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Handleiding Prima-Web

Gebruik van de toepassing Prima-Web om een nieuwe aanvraag te registreren
en te verwerken, een dossier op te zoeken en uw eigen dossiers te raadplegen.

Waarschuwing: de voorbeelden en elementen in deze handleiding zijn louter fictief. Ze zijn
ontsproten uit de verbeelding van de auteur en verbinden geenszins de personen wier naam,
voornaam en nationaal nummer als voorbeeld hebben gediend. Deze personen hebben
ingestemd met het gebruik van deze gegevens.

14/08/2007

1

Versie 4.5

BUCOM
Bureau de Communication
Bureau voor Communicatie

2/154
14/08/2007

Nota van de auteur

Deze handleiding geeft een toelichting voor elk scherm in twee kolommen. De
rechterkolom verduidelijkt de stappen die voor elke te ondernemen actie moeten worden
gezet en de linkerkolom bevat een aantal opmerkingen en handige tips & tricks.
Om het gebruik van deze handleiding te vereenvoudigen, hebben wij de inbreng van het
Recht op Maatschappelijke Integratie gescheiden van de inbreng van de wet van 2 april
1965. Er zijn dan ook enkele onvermijdelijke overlappingen.
Wij raden u ten stelligste aan om het adres van deze verschillende toepassingen toe te
voegen in de "Favorieten" van uw internetbrowser met als titel:
“Tests Prima-Web” voor de URL https://honir.smals-mvm.be
en
“Reëel werk Prima-Web” voor de URL https://professional.socialsecurity.be.
Veel leesgenot!
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I. Verbinding maken en uw gegevens
invoeren
1.Zich aanmelden en verbinding maken met
de Prima-Web-site
Op uw pc opent u uw internetverbinding in een beveiligd
netwerk (Publilink, Vera of Irisnet).
Wij raden u ten stelligste aan om het
adres
van
deze
verschillende
toepassingen toe te voegen in de
"Favorieten" van uw internetbrowser met
als titel:
“Tests Prima-Web” voor de URL
https://honir.smals-mvm.be
en
“Reëel werk Prima-Web” voor de
URL https://professional.socialsecurity.be.

In de zone “Address” typt u het adres van de site “Portaal van
de sociale zekerheid”, d.i. de volgende URL:
https://www.socialsecurity.be.
Klik daarna op “GO” (1) of druk op “Enter”.
U komt terecht op de onthaalpagina van het portaal van de
sociale zekerheid.
Klik op de letters van de taal die u wil gebruiken.
Als professional van de sociale zekerheid klikt u op “De
professional” in de inhoudstafel links op het scherm. (2)
In het afrolmenu dat zich opent, klikt u op “Prima-Web” (3).

1

2

3

De toepassing brengt u dan naar een tweede pagina. Om PrimaWeb te openen, klikt u rechts op het scherm op “Toepassing
starten”.
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In een login-scherm kunt u kiezen op welke manier u zich wil
identificeren.

Start de identificatieprocedure
“Identificatie via token”.

door

te

klikken

op

Op dit moment van de procedure zult u uw user-id, uw
wachtwoord als burger en uw ambtenarentoken nodig
hebben.
Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart en een
kaartlezer, dan kunt u deze ook gebruiken om toegang te
14/08/2007
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krijgen tot de toepassing.

In de daartoe voorziene velden typt u uw “gebruikersnaam”
(user-id) en uw “wachtwoord”.
NB: de hoofdletters moeten worden gerespecteerd.
Klik vervolgens op “Login”.

In de kader naast de vermelding “Token X” typt u de 6 letters
die overeenkomen met het cijfer “X” dat aangeeft welk token u
moet gebruiken.
Let op: X=11 in het voorbeeld hierboven.
Klik vervolgens op “Verzenden”.
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2. De gegevens van uw centrum en van uw
maatschappelijk assistenten invoeren
U moet de gegevens van uw centrum invullen opdat ze vermeld
zouden worden in de kennisgevingen van de beslissingen van
uw centrum aan de begunstigde.
Klik hiervoor op “Beschrijvende fiche van OCMW”.

Vul alle gevraagde informatie in de daartoe voorziene velden in.
Klik vervolgens op “Bewaren”.
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Om een telefoon- of faxnummer toe te voegen, selecteert u
Telefoon of Fax in het afrolmenu “Nummertype” onderaan
het scherm (1).
Vul het Nummer (2) en de naam van de Houder in en klik
vervolgens op “Toevoegen” (3).

1

2

3

Keer terug naar de “Homepage” (1).
Klik op “Maatschappelijk assistenten van het OCMW” (2).

1
2

Klik op “Nieuwe assistent toevoegen”.
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Vul in de verschillende velden de vereiste informatie in.
Klik vervolgens op “Bewaren”.
Onderaan op het scherm hebt u de mogelijkheid om de
zitdagen van de maatschappelijk assistent in te vullen.
Vul in de verschillende velden de vereiste informatie in en klik
vervolgens op “Toevoegen”.

Als u nog andere maatschappelijk assistenten wenst toe te
voegen, klik dan op “Lijst van maatschappelijk assistenten”
en herhaal dezelfde procedure.
Is dit niet het geval, keer dan terug naar de “Homepage”.
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II. Een nieuwe aanvraag registreren Recht op Maatschappelijke Integratie
1. Een nieuw dossier aanmaken
Om een dossier voor een nieuwe begunstigde aan te maken,
klikt u op “Nieuw dossier”.

Het eerste wat u moet doen nadat u begripvol naar uw “klant”
hebt geluisterd, is zijn identiteit nagaan.
1.1. De betrokkene is in het bezit van zijn
identiteitskaart of van zijn SIS-kaart
Als de betrokkene in het bezit is van zijn identiteitskaart
of van zijn SIS-kaart, dan kunt u hem identificeren door te
klikken op de radioknop naast “Op basis van INSZ” en door
zijn rijksregisternummer (= inschrijvingsnummer bij de sociale
zekerheid/INSZ) in de daartoe voorziene zone in te vullen.
Klik vervolgens op “Opzoeken” onderaan rechts op het
scherm.

Een nieuwe aanvraag registreren
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Als de persoon geen voornaam heeft, gebruik
dan de spatiebalk om een blanco ruimte (spatie)
in te vullen.
Als de persoon zijn juiste geboortedatum niet
kent, dan kunt u gebruik maken van een
tolerantie om de persoon op te zoeken:
• Typ 0 in de zone die voorzien is voor
de geboortedag of zelfs -maand.
• Het jaartal moet altijd ingevuld worden.
Als u het jaartal niet kent, maak dan
een schatting.
• Typ dan 00 in de zone voorzien voor de
tolerantie.
Als u:
• de geboortedag niet kent: de
toepassing zal alle personen met min
of meer dezelfde naam als de persoon
opzoeken, van de 1e tot de 31e van
de ingevulde maand.
• de geboortemaand niet kent: PrimaWeb zal de personen geboren tussen 1
januari en 31 december van het
ingevulde jaar opzoeken.
Als u een tolerantie 1 invult, zoekt de toepassing
de personen op die geboren zijn ofwel tussen de
1e dag van de vorige maand en de laatste dag
van de volgende maand ten opzichte van de
ingevulde maand, ofwel tussen de 1e dag van
het vorige jaar en de laatste dag van het
volgende jaar indien enkel het jaar is ingevuld.
De waarde van de tolerantie kan variëren tussen
00 en 10. Vul echter geen te grote tolerantie in
want als de toepassing te veel betrokkenen
vindt, kan ze niet alle antwoorden afbeelden en
moet u uw opzoeking verfijnen.

14/08/2007

1.2. De betrokkene is niet in het bezit van
zijn identiteitspapieren
Als de persoon niet in het bezit is van zijn INSZ
(rijksregisternummer = inschrijvingsnummer bij de sociale
zekerheid), doe dan een fonetische opzoeking.
Vul de naam, de voornaam, de geboortedatum en het geslacht
van de persoon in.
Klik vervolgens op “Opzoeken” onderaan rechts op het
scherm.
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Na de opzoeking volgens één van de twee methoden krijgt u de
“Lijst van gevonden personen” te zien.
In deze lijst klikt u op “Details” naast de naam van de
persoon om wie het volgens u gaat.

De wettelijke informatie over de persoon wordt afgebeeld.
Als de persoon inderdaad is wie hij beweert te zijn, mag u zijn
dossier aanmaken.
Klik hiervoor op “Dossier aanmaken” onderaan rechts op
het scherm (1).
Is de persoon niet wie hij beweert te zijn, klik dan op “Terug”
(2) om de vorige pagina te zien en uw opzoeking met andere
criteria te herbeginnen of sluit de Prima-Web-toepassing door
te klikken op het rode kruis (3) rechts bovenaan op het scherm.
14/08/2007
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3

1
2

2. Hoofdbladzijde van het dossier en interne
referentie
De toepassing toont dan de “Hoofdbladzijde van het dossier”.
In de inhoudstafel links op het scherm verschijnt de historiek
van de dossiers die u geconsulteerd hebt tijdens uw werk. U
kunt dus makkelijk van het ene dossier naar het andere gaan.
Klik hiervoor op de naam van de betrokken persoon (1).
Als u een dossiernummer eigen aan uw OCMW wil invullen en
niet het INSZ-nummer van de persoon of als u de begindatum
van het dossier wil veranderen, klik dan op “Wijzigen” (2).
Als de persoon al gekend is en er voor hem of haar al
aanvragen werden ingediend, dan zal dit verschijnen in het
historisch overzicht van de verzoeken om hulp (3).

14/08/2007
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2
3

Wanneer u op "Wijzigen" klikt, worden enkele
identificatievelden geopend.
Vul het Dossiernr. eigen aan uw OCMW in en/of de gewenste
openingsdatum.
Let op: momenteel MOET deze referentie 11 karakters
tellen om aanvaard te worden.
Klik op “Registreren”.

14/08/2007
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3. Een nieuwe aanvraag aanmaken
Terug op de hoofdbladzijde klikt u op “Nieuwe aanvraag”
rechts in het midden van de bladzijde om de aanvraag van de
persoon aan te maken.

Typ de “datum van de aanvraag” in dit scherm.
Vul de “voorgestelde datum invoegetreding” in.
1) Eens dit formulier geregistreerd is,
kan de aanvraagdatum niet meer
aangepast worden. Zorg er dus
voor dat hij correct is.
2) De “voorgestelde datum invoege
treding” is heel belangrijk. Hij
bepaalt welk referentiebedrag (en
dus welke index) de toepassing zal
gebruiken om het leefloon te
berekenen.

14/08/2007

Let op: de voorgestelde datum van invoegetreding is heel
belangrijk. Hij bepaalt de referentieperiode voor de
berekening van het leefloon.

Selecteer de “Aard van de aanvraag”.
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Vul in de daartoe voorziene zone de samenvatting van de
aanvraag van de persoon in.
Klik vervolgens op “Registreren”.
De aanvraag zal aldus worden aangemaakt en de persoon zal
automatisch worden opgenomen in het repertorium van de
Indien de “datum invoegetreding” voor de Kruispuntbank
van
de
Sociale
Zekerheid
als
“datum van de aanvraag” valt, moet u “Dossier in onderzoek” vanaf de datum van de aanvraag tot
onmiddellijk de integratiedata van de 30 dagen na de datum van de creatie van het dossier.
persoon
aanvullen
via
de
gezinssamenstelling. (cf. punt “integratie
van de begunstigde”).

2

3

1
14/08/2007
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Op de bladzijde die vervolgens wordt afgebeeld, is de aanvraag
geregistreerd.
Onderaan op de bladzijde krijgt u de “Stand van het dossier”
(= de reeds ondernomen acties betreffende deze aanvraag) (1).
Links op de bladzijde vindt u ook een overzicht van de
mogelijke acties voor de aanvraag (2).
U kunt het dossier verder invullen door het sociaal onderzoek
aan te vatten.
Klik op “Gezinssamenstelling” (3).
Als de persoon terugkomt met aanvullende informatie, zie
verder onder het punt “De aanvraag wijzigen”.

