FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN
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1 Inleiding
In deze handleiding vindt u de verschillende schermen van de applicatie terug, samen met de
bijbehorende functionaliteiten.
Corflat II biedt de mogelijkheid aan de wetverzekeraars om stromen te creëren, te raadplegen, te
bewerken en te verzenden naar het Fonds voor Arbeidsongevallen, maar ook om stromen terug te
krijgen.
De toepassing bestaat uit twee grote delen:


De uitgaande stromen zijn alle stromen die door de wetverzekeraars worden verzonden. Ze
kunnen deze aanmaken, verbeteren en laten evolueren volgens een bepaalde cyclus.



De inkomende stromen zijn de stromen die door het FAO worden verzonden. Ze kunnen
becommentarieerd worden en moeten ook evolueren volgens een levenscyclus.

Tot slot beschikken sommige gebruikers over de functionaliteit om identiteitsgegevens op te zoeken.

2 Toegang tot de toepassing
Corflat II bevindt zich op het Portaal van de Sociale Zekerheid. De toepassing is toegankelijk via het
volgende adres:
https://www.socialsecurity.be/
Vervolgens gaat u naar het deel "Ambtenaren en andere professionelen - Actoren arbeidsongevallen".
In “Onlinediensten” klikt u op “Corflat II”.
Daar vindt u een beschrijving van de applicatie. Klik op de knop “Toegang tot Corflat II”.
Als u nog niet aangemeld bent op het portaal, ga dan naar de loginpagina. Meer informatie over de
authenticatiemiddelen en de toegang tot de rollen die beschikbaar zijn voor de applicatie vindt u in de
specifieke documentatie over gebruikersbeheer.
Wanneer u aangemeld bent, komt u op het scherm “Lijst van uitgaande stromen”.
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3 Menu
Het bovenste gedeelte van het scherm komt op elke pagina van de applicatie terug. Figuur 1 geeft een
overzicht van dit menu en zijn belangrijkste elementen:
1. De taal veranderen: u kan eender wanneer de taal veranderen van het Frans naar het
Nederlands, of van het Nederlands naar het Frans.
2. Informatie over de verbonden gebruiker:
a. De naam en voornaam
b. Het identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ)
c. Het ondernemingsnummer van de verbonden gebruiker (KBO)
d. De profielen van de gebruiker. Er zijn vier mogelijkheden:
i. INSZ: hiermee kan de gebruiker het menu “Identificatie van personen”
gebruiken
ii. Ongevallen: hiermee kunnen de stromen betreffende de arbeidsongevallen
beheerd worden
iii. Polissen: hiermee kunnen de stromen betreffende de verzekeringspolissen
beheerd worden
iv. Lonen: hiermee kunnen de stromen betreffende de basislonen beheerd
worden
3. De knop “Logout”: als u hierop klikt, gaat u automatisch naar het loginvenster.
4. De links naar de verschillende pagina’s van Corflat II:
a. Lijst van uitgaande stromen: lijst van alle stromen verzonden door de verzekeraar naar
het Fonds voor Arbeidsongevallen. De verzekeraars kunnen enkel de stromen zien
betreffende hun eigen verzekeringsmaatschappij.
b. Lijst van inkomende stromen: lijst van alle stromen verzonden door het Fonds voor
Arbeidsongevallen. De verzekeraars kunnen enkel de stromen zien betreffende hun
eigen verzekeringsmaatschappij.
c. Identificatie van personen: zoekvenster om identiteitsgegevens van een individu op te
zoeken op basis van zijn INSZ-nummer of op basis van zijn identiteit.

Figuur 1: Menu van Corflat II
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4 Lijst van uitgaande stromen
De pagina waarop de gebruiker terechtkomt nadat hij zich aangemeld heeft is de lijst van uitgaande
stromen. Een overzicht van dit scherm vindt u terug in figuur 2, pagina 1.

