ vindt U dit document.
5.Wanneer U kiest voor het menupunt ‘Modellen’ vindt U de officiële lay-out van de
modellen en hun beschrijving.
6. De notificaties komende van de inningsinstellingen en de ontvangstmeldingen vindt U
terug via het menupunt ‘Ebox’
Om toegang te krijgen tot de toepassing zijn een gebruikersnaam en een paswoord nodig.
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2. DE SCHERMEN ‘BERICHT’
2.1. Informatie verzender

In de rechterbovenhoek kan de taal gekozen worden via “F” en “N”.
Het teken * duidt overal in de toepassing de zones aan die verplicht ingevuld moeten worden.
Indien dergelijke zones niet ingevuld worden, stuurt de toepassing een foutboodschap.
Sommige informatie moet in een specifiek formaat ingevuld worden. Een voorbeeld hiervan
is weergegeven op het scherm hierboven.
Onder “persoonsnummer” moet het identificatienummer van het Rijksregister of van de
Kruispuntbankregisters (bisnummer) verstaan worden.
In dit scherm is het de bedoeling de afzender (de ontvanger der domeinen, ….) die de
verwittiging stuurt te identificeren.
Indien het bestaat, moet het ondernemingsnummer (geen vestigingsnummer)
ingevoerd worden in het formaat “0000.000.000”.
Het telefoonnummer van de afzender is uitsluitend numeriek. Voorbeeld: 02 3124546
Indien het persoonsnummer opgegeven wordt, moet het ingevoerd worden in het
formaat “ 700506000-00”
Na deze informatie ingevuld te hebben, gaat de gebruiker naar het volgende scherm via een
klik op de knop rechts onderaan.
Afhankelijk van de gekozen soort transactie, Verkoop roerende goederen/beslag onder derden
(
zie 2.2. Verkoop van roerende goederen/Beslag onder derden) of hypothecaire
aanwending/vervreemding ( zie 2.3. Hypothecaire aanwending/vervreemding), zal het
scenario van de volgende schermen wijzigen.
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2.2. Verkoop van roerende goederen/Beslag onder derden

2.2.1. Informatie dossier

De datum van de bekendmaking is standaard de datum van de dag zelf. Deze datum wordt ter
informatie weergegeven en is niet wijzigbaar.
De opbrengst van de verkoop wordt steeds uitgedrukt in euro (verplicht 2 cijfers na de
komma).
Opmerking:
Wanneer de openbare of ministeriële ambtenaar zich na de aanmaak van een bericht bewust
is dat een wijziging van de akte het noodzakelijk maakt van een nieuw gewijzigd bericht over
te maken, maakt hij een bericht aan met in het veld ‘Referte voorgaande procedure’ het referte
procedure uit het eerste bericht. Deze referte vindt u terug op de ontvangstmelding.
Met de knop onderaan links kunt u terugkeren naar het vorige scherm.
2.2.2. Invoering van de partij

Na keuze van het type partij en de registratie van de identificatienummers van de partij kunt U
de detailgegevens van de partij registeren door op de knop
te klikken. Afhankelijk of
U gekozen hebt voor een type partij, natuurlijke persoon/onderneming natuurlijke persoon of
onderneming rechtspersoon, zullen er andere gegevens geregistreerd worden.
Door op de knop
te klikken wordt het bericht doorgestuurd naar de inningsinstelling.
Daarna krijgt u het bevestingsscherm te zien. (zie 2.2.3. Bevestigingscherm)
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a) Natuurlijke persoon

rechts onderaan te klikken komt U terug op het scherm
Door op de knop
‘Identificatie Partij’ waar U het bericht kan verzenden naar de inningsinstellingen.
b) Onderneming natuurlijke persoon

rechts onderaan te klikken komt U terug op het scherm
Door op de knop
‘Identificatie Partij’ waar U het bericht kan verzenden naar de inningsinstellingen.
c) Onderneming rechtspersoon
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rechts onderaan te klikken komt U terug op het scherm
Door op de knop
‘Identificatie Partij’ waar U het bericht kan verzenden naar de inningsinstellingen.
Merk op: De ‘juridische vorm’ is een verplicht gegeven. De toegelaten juridische vormen
vindt U via de scroll-down.
2.2.3. Bevestigingscherm

Indien u de inhoud van uw bericht wenst te bewaren, druk dan het scherm hierboven af.
Het nummer van de procedure vindt U bovenaan op het bevestigingsscherm. Het is dit
nummer dat bij de aanmaak van een nieuw bericht gebruikt dient te worden als ‘Referte
voorgaande procedure’..
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2.3. Hypothecaire aanwending/vervreemding