4. Het sociaal onderzoek invullen
De toepassing toont de officiële en de feitelijke samenstelling
van het huishouden van de persoon.
De feitelijke samenstelling bevat dezelfde elementen als de
officiële samenstelling van het huishouden.
Als iemand anders van het gezin een
hulpaanvraag geniet (zelfs afgesloten), dan
verschijnt het rijksnummer van deze
persoon in het vet en in het blauw in de
feitelijke samenstelling van het huishouden.

U kunt evenwel leden van het huishouden toevoegen of
weglaten (1).
Om het sociaal onderzoek voort te zetten, klikt u op de naam
van de gerechtigde in de feitelijke samenstelling van het
huishouden.

1
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De identificatiegegevens van de persoon worden automatisch
afgebeeld.

Links op het scherm verschijnt er een lijst met mogelijke acties.
Wij zullen deze toelichten in de volgende punten.
“Identificatie” is de pagina die de wettelijke gegevens van de
persoon omvat.
4.1. Integratie van de begunstigde
Klik dan op “In onderzoek integreren”.
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U zal in dit scherm vaststellen dat de persoon automatisch als "Dossier
in onderzoek" wordt geïntegreerd in het netwerk van de KSZ vanaf de
datum van de aanvraag tot 30 dagen na de datum waarop de lopende
aanvraag werd aangemaakt (1).
Het kan zijn dat deze datum niet
overeenkomt met het begin van de
toe te kennen hulp. Als deze
begindatum van de hulp na de
begindatum van de integratie valt,
moet u niets veranderen. Als de
begindatum van de hulp echter
voor de begindatum van de
integratie valt, dan zal u deze voor
alle
moeten
meerderjaigen
veranderen.

Vul in de rubriek Begindatum van de integratieperiode de begindatum
van de hulp in. Klik vervolgens op “Integreren” (2).
Onderaan op het scherm, in de "Lijst met integraties" (3), kunt u zien
welke verschillende integraties de persoon in uw centrum of in een
ander OCMW van het land heeft gehad.

Als er een percentage "gezin ten
laste"
is,
moet
ook
de
levenspartner in het onderzoek
geïntegreerd worden.

Cf. punt II.5.1.
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Let op: de velden waarvan de benaming gevolgd wordt door een sterretje zijn verplicht.

-Eenmaal de integratie gebeurd is, klikt u op “Informatie” (4).
4.2. Informatie over de begunstigde
Vul de gegevens in in de daartoe voorziene velden. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de berekening, het
formulier B, het aanmaken van de notificatie van de beslissing.
Het scherm bestaat uit 4 delen:
De identificatie waarmee u altijd kunt nagaan in welk dossier u aan het werken bent.
De algemene informatie die moet worden ingevuld zowel voor het RMI als voor de wet van 02 april 1965.
De specifieke informatie nodig voor het RMI.
De specifieke informatie nodig voor de wet van 02 april 1965.
U moet slechts één van de twee zones invullen.

14/08/2007
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4.2.1 Algemene informatie
Selecteer eerst de “Categorie van de begunstigde”.
Voorbeelden vindt u in het hoofdstuk "Vaak gestelde vragen".
De velden "Student" en "Studiebeurs" zijn verplicht en bepalen de criteria voor de berekening van het leefloon.

Let op: als u de rubriek “Student” invult, zal u het “Beroepsinkomen met toepassing van art. 35” en het “Inkomen
in het kader van een artistieke activiteit” niet meer kunnen integreren in de inkomsten van de persoon (daar de
aftrek in geval van inkomsten al in de berekening geïntegreerd is).

-

4.2.2 Informatie – Recht op Maatschappelijke Integratie
Klik op het vergrootglas naast het veld “Effectieve situatie” (1).
In het pop-upscherm dat dan verschijnt, klikt u op het nummer dat overeenstemt met de situatie van de betrokkene
(2).
Daarna vult u de velden voort in volgens de hierboven beschreven methode. De velden van de zone "Informatie 
Wet 65" hoeven niet ingevuld te worden.
Klik op "Bewaren" helemaal onderaan de pagina.
Om de gegevens m.b.t. de wet van 02/04/1965 in te voeren, zie hoger.
Als u als categorie van de begunstigde “Samenwonende persoon” selecteert, verschijnen 2 nieuwe bijkomende
velden onderaan de zone. (3)

14/08/2007
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De omschrijving “Het aantal samenwonenden van de 1ste graad in rekening te brengen” omvat alle gezinsleden
waarvan de inkomsten geheel of gedeeltelijk in rekening moeten worden gebracht om het leefloon te berekenen dat
moet worden toegekend naast de begunstigde zelf.
De omschrijving “Het aantal personen rechthebbende op leefloon van dezelfde graad” omvat het aantal gezinsleden
die gelijktijdig een hulpaanvraag indienen en waarvoor de gezinsinkomsten rechtvaardig verdeeld moeten worden om
het bedrag van het leefloon te berekenen (broer-zus, levenspartners zonder kind, …).
In alle gevallen moet dit cijfer minimum gelijk zijn aan 1.
Als u als categorie van de begunstigde “Persoon met gezinslast” selecteert, dan wordt alleen het tweede veld
ingevuld.
In het geval van een feitelijk koppel met kinderen, zal deze waarde altijd gelijk zijn aan 1.

14/08/2007
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4.3. De inkomsten invoeren
Wanneer u de informatie over een gezinslid registreert, opent Prima-Web automatisch het scherm betreffende de
inkomsten van dit lid.

4.3.1 De betrokkene beschikt over inkomsten
Als de persoon over inkomsten beschikt, selecteert u het passende inkomen in de afrollijst “Nieuwe
inkomsten” en klikt u op “Toevoegen”.

•

Vul het “Effectief jaarlijks bedrag” van dit inkomen in. Als u vindt dat dit inkomen moet worden
meegerekend bij de berekening van het recht op maatschappelijke integratie (RMI), vink dan het vakje
naast “RMI” aan.

•

Voor het “Beroepsinkomen met toepassing van art. 35” en het “Inkomen in het kader van een artistieke
activiteit” wordt u gevraagd een datum van vrijstelling in te vullen. Wij herinneren u eraan dat u voor de
berekening van het leefloon door de POD Maatschappelijke Integratie slechts één vrijstelling mag invullen en in
geen geval beide. Als u daarenboven geen datum invult, gebeurt de vrijstelling automatisch. Als u een datum
invult, wordt de vrijstelling berekend over de toepassings-periode van 3 jaar.

Er verschijnt een pop-upscherm waarin u de gegevens moet invullen die gevraagd worden voor het gekozen type
inkomsten. Klik daarna op “Bewaren” om af te sluiten.
Vergeet niet te klikken op “Inkomsten berekenen waarmee rekening moet gehouden worden voor het RMI”
om het programma deze berekening te laten uitvoeren.
14/08/2007

25

Versie 4.5

BUCOM
Bureau de Communication
Bureau voor Communicatie

Een nieuwe aanvraag registreren

26/154
14/08/2007

-

4.3.2 De betrokkene beschikt niet over inkomsten
Als de persoon niet over inkomsten beschikt, selecteert u “Geen inkomsten”.
Het volgende scherm verschijnt dan automatisch.

14/08/2007
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Zolang het formulier niet opgestuurd werd naar de POD MI kunt u deze gegevens wijzigen of verwijderen. Ofwel
voor de voorlegging aan de Raad door te klikken op “Inkomsten”, ofwel na de voorlegging aan de Raad via
“Aanvraag. Klik in het linkermenu op “Aanvraag vervolledigen” of op “Sociaal onderzoek vervolledigen”, herbegin
de verschillende handelingen en bewaar in elke stap.

4.4. De uitgaven inbrengen
Wanneer u de inkomsten van de persoon volledig hebt ingevuld, kunt u overgaan naar zijn uitgaven.
Klik hiervoor op de rubriek “Uitgaven” in de inhoudsopgave links op het scherm.

4.4.1. De uitgaven invullen
Op de pagina die verschijnt, klikt u op het pijltje van de zone onder “Soort uitgave” (1).
Een indicatieve lijst met mogelijke uitgaven verschijnt.
In deze afrollijst kiest u de uitgave die overeenstemt met de situatie van de persoon (2).

14/08/2007
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Vermeld
• de “Begindatum” en/of de “Einddatum” van de uitgave indien u hem kent.
•

het “Jaarlijks bedrag” van deze uitgave.

Om de uitgave te registreren, klikt u op “Toevoegen” (3).
Een andere uitgavenlijn verschijnt. Herhaal de beschreven procedure in haar geheel als u nog een uitgave wil
toevoegen.

1

3

2

4.4.2 Een uitgave wijzigen
Klik op “Bijwerken” (1) op de lijn van de uitgave in kwestie.
Er verschijnt een nieuwe lijn met de gegevens van de lijn die u wil wijzigen (2).

14/08/2007
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-Vul de nieuwe gegevens in in de zone die u wil wijzigen.
Klik vervolgens op “Bijwerken” (3) naast de aangepaste lijn met de nieuwe gegevens.
De gewijzigde lijn verschijnt in de uitgavenlijst.

4.4.3. Een uitgave weglaten
Klik op “Weglaten” op de passende uitgavenlijn.
De lijn met de te verwijderen gegevens verdwijnt.
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4.5. De historiek van de adressen consulteren en de werkelijke verblijfplaats
wijzigen
Klik op “Adressen” in het linkermenu.
Op het scherm wordt het “Domicilie (officieel adres)” afgebeeld (1).
Als u dit wil wijzigen, klikt u op het pijltje naast “Soort adres” (2) en alle mogelijke opties verschijnen in een lijst.
Selecteer het passend soort adres voor de situatie van de betrokkene en klik daarop.
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Onder deze kader vindt u de gegevens van de “Verblijfplaats” (3). Hier worden automatisch de gegevens van het
officieel adres ingevuld.
U kunt al deze gegevens wijzigen.
Vul hiervoor de informatie over de werkelijke verblijfplaats in in de passende zones en/of kies in de afrollijst het
“Soort adres” dat overeenstemt met de situatie.
Onderaan op het scherm kunt u ook een “Historiek van de adressen” (4) van de persoon raadplegen.
Klik vervolgens op “Registreren” onderaan rechts op het scherm.
4.6. Het wachtregister consulteren
Wanneer u klikt op “Wachtregister”, ziet u de administratieve toestand van een kandidaat-vluchteling of een erkend
vluchteling zoals geregistreerd in het rijksregister.
Hierin vindt u informatie over de hoedanigheid en de datum van inschrijving in het wachtregister (205), de
administratieve toestand en de historiek ervan (206), de verplichte inschrijvingsplaats (207) en de gekozen woonplaats
(212)
(in het voorbeeld hierna vindt u niet de ganse aanvraaghistoriek).
-
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4.7. De verschillende arbeidsovereenkomsten van de persoon consulteren
Helemaal onderaan in het linkermenu kunt u klikken op “Contract van werkgelegenheid”.
Er verschijnt dan een venster waarin u de criteria van uw opzoeking kunt bepalen.
De periode die standaard wordt voorgesteld, gaat een jaar terug in de tijd en loopt tot drie maanden na de integratie in
onderzoek.
Deze data kunnen gewijzigd worden in functie van de noden van het sociaal onderzoek (1).
U kunt ook alle contracten of alleen de lopende contracten selecteren (2).
U krijgt dan alle plaatsen te zien waar de persoon een arbeidsovereenkomst heeft gehad, met de bijbehorende data.

1

2
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NB: tot op heden wordt
alleen het RSZ-nummer
van de werkgever
vermeld.
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5. Het sociaal onderzoek van het huishouden
Wanneer u de verschillende rubrieken voor het sociaal onderzoek van de begunstigde volledig hebt ingevuld, kunt u
het sociaal onderzoek voortzetten voor de andere leden van het huishouden.
Klik hiervoor op “Gezinssamenstelling”.

U komt opnieuw terecht op de pagina “Gezinssamenstelling”.
Klik op de naam van een ander lid van het gezin.
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Voor elk lid van het huishouden is het
belangrijk dat zijn relatie ten opzichte van
de gerechtigde wordt verduidelijkt. Gaat
het om een samenwonende, een partner,
een ascendant/descendant van de eerste
graad, een kind ten laste? Deze
verschillende relaties beïnvloeden in
ruime mate de berekening van het
leefloon. Als ze niet coherent zijn met de
andere ingevulde gegevens, dan kan de
toepassing ze verwerpen, een foute
berekening maken of weigeren het
formulier naar de POD Maatschappelijke
Integratie
te
versturen
voor
de
terugbetaling.