4.1 Betekenis van de kolommen
De lijst van uitgaande stromen geeft de volgende kolommen weer:














ID: de identificatie van de stroom;
Oorspronkelijke stroom: als een inkomende stroom aan de oorsprong ligt van een uitgaande
stroom, dan wordt zijn ID weergegeven in deze kolom;
Chrono nr: vul deze kolom in om de volgorde aan te geven waarin de actie op een selectie
moet uitgevoerd worden;
Polis: nummer van de verzekeringspolis betrokken bij de stroom (als het om een stroom van
het type “polis” gaat);
Ongeval: nummer van het ongeval betrokken bij de stroom (als het om een stroom van het
type “ongeval” gaat);
Type: het type stroom, zoals beschreven in Glossat II;
Toestand: de toestand waarin de stroom zich bevindt (zie verder voor de lijst met alle
mogelijke toestanden);
Gebruiker: het INSZ-nummer van de gebruiker die de stroom gecreëerd heeft;
Verzekeraar ticket: het identificatienummer van de stroom volgens de verzekeraar;
Aanmaakdatum: de aanmaakdatum van de stroom;
Wijzigingsdatum: de datum en het uur van de laatste wijziging van de stroom;
Toestandswijziging: de mogelijke toestandswijzigingen voor de stroom (afhankelijk van de
huidige toestand van de stroom);
Ga naar: de mogelijke navigatieacties voor de stroom.

4.2 Mogelijke acties op de pagina
Op de pagina van de lijst van uitgaande stromen kan u de volgende acties uitvoeren:







Een nieuwe stroom aanmaken: ga voor deze actie naar de paragraaf met details over deze
functionaliteit.
De pagina vernieuwen ( ): hiermee kan u zien of er geen veranderingen werden aangebracht
in de lijst van stromen sinds de laatste vernieuwing van de pagina.
De zichtbare lijst in CSV-formaat importeren om hem te openen in een Excel-rekenblad (of
een ander programma van hetzelfde type).
De lijst volgens bepaalde criteria filteren.
De lijst sorteren door op de te sorteren kolom te klikken.
Door de verschillende pagina’s van de lijst van uitgaande stromen navigeren.
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Figuur 2 : Lijst van uitgaande stromen

4.3 Details over de functie “filteren”
Als u op de knop “Filteren” (rechts bovenaan de lijst) klikt, dan komt er een filterzone tevoorschijn
waarin u waardes kan invullen (zie figuur 3). Als u vervolgens op "Filteren" klikt, dan zal er enkel een
lijst van uitgaande stromen verschijnen voor de waardes die u hebt ingevoerd.
Klik op de knop “Reset” om de niet-gefilterde lijst opnieuw te laden.

Figuur 3: Filterzone

4.4 Mogelijke toestanden voor een uitgaande stroom
Hieronder vindt u de lijst met toestanden waarin een uitgaande stroom zich kan bevinden, alsook de
mogelijke veranderingen die daarmee gepaard gaan:
Toestand van de stroom
Stroom gemaakt

Mogelijke toestandswijziging
Verwijderen
Valideren

Gevalideerd

Verwijderen
Verzenden

Verstuurd
Fout

Geen actie mogelijk
Fout aanvaarden
Corrigeren

Fout aanvaard

Schoonmaken

Fout gecorrigeerd

Schoonmaken
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4.5 Toestandswijziging uitgaand van de lijst
Er zijn twee manieren om de toestand van een stroom te wijzigen:
1. De toestand van één stroom wijzigen: hiervoor klikt u op een van de iconen om de toestand te
wijzigen in de kolom "Toestandswijziging" van de lijst. De pagina laadt dan opnieuw met een
bericht dat meedeelt dat de verandering wel of niet uitgevoerd is.
2. De toestand van meerdere stromen wijzigen: u moet meerdere stromen selecteren met
behulp van de aanvinkhokjes aan de linkerkant van de lijst. U kan eventueel een
chronologische volgorde invullen voor de uitvoering van de acties. Klik tot slot op de actie die
u wil uitvoeren in de zone “Acties op selectie”.