2.3.1. Informatie dossier

De datum van de bekendmaking is standaard de datum van de dag zelf. Deze datum wordt ter
informatie weergegeven en is niet wijzigbaar.
Het ‘Type goederen waarover de akte handelt’ geeft weer of het gaat over de hypothecaire
aanwending of vervreemding van een onroerend goed of schip/vaartuig.
Het veld ‘Referte procedure’ wordt door de toepassing ingevuld en is niet wijzigbaar.
Opmerking:
Wanneer de openbare of ministeriële ambtenaar zich na de aanmaak van een bericht bewust
is dat een wijziging van de akte het noodzakelijk maakt van een nieuw gewijzigd bericht over
te maken, maakt hij een bericht aan met in het veld ‘Referte voorgaande procedure’ het referte
procedure uit het eerste bericht. Deze referte vindt u terug op de ontvangstmelding.
2.3.2. Invoering van de goederen
a) Onroerende goederen
-

Invoering identificatie goederen

Afhankelijk van het aantal goederen vermeld op het scherm ‘Informatie dossier’ dient per
goed de identificatie ingevuld te worden.
Na keuze van de identificatiegegevens van het goed dient U de detailgegevens van het goed te
registeren door op de knop
te klikken.
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-

Beschrijving goed

De identificatiegegevens van het goed worden overgenomen uit het scherm ‘Invoeren
goederen’ en zijn niet wijzigbaar op dit scherm.
b) Schip/vaartuig
-

Identificatie goed

Na ingave van de identificatiegegevens van het goed dient U de detailgegevens van het goed
te klikken.
te registeren door op de knop
-

Beschrijving goed

De identificatiegegeven van het goed wordt overgenomen uit het scherm ‘Invoeren goed’ en
is niet wijzigbaar op dit scherm.
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2.3.3. Invoering van de partijen

Afhankelijk van het aantal partijen vermeldt op het scherm ‘Informatie dossier’ dient per
partij de identificatie ingevuld te worden.
Na registratie van de identificatienummers van de partij dient U de detailgegevens van de
partij te registeren door op de knop
te klikken. Afhankelijk of U gekozen hebt voor een
natuurlijke persoon/onderneming natuurlijke persoon of onderneming rechtspersoon zullen er
andere gegevens geregistreerd worden.
Door op de knop
te klikken wordt het bericht doorgestuurd naar de inningsinstelling.
Daarna krijgt u het bevestingsscherm te zien.
a) Natuurlijke persoon

Door op de knop
rechts onderaan te klikken komt U terug op het scherm ‘Identificatie
Partij’ waar U het bericht kan verzenden naar de inningsinstellingen.
Op dit scherm geeft U eveneens aan welk goed de eigendom is van de partij.
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b) Onderneming natuurlijke persoon

Door op de knop
rechts onderaan te klikken komt U terug op het scherm ‘Identificatie
Partij’ waar U het bericht kan verzenden naar de inningsinstellingen.
Op dit scherm geeft U eveneens aan welk goed de eigendom is van de partij.
c) Onderneming rechtspersoon

Door op de knop
rechts onderaan te klikken komt U terug op het scherm ‘Identificatie
Partij’ waar U het bericht kan verzenden naar de inningsinstellingen.
Op dit scherm geeft U eveneens aan welk goed de eigendom is van de partij.
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2.3.3. Bevestigingscherm

Indien u de inhoud van uw bericht wenst te bewaren, druk dan het scherm hierboven af.
Het nummer van de procedure vindt U bovenaan op het bevestigingsscherm. Het is dit
nummer dat bij de aanmaak van een nieuw bericht gebruikt dient te worden als ‘Referte
voorgaande procedure’
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3. DE SCHERMEN ‘INLICHTINGEN’
3.1.

Informatie verzender

In de rechterbovenhoek kan de taal gekozen worden via “F” en “N”.
Het teken * duidt overal in de toepassing de zones aan die verplicht ingevuld moeten worden.
Indien dergelijke zones niet ingevuld worden, stuurt de toepassing een foutboodschap.
Sommige informatie moet in een specifiek formaat ingevuld worden. Een voorbeeld hiervan
is weergegeven op het scherm hierboven.
Onder “persoonsnummer” moet het identificatienummer van het Rijksregister of van de
Kruispuntbankregisters (bisnummer) verstaan worden.
In dit scherm is het de bedoeling de afzender (de ontvanger der domeinen, ….) die de
verwittiging stuurt te identificeren.
Indien het bestaat, moet het ondernemingsnummer (geen vestigingsnummer)
ingevoerd worden in het formaat “0000.000.000”.
Het telefoonnummer van de afzender is uitsluitend numeriek. Voorbeeld: 02 3124546
Indien het persoonsnummer opgegeven wordt, moet het ingevoerd worden in het
formaat “ 700506000-00”
Na deze informatie ingevuld te hebben, gaat de gebruiker naar het volgende scherm via een
klik op de knop rechts onderaan.
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3.2.