U opent automatisch de identificatiepagina van een ander lid van het
gezin.
Om zijn relatie met de begunstigde te bepalen, klikt u op het pijltje van
de afrollijst “Relatie met de begunstigde”.
De lijst met de mogelijkheden verschijnt, kies hierin de passende
“Relatie met de begunstigde” voor dit ander lid van het gezin.

De categorie “Minderjarig kind ten laste” heeft betrekking op alle
minderjarigen ten laste van de begunstigde(n) ongeacht de
verwantschap.
“Ascendant/descendant van de eerste graad” zijn alleen de ouders of
meerderjarige kinderen van een begunstigde.
De “partner” is de persoon met wie de begunstigde een feitelijk koppel
vormt, en dit ongeacht of ze getrouwd zijn of niet, zelfs indien een (of
twee) percentage als “samenwonende” toegekend wordt.
Bij de berekening van het leefloon houdt “Samenwonend” zijn alle meerderjarige personen die geen
het programma rekening met de ascendant/descendant van de eerste graad of geen partner zijn, dus
inkomsten van de "partner" en van de waarvan de inkomsten niet in rekening worden gebracht.
"ascendant/descendant van de eerste
graad".

Als u de “Datum aankomst in het gezin” en de “Datum vertrek uit
het gezin” kent, vul ze dan in (1).
Klik vervolgens op “Bewaren” onderaan rechts op het scherm (2).

1
2
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5.1. Integratie van de levenspartner
Het is zeer belangrijk en zelfs noodzakelijk om de levenspartner van de
hoofdbegunstigde te integreren in het onderzoek in het geval van een
MEN MOET DE PARTNER MANUEEL
percentage "gezin ten laste".
INTEGREREN OP DEZELFDE DATA
ALS DE BEGUNSTIGDE VOOR HET Hiervoor gaat u op dezelfde manier te werk als voor alle andere
gezinsleden (zie volgend punt).
PERCENTAGE GEZIN TEN LASTE.
Zonder deze integratie zal uw formulier B geweigerd worden.
Als u de leden van het gezin onderling verbindt en u een "partner"
aangeeft, dan moet u ook de "informatie over de persoon" en de
"inkomsten" voor deze laatste invullen.

5.2 Integratie van de andere leden van het
huishouden
Het kan gebeuren dat deze datum niet
overeenstemt met de begindatum van
de toe te kennen hulp aan de
begunstigde. Als deze begindatum van
de hulp na de begindatum van de
integratie valt, dan moet u niets
veranderen. Als de begindatum van de
hulp daarentegen voor de begindatum
van de integratie valt, dan moet u hem
veranderen voor alle leden van het
gezin.

U komt opnieuw terecht op de pagina “Gezinssamenstelling”.
Klik op de naam van het betrokken lid van het gezin.
Klik vervolgens op “In onderzoek integreren” (1) in de inhoudsopgave
links op het scherm.
U zal in dit scherm vaststellen dat dit ander lid van het gezin niet
automatisch wordt geïntegreerd in het netwerk van de KSZ als “Dossier
in onderzoek” vanaf de datum waarop u een nieuwe aanvraag opent voor
de begunstigde.
Vul dus de begindatum van de hulp in bij “Begindatum” van integratie
(2).
Klik vervolgens op “Integreren” onderaan rechts op het scherm (3).
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U kunt dan klikken op “Adressen” in de inhoudsopgave links
op het scherm en nagaan op het volgende scherm of dit ander lid
van het gezin wel op het correcte adres vermeld is.
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5.3. Inkomsten van de andere leden van het
gezin
Klik op de rubriek “Inkomsten” (1) in de inhoudsopgave links
op het scherm en selecteer de eventuele inkomsten van dit
ander gezinslid, zoals u dat voor de begunstigde hebt gedaan.
Klik op het pijltje van de zone onder “Nieuwe inkomsten”. De
lijst met de mogelijke inkomsten wordt afgebeeld (2).
Als u gedefinieerd hebt dat dit ander
gezinslid met de begunstigde een band
heeft als “samenwonende, ascendant/
descendant van de eerste graad of
minderjarig kind ten laste”, dan kunnen
enkel de volgende mogelijkheden worden
geselecteerd: Geen inkomsten of Varia (zie
volgende pagina).

De selectiemogelijkheden voor een “partner” zijn dezelfde als
voor de begunstigde.
Als de persoon over inkomsten beschikt: kies in deze afrollijst
het inkomen dat overeenstemt met de situatie van de persoon.
Klik op “Toevoegen” (3).
Zoals voor de begunstigde verschijnt een pop-upscherm, waarin
u de gevraagde gegevens voor het gekozen type van
inkomsten moet invullen.
Klik ten slotte op “Bewaren”.
Vermeld:
• de “Begindatum” en/of de “Einddatum” van het
inkomen als u deze kent.
• het “Jaarlijks bedrag” van dit inkomen. Als u van
oordeel bent dat dit inkomen moet worden
meegenomen in de berekening van het recht op
maatschappelijke integratie (RMI), vink dan het
vakje naast “RMI” aan.
Klik ten slotte op “Bewaren”.
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Als u van oordeel bent dat dit
inkomen moet worden mee
genomen in de berekening van
het recht op maatschappelijke
integratie (RMI), vergeet dan
niet het vakje naast "RMI" aan
te vinken.

Als de samenwonende of de ascendant/descendant van de eerste
graad of het minderjarig kind ten laste inkomsten heeft:
- selecteer dan “Varia” en daarna “Toevoegen”;
- er verschijnt een venster waarin u het type
14/08/2007
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inkomsten
invoeren.

en

het

jaarlijkse

bedrag

kunt

Bewaar en sluit dan deze pop-up.
5.4. Uitgaven van de andere leden van het
gezin
Als dit ander lid van het gezin geen eigen
inkomsten heeft en u op “Toevoegen” klikt,
dan verschijnt er een foutbericht bovenaan
op het scherm.

Als dit ander lid van het gezin eigen uitgaven heeft, vul ze dan in
zoals u dit gedaan hebt voor de begunstigde.
Klik op het pijltje van de zone onder “Soort uitgave” (1).
Een indicatieve lijst met mogelijke uitgaven verschijnt.
In deze afrollijst kiest u de uitgave die overeenstemt met de
situatie van de persoon.

Blijf dan niet staan in dit scherm en klik op
"Inkomen van het huishouden" in de
inhoudsopgave links op het scherm.

Vermeld (2):
•
•

de “Begindatum” en/of de “Einddatum” van de
uitgave als u deze kent;
het “Jaarlijks bedrag” van deze uitgave.

Om de uitgave te registreren, klikt u op “Toevoegen” (3).
Een andere uitgavenlijn verschijnt. Herhaal de beschreven
procedure in haar geheel als u nog een uitgave wil toevoegen.
Klik dan op “Inkomen van het huishouden” (4).
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6. Berekening van het gezinsinkomen
Dit scherm bevat alle inkomsten van het gezin.
Als er inkomsten zijn waarmee rekening moet worden gehouden
bij de berekening van het leefloon, dan kunt u met dit scherm:
 het gezinsinkomen berekenen (1);
 de inkomsten berekenen waarmee rekening wordt
gehouden bij de berekening van het leefloon.
Anders verschijnt het kleine scherm dat deze actie mogelijk
maakt niet (3).
Met dit scherm kunt u ook het leefloon berekenen dat aan de
begunstigde moet worden toegekend.
Klik hiervoor op “Leefloon berekenen” onderaan op de
pagina.
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Er verschijnt een scherm met de details van de uitgevoerde
berekening en het toe te kennen bedrag van het leefloon. In dit
scherm kunt u de uitgevoerde berekening controleren op basis
van de gegevens die u bewaard hebt.
Als u geen rekening wenst te houden met
het meegedeelde jaarlijkse bedrag maar
slechts een deel hiervan, dan kunt u dit
gegeven verbeteren in het vak “Bedrag dat
in rekening wordt gebracht” (4).
Eens het werkelijk in rekening gebrachte
bedrag ingevoerd is, klikt u op “Bewaar de
bedragen die in aanmerking komen” (2) en
daarna op “Leefloon berekenen” onderaan
op de pagina.

14/08/2007

Als er een verschil is tussen uw berekening en de berekening op
het scherm, ga dan terug naar het sociaal onderzoek om de
verschillende velden na te kijken.
Misschien hebt u het vak “RMI” in de inkomsten niet aangevinkt
of zijn de relaties tussen de leden van het gezin niet correct. Het
is ook mogelijk dat u de informatie over de begunstigde niet goed
hebt ingevuld (zie 4.2).
Klik op “Sluiten” om verder te gaan.
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Eens het sociaal onderzoek volledig is, kunt u het verslag en het
voorstel opstellen en dan voorleggen aan de Raad.
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III. Een nieuwe aanvraag registreren – wet van 02 april 1965
1. Een nieuw dossier aanmaken
Om een dossier voor een nieuwe begunstigde aan te maken, klikt u op “Nieuw dossier”.

Het eerste wat u moet doen nadat u begripvol naar uw “klant” hebt geluisterd, is zijn identiteit nagaan.
1.1. De betrokkene is in het bezit van zijn identiteitskaart of van zijn SIS-kaart
Als de betrokkene in het bezit is van zijn identiteitskaart of van zijn SIS-kaart, dan kunt u hem
identificeren door te klikken op de radioknop naast “Op basis van INSZ” en door zijn rijksregisternummer (=
inschrijvingsnummer bij de sociale zekerheid/INSZ) in de daartoe voorziene zone in te vullen.
Klik vervolgens op “Opzoeken” onderaan rechts op het scherm.
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Als de persoon geen voornaam heeft, gebruik
dan de spatiebalk om een blanco ruimte (spatie)
in te vullen.
Als de persoon zijn juiste geboortedatum niet
kent, dan kunt u gebruik maken van een
tolerantie om de persoon op te zoeken:
•
Typ 0 in de zone die voorzien is voor
de geboortedag of zelfs -maand.
•
Het jaartal moet altijd ingevuld worden.
Als u het jaartal niet kent, maak dan een
schatting.
•
Typ dan 00 in de zone voorzien voor de
tolerantie.
Als u:
•
de geboortedag niet kent: de
toepassing zal alle personen met min of
meer dezelfde naam als de persoon
opzoeken, van de 1e tot de 31e van de
ingevulde maand.
•
de geboortemaand niet kent: PrimaWeb zal de personen geboren tussen 1
januari en 31 december van het
ingevulde jaar opzoeken.

1.2. De betrokkene is niet in het bezit van
zijn identiteitspapieren
Als de persoon niet in het bezit is van zijn INSZ
(rijksregisternummer = inschrijvingsnummer bij de sociale
zekerheid), doe dan een fonetische opzoeking.
Vul de naam, de voornaam, de geboortedatum en het geslacht
van de persoon in.
Klik vervolgens op “Opzoeken” onderaan rechts op het
scherm.

Indien u een tolerantie 1 invult, zal de applicatie
de personen opzoeken geboren ofwel tussen de
1ste dag van de vorige maand tot de laatste dag
van de volgende maand ten opzichte van de
ingevulde maand, ofwel tussen de 1ste dag van
het vorige jaar tot de laatste dag van de
volgende jaar indien enkel het jaar is ingevuld.
De waarde van de tolerantie kan variëren tussen
00 en 10. Vul echter geen te grote tolerantie in
want indien de applicatie te veel betrokken
personen vindt, kan ze niet alle antwoorden
afbeelden en u zal uw opzoeking moeten
verfijnen.

Na de opzoeking volgens één van de twee methoden krijgt u de “Lijst van gevonden personen” te zien.
In deze lijst klikt u op « Details » naast de naam van de persoon van wie u denkt dat hij de juiste is.
14/08/2007
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De wettelijke informatie over de persoon wordt afgebeeld.
Indien de persoon wel degelijk is wie hij beweert te zijn, mag u zijn dossier creëren.
Klik hiervoor op “Dossier aanmaken” onderaan rechts op het scherm (1).
Is de persoon niet wie hij beweert te zijn, klik dan op “Terug” (2) om de vorige pagina te zien en uw opzoeking
met andere criteria te herbeginnen of sluit de Prima-Web-toepassing door te klikken op het rode kruis (3) rechts
bovenaan op het scherm.
3

1
2

1.3. De betrokkene verblijft illegaal op het Belgische grondgebied
Wanneer u een fonetische opzoeking uitvoert (zie vorig punt) en er al een bisnummer bestaat voor deze persoon, dan
verschijnt dit zoals bij de fonetische opzoekingen voor "legale" personen.