4.6 Navigatie vanaf een stroom
In de laatste kolom van de lijst vindt u iconen die u naar de volgende schermen leiden:
Detail van de stroom: dit scherm toont de volledige stroom in de vorm van een formulier.
Lijst van bijbehorende inkomende stromen: u zal doorverwezen worden naar de lijst van
inkomende stromen, gefilterd op het veld “oorspronkelijke stroom” met als waarde de ID van
de uitgaande stroom.
Lijst van logs: dit scherm toont de lijst van wijzigingen aangebracht in de stroom.
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5 Creatie van een uitgaande stroom
U kan een uitgaande stroom creëren met de knop “Nieuwe stroom” van de lijst van uitgaande
stromen. U komt dan in het volgende scherm terecht:

Figuur 4: Creatie van een stroom - Eerste stap

Er komt een tweede veld tevoorschijn als u het type stroom selecteert dat u wenst te creëren. Dit veld
kan ofwel het polisnummer, ofwel het ongevalnummer zijn naargelang het gekozen type.

Figuur 5: Creatie van een stroom - Eerste stap bis

Nadat u het nummer hebt ingevoerd, klikt u op "Creëren”.Het scherm om de gecreëerde stroom te
bewerken verschijnt. Een overzicht wordt gegeven in figuur 6.
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Figuur 6: Creatie van een stroom – Stap 2

De stroom wordt weergegeven in de vorm van een formulier. De velden worden onderverdeeld in
blokken en elk blok kan open- of dichtgeklapt worden.
De velden van het blok "Prefix" zijn altijd geblokkeerd omdat deze voorbehouden zijn aan het Fonds
voor Arbeidsongevallen.
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Als u met uw cursor over de namen van de velden gaat, dan ziet u aanwijzingen verschijnen over de
gegevens die moeten ingevoerd worden.
U kan tot slot klikken op "Opslaan" om de stroom te bewaren, of op "Annuleren" om de creatie te
annuleren. Als u de applicatie sluit zonder de stroom geannuleerd te hebben, dan zal hij toch
gecreëerd worden.
Eens de stroom bewaard is, wordt u doorverwezen naar de lijst van uitgaande stromen. De gecreëerde
stroom zou op de eerste lijn moeten verschijnen.

6 Detail van een uitgaande stroom
Het scherm met details van een uitgaande stroom is toegankelijk via de icoon
van de lijst van
uitgaande stromen. Dit scherm is ongeveer hetzelfde als dat van de creatie van een uitgaande stroom
(stap 2). In figuur 7 ziet u een voorbeeld.
Bovenaan de pagina worden de beschikbare acties voor de stroom weergegeven met dezelfde iconen
als voor de lijst van uitgaande stromen.
Algemene gegevens over de stroom worden er ook samengevat.
Als men op het scherm komt met de details van een uitgaande stroom, zijn alle velden geblokkeerd
(grijs). Als de stroom in de toestand “Gecreëerd” staat, dan is er een knop “Bewerken” beschikbaar
onderaan de pagina. Wanneer u daarop klikt, worden de velden die bewerkbaar zijn door de gebruiker
vrijgemaakt (wit). De knoppen “Opslaan” en “Annuleren” verschijnen.
Een knop “Refresh” is eveneens beschikbaar om de gegevens op de pagina opnieuw te laden.
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Figuur 7: Details van een uitgaande stroom
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7 Correctie van een uitgaande stroom
Wanneer een uitgaande stroom de toestand “Fout” heeft, is het mogelijk om op de icoon “Corrigeren”
( ) te klikken. Als u op deze icoon klikt, dan wordt een corrigerende stroom gecreëerd en komt u op
het scherm terecht om hem bij te werken. U kan dan de corrigerende gegevens invullen en de stroom
bewaren. Dan ziet u dat de nieuwe stroom in de lijst van uitgaande stromen verschijnt en dat de oude
stroom de toestand "Gecorrigeerd" heeft.
Om een gecorrigeerde stroom te doen verdwijnen, klikt u op de icoon “Schoonmaken” (

).