Informatie

De ‘referte van de procedure’ vindt U terug op het bevestigingsscherm van het ‘Bericht’ en op
de ‘Sociale Notificatie’.
De ‘betreffende partij’ is de partij voor dewelke er door 1 of meerdere inningsinstellingen een
‘Sociale Notificatie’ werd overgemaakt.
Per inningsinstelling, die een ‘Sociale Notificatie’ heeft overgemaakt voor de partij, wordt de
blok ‘Geadresseerde’ ingevuld. De gegevens van de geadresseerde vindt U terug op de
‘Sociale Notificatie.

3.3.

Informatie dossier

3.4.

Invoeren van de goederen
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De registratie van de goederen gebeurt op een analoge manier als in het ‘Bericht’.

3.5.

Vermelding van hypothecaire nemers

De hypothecaire nemers worden op een analoge manier geregistreerd als de partijen.
Bijkomend is hier de mogelijkheid voorzien om een hypothecaire nemer te registreren zonder
identificatienummer. Deze mogelijkheid mag slechts gebruikt worden als de hypothecaire
nemer geen ‘Belgisch’ identificatienummer heeft zijnde een KBO-nr, een rijksnummer of een
BIS-nummer.
Daarna wordt de details geregistreerd.

3.6.

Invoeren van de ingeschreven schuldeisers

Zie scherm ‘vermelding van de hypothecaire nemers’
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3.7.

Invoeren van verzetdoende en beslagleggende schuldeisers

Zie scherm ‘vermelding van de hypothecaire nemers’.

3.8.

Bevestigingscherm

Indien u de inhoud van uw bericht wenst te bewaren, druk dan het scherm hierboven af.
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4. E-BOX : RAADPLEGING ONTVANGSTMELDING
&NOTIFICIATE
Om de notificatieberichten en de ontvangstmeldingen (in pdf-formaat) te visualiseren, dient
de gebruiker in te loggen op zijn e-Box.

4.1. De e-Box openen
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3.2. Lijst van de beschikbare documenten

Belangrijke opmerkingen:
De maximale capaciteit van de e-Box is 20 MB. Wanneer deze maximale capaciteit
bereikt is worden er geen bijkomende documenten meer geplaatst in de e-Box. De
gebruiker moet er immers voor zorgen dat deze maximale capaciteit niet bereikt wordt
door oude documenten te verwijderen. Documenten die meer dan 6 maanden in de eBox zitten worden automatisch verwijderd.
3.3. Gepubliceerde documenten.

In de e-Box komen 2 formaten van documenten voor, documenten in het pdf-formaat en in
het XML-formaat.
Voor het ogenblik zijn er 3 soorten documenten in het pdf-formaat beschikbaar:
-

Het functionele ontvangstbewijs voor het ‘Bericht’ dat uitgereikt wordt door de
KSZ (na ontvangstbewijs van RSZ en RSVZ). Dit ontvangstbewijs doet de wettelijke
termijn van de notificatie ingaan. In sommige gevallen kan het aangevuld worden met
informatie van het type “dit dossier zal niet het voorwerp uitmaken van een
notificatie”.

-

De notificatie vanwege het RSVZ, de sociale verzekeringsfondsen en de RSZ.

-

Het ontvangstbewijs voor de ‘Inlichtingen’ verstrekt door de KSZ (na
ontvangstbewijs door de RSZ en/of RSVZ.

Voor wat de notificatie betreft, is er naast het document in het pdf-formaat eveneens een
document in het XML-formaat aanwezig. Met behulp van dit laatste document kan de
ambtenaar de inhoud van het PDF-document verifiëren net als de digitale handtekening.
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4.3.1 Een voorbeeld van Functionele ontvangstbewijs ‘Bericht’
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4.3.2. Een voorbeeld van Notificatie

Naam
Adres
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4.3.3. Een voorbeeld van Ontvangstbewijs ‘Inlichtingen’
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5. HULP
Met wie kan u contact opnemen ?

In geval van problemen kunt u zich richten tot de Service Desk van de KSZ, die indien nodig
uw vraag zal doorsturen naar het RSVZ of de RSZ.
U kunt de Service Desk contacteren op de werkdagen van de administratie (van maandag tot
vrijdag) van 8 uur tot 17 uur. Hij is niet beschikbaar op zaterdagen, zondagen en feestdagen.
Deze dienst is bereikbaar:
- via telefoon op het nummer 02-741 84 00 tussen 8 uur en 17 uur,
- via e-mail op het adres: servicedesk@ksz-bcss.fgov.be,
- via fax op het nummer 02-741 83 00.
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