14/08/2007

47

Versie 4.5

BUCOM
Bureau de Communication
Bureau voor Communicatie

Een nieuwe aanvraag registreren

48/154
14/08/2007

Wanneer u een fonetische opzoeking uitvoert (zie vorig punt) en er niemand beantwoordt aan de ingevoerde criteria,
dan kunt u een bisnummer toekennen.

Klik op "Een bisnummer toekennen" onderaan het scherm.
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Vul de verschillende velden in en klik dan op "Nieuw bisnummer".

Het volgende scherm bevat de wettelijke gegevens die u hebt ingevoerd. U ziet het bisnummer verschijnen in de
"Gegevens van de persoon".
U kunt dan het dossier aanmaken door te klikken op de icoon onderaan het venster.

2. Hoofdbladzijde van het dossier en interne referentie
De toepassing toont dan de “Hoofdbladzijde van het dossier”.
In de inhoudstafel links op het scherm verschijnt de historiek van de dossiers die u geconsulteerd hebt tijdens uw
werk. U kunt dus makkelijk van het ene dossier naar het andere gaan.
Klik hiervoor op de naam van de betrokken persoon. (1)
14/08/2007
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Als u een dossiernummer eigen aan uw OCMW wil invullen en niet het INSZ-nummer van de persoon of als u
de begindatum van het dossier wil veranderen, klik dan op “Wijzigen” (2).
Indien de persoon al gekend is en al het voorwerp heeft uitgemaakt van aanvragen, zal deze verschijnen
in de historiek van de hulpaanvragen (3).

2
1
3

Wanneer u op "Wijzigen" klikt, worden enkele identificatievelden geopend.
Vul het Dossiernr. eigen aan uw OCMW in en/of de gewenste openingsdatum.
Let op: momenteel MOET deze referentie 11 karakters tellen om aanvaard te worden. U kan “blancospacies”zetten om het dossiernummer aan te vullen tot 11 posities.
Klik op “Registreren”.
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3. Een nieuwe aanvraag aanmaken
Terug op de hoofdbladzijde klikt u op “Nieuwe aanvraag” rechts in het midden van de bladzijde om de
aanvraag van de persoon aan te maken.

3) Nadat dit formulier geregistreerd is zal de aanvraagdatum al niet meer aangepast kunnen worden.
Ziet erop toe dat deze correct is.
4) De “voorgestelde datum invoegetreding” is heel belangrijk. Hij bepaalt de datum waarop het
identificatieformulier A in voege treedt.

Typ de “datum van de aanvraag” in dit scherm.
Vul de “voorgestelde datum invoegetreding” in.
Selecteer de “Aard van de aanvraag”.
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Vul in de daartoe voorziene zone de samenvatting van de
aanvraag van de persoon in.
Klik vervolgens op “Registreren”.
Indien de “datum invoegetreding” voor de
“datum van de aanvraag” valt, moet u
onmiddellijk de integratiedata van de persoon
aanvullen via de gezinssamenstelling. (cf. punt
“integratie van de begunstigde”).

De aanvraag zal aldus worden aangemaakt en de persoon
automatisch worden opgenomen in het repertorium van
Kruispuntbank
van
de
Sociale
Zekerheid
“Dossier in onderzoek” vanaf de datum van de aanvraag
30 dagen na de datum van de creatie van het dossier.

zal
de
als
tot

2

3

1

Op de bladzijde die vervolgens wordt afgebeeld, is de aanvraag geregistreerd.
Onderaan op de bladzijde krijgt u de “Stand van het dossier” (= de reeds ondernomen acties betreffende deze
aanvraag) (1).
Links op de bladzijde vindt u ook een overzicht van de mogelijke acties voor de aanvraag (2).
U kunt het dossier verder invullen door het sociaal onderzoek aan te vatten.
Klik op “Gezinssamenstelling” (3).
Als de persoon terugkomt met aanvullende informatie, zie verder onder het punt “De aanvraag wijzigen”.
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4. Het sociaal onderzoek invullen
De applicatie beeldt de officiële en de feitelijke samenstelling
van het gezin van de persoon af.
Indien een andere persoon van de
gezinssamenstelling
een
hulpaanvraag
geniet
(zelfs
afgesloten),
zal
het
rijksnummer van deze persoon vetgedrukt
en blauw gemarkeerd verschijnen in de
feitelijke gezinssamenstelling.

De feitelijke samenstelling bevat dezelfde elementen als de
officiële samenstelling van het gezin.
U kan evenwel leden van het huishouden toevoegen of
verwijderen (1).
.

4.1. Personen die een INSZ-nummer hebben:

1

Om het sociaal onderzoek voort te zetten, klikt u op de naam van de begunstigde in de samenstelling van
het feitelijke gezin.
De identificatiegegevens van de persoon worden automatisch afgebeeld.
4.2. Personen die een INSZ bis hebben
U ziet een scherm verschijnen waarin er geen (feitelijke) officiële gezinssamenstelling bestaat.
U kunt zo veel gezinsleden toevoegen als u wil.
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Nadat u geklikt hebt op "Een lid toevoegen", keert u terug naar het scherm waarin u kunt zoeken op INSZ-nummer of
fonetisch (cf.: punt 1 "Een nieuw dossier aanmaken").
Als het een onbekende persoon betreft, kunt u zijn bisnummer aanmaken. Als u de goede persoon gevonden hebt of het
bisnummer hebt aangemaakt in het identificatiescherm, dan kunt u deze persoon linken aan de hoofdbegunstigde
vooraleer u klikt op "Toevoegen".

Ongeacht de inschrijving (of niet-inschrijving) in het rijksregister:
eens de samenstelling van het feitelijke gezin ingevuld is en om het sociaal onderzoek voort te zetten, klikt u op de

naam van de begunstigde in de samenstelling van het feitelijke gezin.
De identificatiegegevens van de persoon worden automatisch afgebeeld.
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Links van het scherm verschijnt een lijst met mogelijke acties.
We zullen ze overlopen in de volgende punten.
“Identificatie” is de pagina die de wettelijke gegevens van de persoon omvat.
4.3. Integratie van de begunstigde
Klik dan op “In onderzoek integreren”.
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Het kan zijn dat deze datum
niet overeenkomt met het begin
van de toe te kennen hulp. Als
deze begindatum van de hulp
na de begindatum van de
integratie valt, moet u niets
veranderen. Als de begindatum
van de hulp echter voor de
begindatum van de integratie
valt, dan zal u deze voor alle
gezinsleden moeten veranderen.

U zal in dit scherm vaststellen dat de persoon automatisch als "Dossier
in onderzoek" wordt geïntegreerd in het netwerk van de KSZ vanaf de
datum van de aanvraag tot 30 dagen na de datum waarop de lopende
aanvraag werd aangemaakt (1).
Vul in de rubriek Begindatum van de integratieperiode de begindatum
van de hulp in. Klik vervolgens op “Integreren”. (2)
Onderaan op het scherm, in de "Lijst met integraties" (3), kunt u zien
welke verschillende integraties de persoon in uw centrum of in een
ander OCMW van het land heeft gehad.

Als er een percentage "gezin
ten laste" is, moet ook de
levenspartner in het onderzoek
geïntegreerd worden.
Cf. punt III.5.1.
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1
4

2

3

Eenmaal de integratie gebeurt is, klik op “Informatie” (4).
4.4. Informatie over de begunstigde

Let op: de velden waarvan de benaming
gevolgd wordt door een sterretje zijn
verplicht.

Voor de gegevens in in de daartoe voorziene velden. Deze
gegevens zijn noodzakelijk voor het formulier B, het
aanmaken van de notificatie van de beslissing.
Het scherm bestaat uit 4 delen:
De identificatie waarmee u altijd kunt nagaan in welk dossier u aan
het werken bent.
De algemene informatie die moet worden ingevuld zowel voor het
RMI als voor de wet van 02 april 1965.
De specifieke informatie nodig voor het RMI.
De specifieke informatie nodig voor de wet van 02 april 1965.
U moet slechts één van de twee zones invullen.

4.4.1 Algemene informatie
Selecteer eerst de “Categorie van de begunstigde”.
Voorbeelden vindt u in het hoofdstuk "Vaak gestelde vragen".
De velden "Student" en "Studiebeurs" zijn verplicht, ook al hebben
zij geen invloed op de berekening of het subsidiëringspercentage.
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4.4.2 Informatie – wet 65
Klik op het vergrootglas naast het veld “Status”.
In het kleine scherm (Pop-up) klikt u op het nummer dat overeenstemt met de situatie van de betrokkene.
Daarna vult u de velden voort in volgens de hierboven beschreven methode. De velden van de zone "Informatie
- Recht op maatschappelijke integratie" hoeven niet ingevuld te worden.
Klik op "Bewaren" helemaal onderaan de pagina.
Om de RMI-gegevens in te voeren, zie verder.

4.5. De inkomsten invoeren
Wanneer u de informatie over een gezinslid registreert, opent Prima-Web automatisch het scherm betreffende de
inkomsten van dit lid.

4.5.1 De betrokkene beschikt over inkomsten
Indien de persoon over inkomsten beschikt, selecteert u het passend inkomen in de afrollijst “Nieuwe
inkomsten” en klikt u op “Toevoegen”.
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Er verschijnt een klein scherm (Pop-Up) waarin u de gegevens
moet invullen die gevraagd worden voor het gekozen type
inkomsten. Klik daarna op “Bewaren” om af te sluiten.

4.5.2. De betrokkene beschikt niet over inkomsten
Indien de persoon niet over inkomsten beschikt, selecteert u “Geen inkomsten”.
Volgend scherm wordt dan automatisch afgebeeld.
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4.6. De uitgaven invoeren
Wanneer u de andere rubrieken van de persoon volledig heeft
ingevuld, kan u overgaan tot zijn uitgaven.
Zolang het formulier niet opgestuurd werd
naar de POD MI is het mogelijk om deze
gegevens te wijzigen of te verwijderen.
Ofwel voor de voorlegging aan de Raad
door te klikken op “inkomsten”, ofwel na
de voorlegging aan de Raad via
“aanvraag”. Klik in het linkermenu op
“aanvraag wijzigen” of op “sociaal
onderzoek
aanvullen”,
herbegin
de
verschillende handelingen en bewaar op
elke stap.

Klik daartoe op de rubriek “Uitgaven” in de inhoudsopgave links
op het scherm.

4.6.1. De uitgaven invullen
Op de bladzijde die wordt afgebeeld, klik op het pijltje van het veld
onder “Soort uitgave” (1).
Een indicatieve lijst met mogelijke uitgaven verschijnt.
In deze afrollijst, kies de uitgave die overeenstemt met de situatie
van de persoon (2).
Vermeld
• de “Begindatum” en/of de “Einddatum” van de uitgave
indien u ze kent.
•

het “Jaarlijks bedrag” van deze uitgave.

Om de uitgave te registreren, klik op “Toevoegen” (3).
Een andere uitgavenregel verschijnt. Herhaal de volledige hierboven
beschreven operatie indien u een uitgave wil toevoegen.
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1

3

2

4.6.2 Een uitgave wijzigen
Klik op “Bijwerken” (1) op de regel van de passende uitgave.
Een nieuwe regel met de gegevens van de te wijzigen regel verschijnt (2).

1

3

2
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Vul de nieuwe gegevens in in de zone die u wil wijzigen.
Klik vervolgens op “Bijwerken” (3) naast de met de nieuwe gegevens aangepaste regel.
De gewijzigde regel verschijnt in de uitgavenlijst.

4.6.3. Een uitgave weglaten
Klik op “Weglaten” op de passende uitgavenregel.
De regel met de te verwijderen gegevens verdwijnt.