8 Lijst van inkomende stromen
De tweede pagina die beschikbaar is via het menu is de lijst van inkomende stromen. Een overzicht
van dit scherm vindt u terug in figuur 8, pagina 1.

8.1 Betekenis van de kolommen
De lijst van inkomende stromen geeft de volgende kolommen weer:













ID: de identificatie van de stroom;
Oorspronkelijke stroom: als een uitgaande stroom aan de oorsprong ligt van een inkomende
stroom, dan wordt zijn ID weergegeven in deze kolom;
Polis: nummer van de verzekeringspolis betrokken bij de stroom (als het om een stroom van
het type “polis” gaat);
Ongevalsnummer: nummer van het ongeval betrokken bij de stroom (als het om een stroom
van het type “ongeval” gaat);
Type: het type stroom, zoals beschreven in Glossat II;
ID Machine: de “machine” van het FAO die verantwoordelijk is voor het versturen van de
stroom.
Toestand: de toestand waarin de stroom zich bevindt (zie verder voor de lijst met alle
mogelijke toestanden);
Interne referentie FAO: de referentie van de stroom binnen het FAO-systeem.
Aanmaak: de aanmaakdatum van de stroom;
Wijziging: de datum en het uur van de laatste wijziging van de stroom;
Toestandswijziging: de mogelijke toestandwijzigingen voor de stroom (afhankelijk van de
huidige toestand van de stroom);
Ga naar: de mogelijke navigatieacties voor de stroom.

8.2 Mogelijke acties op de pagina
Op de pagina van de lijst van inkomende stromen kan u de volgende acties uitvoeren:


De pagina vernieuwen ( ): hiermee kan u zien of er geen veranderingen werden aangebracht
in de lijst van stromen sinds de laatste hernieuwing van de pagina.
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De zichtbare lijst in CSV-formaat importeren om hem te openen in een Excel-rekenblad (of
een ander programma van hetzelfde type).
De lijst volgens bepaalde criteria filteren.
De lijst sorteren door te klikken op de te sorteren.
Door de verschillende pagina’s van de lijst van inkomende stromen navigeren.
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Figuur 8: Lijst van inkomende stromen

8.3 Details over de functie “filteren”
Als u op de knop “Filteren” (rechts bovenaan de lijst) klikt, dan komt er een filterzone tevoorschijn
waarin u waardes kan invullen (zie figuur 9). Als u vervolgens op "Filteren" klikt, dan zal er enkel een
lijst van inkomende stromen verschijnen voor de waardes die u hebt ingevoerd.
Klik op de knop “Reset” om de niet-gefilterde lijst opnieuw te laden.

Figuur 9 : Filterzone

8.4 Mogelijke toestanden voor een inkomende stroom
Hieronder vindt u de lijst met toestanden waarin een inkomende stroom zich kan bevinden, alsook de
mogelijke veranderingen die daarmee gepaard gaan:
Toestand van de stroom
Ontvangen

Mogelijke toestandswijziging
Kennisnemen
Fout aanvaarden
Corrigeren

Fout gecorrigeerd

Schoonmaken

Fout aanvaard

Schoonmaken

Kennisgenomen

Schoonmaken
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8.5 Toestandswijziging uitgaand van de lijst
Er zijn twee manieren om de toestand van een stroom te wijzigen:
3. De toestand van één stroom wijzigen: hiervoor klikt u op een van de iconen om de stroom te
wijzigen in de kolom "Toestandswijziging" van de lijst. De pagina laadt dan opnieuw met een
bericht dat meldt dat de verandering wel of niet uitgevoerd is.
4. De toestand van meerdere stromen wijzigen: u moet meerdere stromen selecteren met
behulp van de aanvinkhokjes aan de linkerkant van de lijst. U kan eventueel een
chronologische volgorde invullen voor de uitvoering van de acties. Klik tot slot op de actie die
u wil uitvoeren in de zone “Acties op selectie”.