4.7. De historiek van de adressen consulteren en de werkelijke verblijfplaats
wijzigen
Klik op “Adressen” in het linkermenu.
Op het scherm wordt het “Domicilie (officieel adres)” afgebeeld (1).
Indien u dit wil wijzigen, klik op het pijltje naast “Soort adres” (3) en alle mogelijke opties verschijnen in een
lijst.
Selecteer het passend soort adres voor de situatie van de betrokkene en klik daarop.
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1
2

3

4

Onder deze kader vindt u de gegevens van de “Verblijfplaats” (3). Hier worden automatisch de gegevens van
het officieel adres ingevuld.
U kunt al deze gegevens wijzigen.
Vul daartoe de informatie over de werkelijke verblijfplaats in in de passende zones en/of kies in de afrollijst
het “Soort adres” dat overeenstemt met de situatie.
Onderaan op het scherm kan u ook een “Historiek van de adressen” (4) van de persoon raadplegen.
Klik vervolgens op “Registreren” onderaan rechts op het scherm.
NB: het spreekt voor zich dat de personen voor wie u pas een INSZ bis hebt aangemaakt, geen adreshistoriek hebben.
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4.8. Het wachtregister consulteren
Wanneer u klikt op “Wachtregister”, ziet u de administratieve toestand zoals geregistreerd in het rijksregister
van een kandidaat vluchteling of een erkend vluchteling.
Daarin zult u de informatie vinden over de hoedanigheid en de datum van de inschrijving in het wachtregister
(205), de administratieve toestand en de historiek ervan (206), de verplichte inschrijvingsplaats (207) en de
gekozen woonplaats (212)
(in het voorbeeld hierna zult u niet het hele aanvraaghistoriek vinden).
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Voor een illegaal persoon of een buitenlander die ingeschreven is in het Vreemdelingenregister krijgt u het volgende
scherm:
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4.9. De verschillende arbeidovereenkomsten van de persoon consulteren
Helemaal onderaan in het linkermenu kunt u klikken op “contract van werkgelegenheid”.
Er verschijnt een venster dat toelaat de criteria van uw opzoeking te bepalen.
Standaard dekken de voorgestelde data de periode die loopt vanaf een jaar in het verleden tot 3 maanden na de
integratie in onderzoek.
Deze data kunnen gewijzigd worden in functie van de noden van het sociaal onderzoek (1)
U kunt ook alle contracten, ofwel alleen de lopende contracten selecteren (2)
U krijgt dan alle plaatsen te zien waar de persoon een arbeidscontract heeft gehad.
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NB: tot op heden wordt alleen
het RSZ-nummer van de
werkgever vermeld.
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5. Het sociaal onderzoek van het huishouden
Wanneer u de verschillende rubrieken nodig voor het sociaal onderzoek van de begunstigde volledig heeft
ingevuld, kan u het sociaal onderzoek voortzetten voor de andere leden van het huishouden.
Klik hiervoor op “Gezinssamenstelling”.

U komt opnieuw terecht op de pagina “Gezinssamenstelling”.
Klik op de naam van een ander lid van het huishouden.
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U opent automatisch de identificatiebladzijde van het ander lid van
het huishouden.
In het kader van de Wet van 02/04/1965, is
het invullen van de relatie tussen de
gerzinsleden
facultatief,
MAAR
de
« bijkomende begunstingden » moeten
ingevuld worden.
c.f. punt 6

Om zijn relatie met de begunstigde te bepalen, klik op het pijltje van
de afrollijst “Betrekking met de begunstigde”.
De lijst met de mogelijkheden verschijnt, kies daarin de passende
“Betrekking met de begunstigde” voor dit ander lid van het
huishouden.
De categorie “Minderjarig kind ten laste” heeft betrekking op alle
minderjarigen ten laste van de begunstigde(n) zonder onderscheiding
van de verwantschap.
“Ascendant/descendant van de eerste graad” zijn alleen de ouders of
meerderjarige kinderen van een begunstigde.
De “partner” is de persoon met wie de begunstigde een feitelijk
koppel vormt, en dit ongeacht of ze getrouwd zijn of niet, zelfs
indien een (of twee) “samenwonend”-rentevoet toegekend
wordt.
Zijn “samenwonend” alle voljarige personen die niet
ascendant/descendant van de eerste graad, noch partner zijn waarvan
de inkomsten niet in rekening worden gebracht.

Indien u ze kent, vul de “Datum van aankomst in het gezin” en de “Datum van vertrek uit het gezin” in
(1).
Klik vervolgens op “Bewaren” onderaan rechts op het scherm (2).

1
2
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5.1. Integratie van de andere leden van het
huishouden
MEN MOET ALLE BIJKOMENDE
BEGUNSTIGDEN
MANUEEL
INTEGREREN OP DEZELFDE
DATA ALS DE PRINCIPAAL
BEGUNSTIGDE
VOOR
HET
PERCENTAGE
GEZIN
TEN
LASTE, anders wordt formulier B
geweigerd.

Het kan gebeuren dat deze datum
niet
overeenstemt
met
de
begindatum van de toe te kennen
hulp aan de gerechtigde. Als deze
begindatum van de hulp na de
begindatum van de integratie valt,
moet u niets veranderen. Indien
deze begindatum van de hulp
daarentegen
vroeger
dan
de
begindatum van de integratie valt,
moet u hem veranderen voor alle
leden van het huishouden.

14/08/2007

U komt opnieuw terecht op de pagina “Gezinssamenstelling”.
Klik op de naam van het betrokken lid van het huishouden.
Klik vervolgens sur “In onderzoek integreren” (1) in de inhoudsopgave
links op het scherm.
U zal in dit scherm vaststellen dat dit ander lid van het gezin niet
geïntegreerd is in het netwerk van de KSZ als “Dossier in onderzoek” en
dit gedurende 30 dagen vanaf de datum waarop u een nieuwe aanvraag
opent voor de begunstigde.
Vul dus de begindatum van de hulp in bij “Begindatum” van integratie
(2).
Klik vervolgens op “Integreren” onderaan rechts op het scherm (3).
Opnieuw beginnen voor elke bijkomende begunstigden.
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2
1
3

U kan vervolgens klikken op “Adressen” in de inhoudsopgave links op het scherm en nagaan op het volgende
scherm of dit ander lid van het huishouden wel op het correcte adres vermeld is.

14/08/2007
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5.2. Inkomsten van de andere leden van het
huishouden

Indien u dit ander gezinslid heeft
gedefinieerd als hebbende een band met
de begunstigde als “samenwonende,
ascendent/descendent van de 1ste graad of
minderjarig kind ten laste”, kunnen enkel
de
volgende
mogelijkheden
worden
geselecteerd: Geen inkomsten of Varia (zie
volgende pagina).

Klik op de rubriek “Inkomsten” (1) in de inhoudsopgave links
op het scherm en selecteer de eventuele inkomsten van dit
ander gezinslid, zoals u het voor de begunstigde heeft gedaan.
Klik op het pijltje van de zone onder “Type van inkomsten”.
De lijst met de mogelijke inkomsten wordt afgebeeld (2).
De selectiemogelijkheden zijn dezelfde voor een “partner” als
voor de begunstigde.
Indien de persoon over inkomsten beschikt: kies in deze
afrollijst het inkomen dat overeenstemt met de situatie van de
persoon.
Klik op “Toevoegen” (3).
Zoals voor de begunstigde verschijnt een klein scherm (Pop-Up),
waarin u de gevraagde gegevens voor het gekozen type van
inkomsten moet invullen.
Klik ten slotte op “Bewaren”.
Vermeld:
• de “Begindatum” en/of de “Einddatum” van de
uitgave indien u deze kent.
• het “Jaarlijks bedrag” van deze uitgave.
Klik ten slotte op “Bewaren”.

14/08/2007
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Als de samenwonende of de ascendant/descendant van de eerste graad of het minderjarig kind ten laste
inkomsten heeft:
- selecteer dan “Varia” en daarna “Toevoegen”.
- er verschijnt een venster waar u het type inkomsten en het jaarlijkse bedrag kunt bepalen.
Bewaar en sluit deze pop-up.
5.3. Uitgaven van de andere leden van het
gezin
Indien dit ander lid van het huishouden eigen uitgaven heeft, vul ze
in zoals u dit gedaan heeft voor de gerechtigde.
Klik op het pijltje van de zone onder “Soort uitgave” (1).
Een indicatieve lijst met mogelijke uitgaven verschijnt.
In deze afrollijst, kies de uitgave die overeenstemt met de situatie
van de persoon.
Vermeld (2):
•
•

de “Begindatum” en/of de “Einddatum” van de
uitgave indien u ze kent.
het “Jaarlijks bedrag” van deze uitgave.

Om de uitgave te registreren, klik op “Toevoegen” (3).
Een andere uitgavenregel verschijnt. Herhaal de volledige
hierboven beschreven operatie indien u een uitgave wil toevoegen.
Klik vervolgens op “Inkomen van het huishouden” (4).
14/08/2007
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4

2

1

3

6. Formulier A voorbereiden en de bijkomende begunstigden registreren
Klik op "Bijkomende begunstigden".

In het scherm dat verschijnt, moet u de datum van invoegetreding van het formulier A invullen.
Let op: deze datum is belangrijk want hij bepaalt de geldigheid van het verstuurde formulier A en dus
van alle formulieren B1 en B2 die ermee verbonden zouden kunnen zijn.
Bijkomende begunstigden registreren:
u ziet dat de bijkomende begunstigden gevolgd worden door de vermelding "NEEN".

14/08/2007
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Klik op "Wijzigen" naast de bijkomende begunstigden waarmee rekening moet worden gehouden in het
formulier A – Identificatie van de personen.
Let op: u zult alleen formulieren B2 en daarna D2 kunnen versturen voor de bijkomende begunstigden
die effectief geregistreerd zijn in deze fase !

Selecteer "Ja" in het afrolmenu.
Er verschijnen dan andere velden. Vul ze in en bewaar.

14/08/2007
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U zult zien dat naast de vermelding "bijkomende begunstigde" "JA" verschijnt met een overzicht van de suffixen,
de status van de persoon en de relatie met de hoofdbegunstigde.

Herhaal de bewerking voor alle gezinsleden die behouden moeten worden als "bijkomende begunstigde".
Eens het sociaal onderzoek volledig is, kunt u het verslag en het voorstel opstellen
en dan voorleggen aan de Raad.

14/08/2007
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IV. VERSLAG, VOORSTEL EN
VOORLEGGING AAN DE RAAD
1. Het sociaal verslag opmaken
In het linkermenu klikt u op “Verslag” (1).
Maak in het volgende scherm uw sociaal verslag op in de witte
zone (2).
Klik daarna op “Bewaren” onderaan rechts op het scherm (3).

1
2

3

U komt opnieuw terecht op het scherm met de aanvraag.
Nadat u uw sociaal verslag hebt opgemaakt, kunt u nu uw
voorstel van maatschappelijke dienstverlening doen.
Klik op “Voorstel” in de inhoudsopgave links op het scherm.

14/08/2007
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2. Het voorstel van maatschappelijke
dienstverlening opstellen
Maak uw voorstel van maatschappelijke dienstverlening op
in de witte tekstzone (1).
De datum van de dag wordt automatisch ingevuld naast
“Voorziene vergaderingsdatum” (2).
Vul indien nodig hier de voorziene vergaderingsdatum in (van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, van het Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst, …).
Klik vervolgens op “Registreren” onderaan rechts op het
scherm (3).

14/08/2007
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1

2
3
U komt opnieuw terecht op het scherm met de aanvraag.

De functie “Afdruk” kan worden gebruikt
tijdens iedere fase van de behandeling van
een aanvraag.

14/08/2007

U moet nu de aanvraag afdrukken die u aan de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn zal voorleggen.
Klik hiervoor op “Afdruk” in de inhoudsopgave links op het
scherm.
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3. Het dossier afdrukken
Op het afgebeelde scherm vindt u het overzicht van de
onderdelen van de aanvraag die kunnen worden afgedrukt.
De software is standaard zo ingesteld dat alle onderdelen van het
dossier afgedrukt worden.
Als u niet de ganse aanvraag wil afdrukken, klik dan in het
vakje naast het onderdeel dat u niet wil afdrukken. Het vakje zal
niet meer aangevinkt zijn.
Om het document te zien zoals het zal worden afgedrukt, klikt u
op “Afdrukvoorbeeld”.

Op de volgende bladzijden vindt u de volledige tekst van de
aanvraag zoals hij aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zal
worden voorgelegd.
Om deze tekst op uw pc te lezen, klikt u op het pijltje onderaan
rechts op uw scherm en houdt u de linkerknop van uw muis
ingedrukt (linkerklik).
De kleine blauwe schuifbalk rechts op uw scherm zal naar
beneden gaan en de tekst afrollen.
N.B. In deze handleiding wordt u slechts één enkel onderdeel van
de aanvraag getoond.

14/08/2007
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4. Een bestaande aanvraag vervolledigen
Als de persoon terugkomt met aanvullende informatie, dan klikt
u op “De aanvraag vervolledigen”.

Als u op “De aanvraag vervolledigen” hebt geklikt, verschijnt
opnieuw de tekstzone van de oorspronkelijke aanvraag en u kunt
ze dan aanvullen en/of wijzigen.
Klik vervolgens op “Bewaren”.

Er verschijnt ook een nieuwe actie in de “Stand van het dossier”
(1).
14/08/2007
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U kunt op deze manier alle elementen van de aanvraag wijzigen,
alsook de elementen van het sociaal onderzoek.

1

5. De aanvraag voorleggen aan de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn
Onderaan in de inhoudsopgave links op het scherm verschijnt
een nieuwe actiemogelijkheid nadat het voorstel geregistreerd is.
Om de volledige aanvraag te registreren en hem zo vast te leggen
vooraleer u hem doorstuurt naar de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn, klikt u op “De aanvraag voorleggen aan de Raad”.

14/08/2007
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In de lijst “Stand van het dossier” (1) onderaan op de bladzijde
verschijnt een nieuwe lijn die u meldt dat de aanvraag op een
bepaalde datum naar de Raad werd verzonden.

14/08/2007
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V. BESLISSINGEN EN FORMULIEREN
Enige tijd later, nadat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn
beslissing heeft genomen, worden de beslissingen aan u of uw
collega's van de administratie meegedeeld.
Om ze in het netwerk van de Kruispuntbank van de sociale
zekerheid (KSZ) in te voeren, klikt u op “Beslissing” (2).

2

1
1. De beslissing registreren - Recht op
Maatschappelijke Integratie
Het volgende scherm bevat de “Lijst van hulp” en de
bijbehorende beslissingen.
Bij een nieuwe aanvraag verschijnt standaard de vermelding
“Geen beslissing. Gelieve een beslissing toe te voegen.”.
Klik vervolgens op “Een beslissing toevoegen” om te
beginnen met de registratie van de beslissing.

14/08/2007
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De datum van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt
automatisch in de beslissing opgenomen als “Beslissingsdatum”.

"Toekenning", "Herziening", "Verlenging"
en "Schorsing" zullen later leiden tot een
formulier B.
"Intrekking" en "Weigering" tot een
formulier C.

Klik op het pijltje van de afrollijst op de lijn van het “Soort
hulp”.
Kies in de lijst het soort hulp waarvoor de beslissing genomen
werd (1).
Selecteer vervolgens het soort beslissing (2).

1
2

14/08/2007
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Vul bij “Datum invoegetreding”de datum in waarop de hulp
werd toegekend.
Als de aanvraag geweigerd wordt omdat de
inkomsten hoger zijn dan het leefloon en u
de bijbehorende berekening wil opnemen
in de kennisgeving, kopieer dan deze
berekening in de zone “Motivatie”.
Als de persoon onderhoudsgeld betaalt met
een tegemoetkoming van uw centrum, dan
dient u dit ook te vermelden in dezelfde
zone als u wil dat dit in de kennisgeving
wordt opgenomen.

Let op: deze datum is zeer belangrijk. Hij bepaalt de
referentieperiode voor de toekenning van de subsidie van
het RMI.
Vul het aantal dagen, weken of maanden in.
Klik op het pijltje van de afrollijst op de lijn “Duur” en selecteer
in de lijst de duur waarvoor de beslissing werd genomen (3).
Vul in de grote witte tekstzone de officiële motivatie van de
beslissing (4) in. Deze tekst zal dienen voor de verzending van de
kennisgeving aan de persoon.
Klik vervolgens onderaan op het scherm op “Vervolg”.

3

4

1.1. Het formulier B voorbereiden
Het rijksregisternummer van de partner
wordt automatisch vermeld in de tekstzone
“INSZ partner” als de gezinssituatie dit
vereist.

Op deze nieuwe pagina wordt het “Inschrijvingsregister”
automatisch ingevuld. U kunt het echter steeds wijzigen door te
klikken op het vergrootglas net onder deze kader (1).

In de lijst die dan verschijnt, klikt u op het blauwe cijfer van het
Inschrijvingsregister
waarvoor de beslissing werd genomen.
Als dit niet het geval is, dan hebt u de
gezinsleden niet correct gelinkt in de
gezinssamenstelling.
14/08/2007
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Ga op dezelfde manier te werk voor de verschillende rubrieken:
• Hoedanigheidscode van de begunstigde
• Hoedanigheidscode van de partner (als er een partner is)

14/08/2007
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Code 5 betreft samenwonende personen
die deel uitmaken van het gezin maar
waarvoor
er
geen
hulp
werd
aangevraagd.
Er
is
dus
geen
terugbetaling mogelijk.
In het geval van een waarde “Gezin ten
laste” bestaande uit een begunstigde,
een ongehuwde partner en kinderen,
moet de partner dus niet met code 5
meegedeeld worden maar wel met code
2, omdat hij indirect recht heeft op het
leefloon.

14/08/2007

De codes die een terugbetaling door de POD MI mogelijk
maken zijn 2 “Leefloon” en 6 “Persoon tewerkgesteld via het
OCMW”.
De codes 3 “Equivalent leefloon” en 4 “Andere hulp” worden
gedekt door de wet van 2 april 1965.
In het geval van een tewerkstelling zal de hoedanigheid van de
begunstigde (of zijn partner) 6 zijn.
Klik daarna op het vierkantje met het vergrootglas op de lijn
“Tewerkstelling art. 60§7: Type”.
Klik op het blauwe cijfer van het Type Tewerkstelling art. 60§7
waarvoor de beslissing genomen werd.
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Ga op dezelfde manier te werk voor de rubrieken:

Om de bijkomende 10 % van de 18- tot 24
jarigen te recupereren, moet het veld
"Geïndividualiseerd integratieproject"
ingevuld worden.

•
•
•
•
•
•

Uurregeling
Plaats van tewerkstelling
Socio-professionele integratie (indien nodig)
Geïndividualiseerd integratieproject (indien nodig)
Activering leefloon (indien nodig)
Partnerschapsovereenkomst (indien nodig)

In het derde deel van het formulier “Bedragen RMI”, in de witte
tekstzones, vult u de bedragen in voor de betrokken
inlichtingen, zowel voor de begunstigde als voor de partner
indien nodig.
Het bedrag van het toegekende leefloon
zou automatisch moeten verschijnen als u
op “Leefloon berekenen” hebt geklikt bij
de inkomsten van het gezin tijdens het
sociaal onderzoek.

14/08/2007

Klik daarna op “Bewaren” rechtsonder op het scherm.
NB: In het geval van een conservatoir akkoord op basis van een
maandelijkse herziening, kunt u ervoor opteren de inkomsten
van het gezin niet te berekenen en het veld "Jaarlijks leefloon"
manueel in te vullen bij de voorbereiding van formulier B.
Zo moet u de maand nadien geen nieuwe aanvraag doen maar
enkel een bijkomende beslissing invoeren waarbij u het nieuwe
bedrag vermeldt.
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Het formulier B verschijnt dan zoals het naar de POD MI
opgestuurd zal worden.
U kunt de juistheid van de gegevens controleren en dan
onderaan op “Verzenden” klikken.
U kunt zonder problemen verschillende
beslissingen invoeren vanaf dezelfde
aanvraag. Zo kunt u een toekenning
hebben van een leefloon, een weigering
van de installatiepremie, een toekenning
van diverse kosten,… als beslissingen in
verband met één enkele aanvraag.
Hiervoor klikt u op “Een beslissing
toevoegen” nadat u de eerste beslissing
hebt ingevoerd en volgt u de verschillende
stappen die hierboven werden beschreven.

Als de vermelde informatie verbeterd moet worden, klik dan op
de rechtermuisknop en kies “Back” of “Terug”, of klik op de
pijl naar links helemaal boven op uw scherm.
U komt dan opnieuw terecht bij de voorbereiding van uw
formulier B en kunt het makkelijk bewerken.
Vergeet niet op “Verzenden” te klikken onderaan de pagina, dit
gebeurt niet automatisch.
Om te controleren of een beslissing werd verzonden, aanvaard
of geweigerd, gaat u naar “Status van een formulier”.
1.2. Een formulier C invoeren
Wanneer u “Weigering” of “Intrekking” kiest als beslissing,
genereert het programma automatisch een passend formulier C.
Het is niet mogelijk de zones van dit formulier te
wijzigen. Let er dus op dat u de juiste periodes en
motivaties vermeldt.

14/08/2007
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2. Registratie van de beslissing – wet
van 02/04/1965
"Toekenning",
"Herziening",
"Verlenging",
"Schorsing" zullen leiden tot een formulier B.
"Intrekking", "Weigering" tot een formulier C.

Om ze in het netwerk van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid te registreren, klikt u in het
linkermenu op "Beslissing".
Het volgende scherm bevat de « Lijst » en de
beslissingen die daarop betrekking hebben.
Bij een nieuwe aanvraag verschijnt standaard de
vermelding "Geen beslissing. Gelieve een beslissing
toe te voegen." in deze lijst.
Klik vervolgens op “Een beslissing toevoegen”
om het registreren van een aanvraag aan te vatten.

De datum van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt
automatisch
in
de
beslissing
opgenomen
als
“Beslissingsdatum”.
Vul de datum van invoegetreding aandachtig in. Hij gaat
het begin van de geldigheid van het formulier B bepalen.
Als de datum van invoegetreding bepaald door
de Raad vroeger valt dan de datum meegedeeld
in het sociaal onderzoek en in het formulier A
(zie punt III. 6. het formulier A voorbereiden en
de bijkomende begunstigden registeren),
vergeet dan niet de datum van invoegetreding
van formulier A te WIJZIGEN voor u het
formulier B verstuurt. Anders zal dit laatste
(gedeeltelijk) geweigerd worden.

14/08/2007

Klik op het pijltje in de afrollijst op de regel van het “Soort
beslissing”.
Selecteer in de lijst het soort beslissing dat genomen werd
(scherm 1).
Selecteer het type hulp (scherm 2).
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scherm 1

scherm 2
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2.1. Voorbereiding van het formulier B1

In geval van weigering wegens een inkomen
hoger dan het LL, indien u wenst dat de
berekening die dit aantoont wordt opgenomen
in de brief van kennisgeving, kopieer deze
berekening in de zone “Motivatie”.
Evenzo, indien de persoon onderhoudsgeld
betaalt met een tegemoetkoming van uw
centrum, vermeld dit in dezelfde zone opdat
deze vermelding in de brief van kennisgeving
wordt opgenomen.

Als u de lijn "Hospitalisatie en ambulante zorgen
verstrekt in een verzorgingsinstelling" niet aanvinkt, zal
het aangemaakte formulier een formulier B1 zijn dat
enkel op naam van de hoofdbegunstigde staat.
Vul in hoe lang de beslissing geldig is en wat de motivering
is.
Klik op "Volgende".

Er verschijnt dan een venster om het formulier B1 voor te bereiden.

14/08/2007

95

Versie 4.5

BUCOM
Bureau de Communication
Bureau voor Communicatie

Een nieuwe aanvraag registreren

96/154
14/08/2007

Als u op het vergrootglas naast elk vakje klikt, verschijnt een "pop-up".
Kies de code die overeenkomt met de situatie van de betrokkene door erop te klikken.
Herbegin om de verschillende velden in te vullen en vink de toegekende soorten hulp aan.
Indien nodig vult u voor de hoofdbegunstigde of voor zijn levenspartner de informatie in met betrekking tot de
tewerkstellingsmaatregelen.
Klik op "Registreren".
Dan verschijnt het formulier B1 zoals u het gaat versturen naar de POD.