8.6 Navigatie vanaf een stroom
In de laatste kolom van de lijst vindt u iconen die u naar de volgende schermen leiden:
Detail van de stroom: dit scherm toont de volledige stroom in de vorm van een formulier.
Lijst van bijbehorende inkomende stromen: u zal doorverwezen worden naar de lijst van
inkomende stromen, gefilterd op het veld “oorspronkelijke stroom” met als waarde de ID van
de uitgaande stroom.
Lijst van logs: dit scherm toont de lijst van wijzigingen aangebracht in de stroom.

8.7 Correctie vanaf een inkomende stroom
Wanneer een inkomende stroom aangeduid staat als “Fout”, dan duidt hij eigenlijk een fout aan voor
een bijbehorende uitgaande stroom. Als u op de correctie-icoon (
uitgaande stroom om de foutieve stroom te corrigeren.

) klikt, dan creëert u een

De uitgaande stroom met fout zal dan aangeduid worden als gecorrigeerd. Dit geldt ook voor de
inkomende stroom vanaf dewelke u een correctie hebt doorgevoerd.
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9 Detail van een inkomende stroom
Het scherm met details van een inkomende stroom is toegankelijk via de icoon
van de lijst van
inkomende stromen. Dit scherm lijkt wat op het scherm met de details van de uitgaande stromen. Een
voorbeeld wordt gegeven in figuur 10.
Bovenaan de pagina worden de beschikbare acties voor de stroom weergegeven met dezelfde iconen
als voor de lijst van uitgaande stromen.
Algemene gegevens over de stroom worden er ook samengevat.
De velden van een inkomende stroom kunnen nooit bewerkt worden, aangezien de stroom afkomstig
is van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Er is dus geen knop “Bewerken”.
De details van de inkomende stroom daarentegen bevatten een zone voor opmerkingen die u aan een
stroom kan toevoegen. Hiervoor moet u enkel uw tekst in de zone typen en op “Opslaan” klikken.
Een knop “Refresh” is eveneens beschikbaar om de gegevens op de pagina opnieuw te laden.
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Figuur 10: Details van een inkomende stroom

10 Logs van een uitgaande of inkomende stroom
Elke stroom heeft een icoon ( ) naar een lijst met eigen logs. Als u op dit icoon klikt, wordt u
doorverwezen naar het scherm “Logs van stroom nr. XXXX”. Een voorbeeld van dit scherm wordt
gegeven in figuur 11.
Dit scherm geeft een lijst weer van alle aanpassingen die aangebracht werden aan de stroom. Dit zijn
de mogelijke acties:




De lijst exporteren naar Excel
De lijst filteren
De lijst sorteren

Figuur 11: Logs van een uitgaande of inkomende stroom
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11 Identificatie van personen
De derde link van het menu leidt naar de functie om personen te identificeren.
Op deze pagina kan u identiteitsgegevens zoeken van een persoon op basis van zijn INSZ-nummer, of
omgekeerd. Een voorbeeld van dit scherm wordt gegeven in figuur 12.

Figuur 12: Identificatie van personen

Om te zoeken op basis van het INSZ-nummer vult u het bijbehorende veld in en klikt u op “Opzoeken”.
Om te zoeken op basis van persoonlijke gegevens vult u bepaalde velden van de bijbehorende zone in
(Naam en Geboortedatum zijn verplicht) en klikt u op “Opzoeken”.
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Als u een opzoeking doet, verschijnt er een derde zone met de resultaten. Een voorbeeld wordt
gegeven in figuur 13.

Figuur 13: Identificatie van personen – Voorbeeld van de resultaten

Corflat II: handleiding

Pagina 21