14/08/2007

96

Versie 4.5

BUCOM
Bureau de Communication
Bureau voor Communicatie

Een nieuwe aanvraag registreren

97/154
14/08/2007

Als het formulier u in orde lijkt, klikt u op "Verzenden".
Als er nog iets gewijzigd moet worden, klikt u op "Vorige".
Het antwoord van de POD ontvangt u als volgt:

14/08/2007
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Het antwoord van de POD bestaat uit twee delen:
- het formulier A met in het rood de foutcodes indien nodig.
- het formulier B met in het rood de eventuele returncodes, de gedeeltelijk of geheel aanvaarde hulp.
Als u opnieuw klikt op "Beslissing" in het linkermenu, dan keert u terug naar de pagina van de beslissingen waarin u
een beslissing kunt toevoegen als u dat wenst.

14/08/2007
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2.2. Voorbereiding van het formulier B2
Als u "Hospitalisatie en ambulante zorgen verstrekt in een verzorgingsinstelling" aanvinkt, zal een
formulier B2 aangemaakt worden. Hierin moet absoluut de begunstigde gekozen worden.
Hiervoor opent u het afrolmenu "Begunstigde" en kiest u de betrokken persoon.
Let op: als u de bijkomende begunstigden niet hebt aangemaakt en geregistreerd, dan zal alleen de
naam van de hoofdbegunstigde verschijnen in dit afrolmenu. (cf. vorig punt over de bijkomende
begunstigden).
Let op: u zult een beslissing moeten invoeren per formulier B1 en/of B2 dat verstuurd moet
worden. Het is niet mogelijk om de formulieren automatisch aan te maken voor alle leden van het
gezin (cf. punt: Een beslissing toevoegen).

Vul in hoe lang de beslissing geldig is en wat de motivering is.
Klik op "Volgende".
Er verschijnt dan een venster waarin u het formulier B2 kunt voorbereiden.

Vul de vereiste velden in door te klikken op het vergrootglas en vink de gevraagde subsidies aan. Klik dan op
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"Registeren".

Het formulier B2 verschijnt dan zoals het verstuurd zal worden naar de POD MI.
Als dit formulier aan uw verwachtingen voldoet, klikt u op "Verzenden".
Anders klikt u op "Vorige" om het te kunnen wijzigen.

Het antwoord van de POD ontvangt u als volgt:

Het antwoord van de POD bestaat uit twee delen:
- het formulier A met in het rood de foutcodes indien nodig.
- het formulier B2 met in het rood de eventuele returncodes, de gedeeltelijk of geheel aanvaarde hulp.
Als u opnieuw klikt op "Beslissing" in het linkermenu, dan keert u terug naar de pagina van de beslissingen waarin u
een beslissing kunt toevoegen als u dat wenst. U kunt ook de lijst met de beslissingen en verzonden formulieren
afbeelden (met betrekking tot de lopende aanvraag).
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Als u op het soort hulp klikt, keert u terug naar een weergave van de beslissing zoals zij is ingevoerd en de
bijbehorende formulieren A en B1 of A en B2.

U kunt ofwel de formulieren A en B (1) opnieuw versturen, ofwel de antwoorden van de POD consulteren (2), ofwel
een formulier D1 of D2 tot terugbetaling aanmaken (3).
Voor de formulieren D1 en D2, zie punt V.2.4. hoger.
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2.3. Een formulier C invoeren
Als u de beslissing "Intrekking" of "Weigering" selecteert als soort beslissing, dan wordt een formulier C aangemaakt.
Nadat u het soort beslissing, het soort hulp en de begunstigde geselecteerd hebt, klikt u op "Volgende".

Als u op het vergrootglas klikt, kunt u het motief van de weigering/intrekking invullen.

Bij de aard van de beslissing geeft u aan of gaat om een herroeping van een B1 of een B2.
In de zone "Intrekking van het formulier C" kunt u de POD MI meedelen of het gaat om een origineel (code 1) of om
een formulier C dat een eerder verstuurd formulier C annuleert (code 9).
Klik vervolgens op "Registreren".
Het formulier C verschijnt zoals het naar het POD MI opgestuurd zal worden.
Als de meegedeelde gegevens u in orde lijken, klik dan op "Verzenden".
Anders klikt u op "Vorige".
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Het antwoord dat u ontvangt van de POD wordt opgebouwd volgens dezelfde principes als de formulieren B.

2.4. Een formulier D1 of D2 invoeren
Als u opnieuw klikt op "Beslissing" in het linkermenu, dan keert u terug naar de pagina van de beslissingen waarin u
een beslissing kunt toevoegen als u dat wenst. U kunt ook de lijst met de beslissingen en verzonden formulieren
afbeelden (met betrekking tot de lopende aanvraag).

Als u op het soort hulp klikt, keert u terug naar een weergave van de beslissing zoals zij is ingevoerd en de
bijbehorende formulieren A en B1 of A en B2.
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U kunt ofwel de formulieren A en B (1) opnieuw versturen, ofwel de antwoorden van de POD consulteren (2), ofwel
een formulier D1 of D2 tot terugbetaling aanmaken (3).
Voor de formulieren B1 en B2, zie punt V.2.2. hieronder.

2.4.1. Formulier D1:
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Vul de nodige velden in en vergeet de maandelijkse status niet. Klik dan op "Verzenden".
U ontvangt het antwoord van de POD met opnieuw de eventuele returncodes, het aanvaarde bedrag en het
terugbetalingspercentage.
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2.4.2 Formulier D2:
Door op "Nieuw formulier D2" te klikken, opent u een pagina.
: de twee schermafdrukken MOETEN op elkaar volgen alsof er maar één is.

Vul de verschillende velden in en klik dan op "Verzenden".
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Het antwoord van de POD ziet er als volgt uit:

De returncodes worden in het rood weergegeven.
Onderaan ziet u voor een aanvaard dossier het bedrag en het terugbetalingspercentage verschijnen.
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3. Een beslissing wijzigen of weglaten
3.1. Een beslissing weglaten
Een beslissing weglaten mag alleen als
het formulier niet verzonden werd.

Wanneer u teruggaat naar “Beslissingen” ziet u in de “Lijst van
hulp” dat de elementen van de beslissing zijn toegevoegd.
Als u een beslissing wenst te verwijderen, klikt u op
“Weglaten” rechts naast de lijn.
Om de details van de beslissing te raadplegen, klikt u op
“Soort hulp” van de betrokken lijn. De details van de
beslissing verschijnen dan.

De tekst van de beslissing wordt weergegeven in lichtgrijze
kleur en kan niet gewijzigd worden. De inhoudsopgave links op
het scherm bevat verschillende nieuwe acties (1):
• “Aanmaken van de brief van kennisgeving”;
• “Een beslissing toevoegen”;
• “Een beslissing wijzigen”;
• “Verzonden formulieren”;
• “Formulier verzenden”.
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1

3.2. Een beslissing wijzigen
Als u een of meerdere gegevens wil veranderen, klik dan op
“Een beslissing wijzigen”.
Wijzig de gewenste gegevens en klik vervolgens op
“Volgende” onderaan rechts op het einde van de beslissing.
U komt terug bij de voorbereiding van het formulier B (cf. punt
2.1).
Eens uw formulier B werd geregistreerd, krijgt u automatisch
de mogelijkheid dit formulier direct te verzenden door op
“Verzenden” te klikken onderaan de pagina.
Wenst u op dat ogenblik het formulier nog niet te verzenden,
dan kunt u dit later doen via de optie “Formulier verzenden”
van het linkermenu.
De beslissing wordt (opnieuw) grijs en kan niet meer gewijzigd
worden.
Nadat uw beslissing is geregistreerd en zonodig rechtgezet,
moet u uw formulier van aangifte van hulp aan de POD
Maatschappelijke Integratie bezorgen voor een eventuele
terugbetaling.
Klik daartoe op “Formulier verzenden”.
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4. De formulieren
4.1. Een formulier verzenden

Het formulier voor de POD Maatschappelijke Integratie wordt
afgebeeld.
Om het te controleren, klikt u op het pijltje onderaan rechts op
uw scherm en houdt u de linkerknop van uw muis ingedrukt
(linkerklik).
De kleine blauwe schuifbalk rechts op uw scherm zal naar
beneden gaan en de tekst afrollen.
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Helemaal onderaan het document kunt u indien gewenst op
“Verzenden” klikken.
4.2. Het formulier verbeteren en
verzenden
Als u een fout hebt vastgesteld, klik dan op “Een beslissing
wijzigen” in de lijst links op uw scherm.
U komt terug bij de voorbereiding van het formulier B waar u:
• de nodige gegevens verandert,
• klik op “Bewaren”.
In het scherm met het formulier B zoals het zal worden
verstuurd klikt u op “Verzonden formulieren”. In het venster
dat verschijnt, kunt u zien of er al formulieren verzonden
werden. Klik dan op “Formulier verzenden”.
In de daaropvolgende seconden wordt een nieuw scherm
afgebeeld.
Het bevat de “Beslissing van de POD” en de voorziene
“Terugbetalingen” (1).
Als u de lijst van de verzonden formulieren wil raadplegen,
klikt u op “Verzonden formulieren” (2).
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1

2

4.3. Een formulier raadplegen
Als u een formulier in detail wil raadplegen, klik dan op
“Detail” op de betrokken lijn.

U komt dan terug bij het “Resultaat van de aangifte”, of het
antwoord van de POD MI.
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4.4 Bijzonder geval: weigering van een
formulier
Wanneer een formulier geweigerd wordt, verschijnt er een
bericht dat toelichting geeft bij de fout.
Klik in dit geval op “Een beslissing wijzigen” en verander de
foutieve gegevens.
Registreer de nieuwe beslissing.
Klik vervolgens op “Formulier verzenden”, controleer de
gegevens en klik dan op “Verzenden”.
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4.5. Alle dossiers raadplegen waarvoor er
nog ten minste één formulier verzonden
moet worden
Op de onthaalpagina werd een rubriek toegevoegd: “De
dossiers zoeken waarvoor men formulieren nog moet
verzenden”.
Deze opzoeking bepaalt voor welke dossiers er in minstens één
van de aanvragen (afgesloten of niet) nog een ingevoerde
beslissing is waarvoor het formulier niet werd verstuurd EN
aanvaard.

U krijgt dan alle betrokken dossiers. Door op “Detail” te
klikken, kunt u de aanvraag en de beslissing weergeven om na
te gaan of het document inderdaad verzonden moet worden.
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In dit voorbeeld hebben we de lijst met de namen
en INSZ-nummers van de dossiers verborgen
omwille van de vertrouwelijkheid.
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5. Status van een formulier
5.1. De status raadplegen
Eens u op “Verzenden” geklikt hebt, ontvangt u een antwoord
van de POD MI met de unieke referentie van het formulier, het
INSZ-nummer van de persoon, de beslissing van de POD MI en
de datum waarop het formulier verzonden werd.

Wanneer u teruggaat naar “Beslissingen” verschijnen alle
beslissingen met betrekking tot deze persoon en hun status.
Het formulier kan de volgende status hebben:
- “Niet verzonden formulier”
- “Verzonden formulier aanvaard”
- “Verzonden formulier geweigerd”
- “Niet van toepassing” = hulp waarvoor er geen
formulier moet worden verzonden.
5.2. Acties die ondernomen moeten worden
Wanneer een formulier “Niet verzonden” is, kunt u erop klikken.
U komt dan opnieuw terecht bij het punt 2.1 “Voorbereiding van
het formulier B” en u kunt het verzenden via dit systeem of
klikken op “Formulier verzenden” in het linkermenu.
Wanneer een formulier de status “Verzonden geweigerd” heeft,
kunt u de beslissing of de inhoud van het sociaal onderzoek
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wijzigen door erop te klikken en daarna te klikken op “Een
beslissing wijzigen”. U gaat dan terug naar punt 3.2.
5.3. Bijzonder geval: het verzonden en
aanvaard formulier moet gewijzigd worden
Ingeval een aanvaarde beslissing gecorrigeerd moet worden, kunt
u klikken op “Een beslissing wijzigen”. U kunt dan het type, de
datum van invoegetreding en de duur van de beslissing wijzigen
(cf. 2.1. en 3.2.).
U kunt ook de functie “De aanvraag herzien” gebruiken (cf. punt
8 van dit hoofdstuk).

6. Een kennisgeving aanmaken en verzenden
Klik op “Soort hulp” (in het blauw) van de betrokken beslissing.

Klik dan op “Aanmaken van de brief van kennisgeving”.
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Selecteer in de afrollijst de “Periode van uitbetaling” en klik
op de gekozen periode.
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Vul vervolgens de voorziene “Dag van uitbetaling” in;
selecteer in de afrollijst de “Wijze van uitbetaling” en klik op
het gekozen type uitbetaling.
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Vink de radioknop van de “Beheerder van het dossier” aan
(1) en vink vervolgens het vakje aan van de “Zitdagen” van de
maatschappelijk assistent (2) die de persoon kan informeren
over deze beslissing (u kunt ook de zitdagen van meerdere
maatschappelijk assistenten selecteren).
Klik op “Genereren” (3).

1

2
3

De brief van kennisgeving wordt afgebeeld.
Om hem te verifiëren, klikt u op het pijltje onderaan rechts op
uw scherm en houdt u de linkerknop van uw muis ingedrukt
(linkerklik).
De kleine schuifbalk rechts op uw scherm zal naar beneden gaan
en de tekst afrollen.
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Om het document af te drukken, klikt u op “de afbeelding van
de printer” onderaan op de brief van kennisgeving (1).

1
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7. Multifunctionele attesten (A036)
De multifunctionele attesten zijn hulpattesten die naar andere
sectoren van de sociale zekerheid worden verzonden (momenteel
enkel de ziekenfondsen en de sector kinderbijslag).
Wanneer u op de hoofdpagina van het dossier bent, ziet u links
de volgende titels verschijnen:
- “Nieuw attest”
- “Verzonden attesten”

U kunt de attesten doorzoeken op basis van het INSZ-nummer
van de persoon:
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Of voor alle dossiers: op basis van de periode en het soort
antwoord.
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Eens de status van de verzonden attesten gecontroleerd is, kunt u
indien nodig een nieuw attest verzenden.
Daarvoor klikt u op “Nieuw attest”.
Heel vaak verschijnt er een foutboodschap.
Dit is te wijten aan de complexiteit van de
weg die de aanvraag of het attest moet
afleggen. Voorlopig bestaat de enige
oplossing erin verschillende keren per dag
opnieuw te proberen.

Het unieke attestnummer en het INSZ-nummer van de
voornaamste begunstigde van de hulp worden automatisch
ingevuld.
Als het attest betrekking heeft op een levenspartner, wijzig
dan het INSZ-nummer.
Vul het soort hulp en de gekende begin- en einddatum in.
Verzend het attest.
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8. De aanvraag sluiten
Wanneer een aanvraag voor een dossier volledig verwerkt is, is
het aangeraden de aanvraag af te sluiten.
Daarvoor klikt u op “Aanvraag” rechts naast de ingegeven
aanvraag.

Vervolgens klikt u op “De aanvraag sluiten” in het
linkermenu.
Zelfs als een beslissing afgesloten is,
kunnen er later nog formulieren B of C
verzonden worden.
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9. De aanvraag herzien
Wanneer een aanvraag afgesloten is, kan het zijn dat er elementen
veranderen en dat de aanvraag herzien moet worden.
Ook wanneer een dossier een regelmatige herziening vereist, is
het aangeraden de aanvraag af te sluiten en hem daarna te
herzien. Alle gegevens worden dan weergegeven en u dient enkel
de veranderde gegevens te wijzigen.
Op de hoofdpagina van een dossier klikt u op de betrokken
aanvraag rechts.

In het linkermenu verschijnt de optie “De aanvraag herzien”.
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U komt terecht op de pagina met de gegevens van een lopende
aanvraag. Alle informatie omtrent het sociaal onderzoek staat
vermeld.
- Wanneer u een aanvraag herziet,
verschijnt standaard de datum van de dag
in de velden: Datum van de aanvraag en
Datum invoegetreding.
- Alle gegevens worden overgenomen van
de herziene aanvraag BEHALVE de banden
tussen de gezinsleden.
- Als u het inkomen van het huishouden
wijzigt, vergeet dan niet om het leefloon
opnieuw te berekenen in "Inkomen van het
huishouden".
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U kunt de informatie wijzigen met betrekking tot de
samenstelling van het gezin, de inkomsten, de uitgaven, het
verslag en het voorstel.
Bekijk hiervoor de vorige punten waarin de verschillende stappen
worden beschreven om een aanvraag en een beslissing in te
voeren.
Vergeet niet de nieuwe elementen te wijzigen want alle oude
informatie wordt ongewijzigd overgenomen.
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VI. Een dossier opzoeken
Klik op de onthaalpagina op “Dossier opzoeken”.

Er zijn 3 mogelijkheden om een dossier op te zoeken:
•
•
•

op basis van het INSZ van de begunstigde
op basis van de naam van de begunstigde
op basis van de openingsdatum

1. Opzoeking op basis van het INSZ van de
begunstigde
Vul het “INSZ begunstigde” in.
Klik vervolgens op “Opzoeken” (1).
Onderaan op het scherm verschijnt de “Lijst van de gevonden
dossiers” met daarin het dossier van de begunstigde.
Klik vervolgens op “Raadplegen” (2) om het dossier van de
persoon te openen.
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2
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2. Opzoeking op basis van de naam van de
begunstigde
Vul de “Naam begunstigde” in.
Klik vervolgens op “Opzoeken” (1).
Onderaan op het scherm verschijnt de “Lijst van de gevonden
dossiers” met daarin de dossiers van de begunstigden met de
gezochte naam.
Kies de juiste persoon in de lijst en klik op “Raadplegen” (2)
om het dossier van de persoon te openen.

1
2
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3. Opzoeking op basis van de openingsdatum
Vul de “Openingsdatum” in.
Klik vervolgens op “Opzoeken” (1).
Onderaan op het scherm verschijnt de “Lijst van de gevonden
dossiers” met daarin de dossiers die geopend werden op de
gezochte datum.
Kies de juiste persoon in de lijst en klik op “Raadplegen” (2)
om het dossier van de persoon te openen.

1
2

U komt automatisch terecht op de “Hoofdbladzijde” van het
dossier.
U kunt:

14/08/2007

•

het “Dossiernummer OCMW” of de “Openingsdatum”
wijzigen: klik op “Wijzigen” en volg de procedure die
beschreven wordt onder het punt II.2.

•

het “Historisch overzicht van de verzoeken om hulp”
raadplegen en een aanvraag onderzoeken, aanvullen of
wijzigen: klik op “Aanvraag” op de passende lijn en volg
de procedure die beschreven wordt onder het punt II.4.
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VII. Dossiers raadplegen
Als u uw dossiers wil raadplegen, klik dan op de onthaalpagina op

“OCMW dossiers”.

Prima-Web toont u dan de “Lijst van de gevonden dossiers”.
Om het gewenste dossier te raadplegen, klikt u op
“Raadplegen” op het einde van de passende lijn.
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Prima-Web opent automatisch de “Hoofdbladzijde van het
dossier”.
Als u een bestaande aanvraag wil raadplegen of wijzigen, klik
dan op “Aanvraag” op het einde van de passende lijn (1).
Als u een nieuwe aanvraag wil aanmaken, klik dan op “Nieuwe
aanvraag” (2) en herbegin de procedure zoals beschreven
onder het punt II.3.

1

2
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VIII. Een terugvorderingsdossier
openen
Wanneer uw ontvanger u laat weten dat hij een bedrag als
terugvordering voor de toekenning van het leefloon heeft
ontvangen, moet u deze informatie meedelen aan de POD
Maatschappelijke Integratie.
Daartoe moet u een “Terugvorderingsdossier” (of
terugvorderingsluik)
aanmaken,
waarin
u
alle
“terugvorderingsaangiften” (Formulier D) opneemt die u aan
de POD MI zal bezorgen.

1. Terugvordering - Recht op
Maatschappelijke Integratie
1.1 Een terugvorderingsdossier aanmaken
In de “Hoofdbladzijde van het dossier” van de betrokken
persoon, in het deel “Historiek van de terugvorderingen”,
klikt u op “Nieuwe terugvordering dossier”.

Op het scherm dat dan geopend wordt, vult u de
openingsdatum van het terugvorderingsdossier in.
Klik op het pijltje van het afrolmenu “Soort hulp” en klik
op “Recht op maatschappelijke integratie” om deze hulp
te selecteren.
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Vul vervolgens de “Begindatum” en de “Einddatum” van
de toegekende hulp in de daartoe voorziene zones in.
U kunt ook een “Commentaar” invullen in de witte
tekstzone indien u dit wenst.
Klik vervolgens op “Bewaren” onderaan rechts om het
terugvorderingsdossier aan te maken.
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Wanneer het dossier aangemaakt is, bekomt u onderstaand
scherm.
In de inhoudsopgave links op het scherm verschijnen de
mogelijke
acties
“Bijwerking
terugvordering”,
In een terugvorderingsdossier mag u “Terugvordering sluiten” en “Een formulier toevoegen”.
verschillende
terugvorderingsaangiften
invoeren. Iedere terugvorderingsaangifte
kan echter slechts betrekking hebben op
een
enkel
kalenderjaar
(bv.:
van
01/01/2005 tot 31/12/2005). Ze mogen in
geen geval verschillende kalenderjaren
overlappen (bv.: van 01/12/2004 tot
31/01/2005 is verboden. Er moeten dan 2
terugvorderingsaangiften
ingevoerd
worden: de eerste van 01/12/2004 tot
31/12/2004 en de tweede van 01/01/2005
tot 31/01/2005).

1.2. Een terugvorderingsaangifte
(Formulier D) aanmaken
Om een terugvorderingsaangifte aan te maken, klikt u op
“Een formulier D toevoegen”.

In het scherm “Formulier D: Terugvordering” vult u een
“Volgnummer” en de “Datum van terugvordering” in de
passende zones in.

14/08/2007

138

Versie 4.5

BUCOM
Bureau de Communication
Bureau voor Communicatie

Een terugvorderingsdossier openen

139/154
14/08/2007

Klik vervolgens op het vergrootglas rechts van de zone
“Soort terugvordering”.
Het pop-upvenster “Keuze” verschijnt. In dit venster moet u
het soort terugvordering kiezen. Maak uw keuze door te
klikken op het blauwe codenummer in de lijst.
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Het soort terugvordering wordt afgebeeld in de zone.
Vul het “Bedrag terugvordering 100%” in.
Vermeld de “Begindatum periode” en de “Einddatum
periode”.
Vermeld in “Status van het attest”:
 0 als het gaat om een formulier D “Origineel”;
 1 als het gaat om een formulier D
“Rechtzetting”.
In de zone “Referenties” kunt u een (bijvoorbeeld
boekhoudkundige) referentie invullen maar enkel in
numerieke vorm (cijfers).
Klik vervolgens op “Bewaren”.

Onderstaand scherm met de ingevoerde gegevens verschijnt.
Onderaan links klikt u op “Afdruk” om het formulier D af
te beelden.
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Nadat u de gegevens hebt nagekeken, kunt u het formulier D
afprinten als u dat wil. Klik hiervoor op de afbeelding van
de printer onderaan op het scherm (1).
Klik op het kruisje bovenaan rechts (2) op uw scherm om het
te sluiten.

2

1

U komt dan opnieuw terecht in het vorige scherm.
Om het formulier D door te zenden naar de POD
Maatschappelijke Integratie, klikt u op “Verzenden”
onderaan rechts op het scherm.
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De POD Maatschappelijke Integratie antwoordt u
onmiddellijk of uw formulier D “Aanvaard” of “Geweigerd”
wordt.
In dit laatste geval verschijnt een foutbericht meteen onder de
titel “Resultaat” in de zone “Fouten van de verzending”. De
reden voor de weigering van uw formulier wordt u aldus
meegedeeld.
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Klik op “Hoofdbladzijde” bovenaan in de inhoudsopgave
links op het scherm.
U zal op deze bladzijde vaststellen dat er een lijn werd
toegevoegd in de “Historiek van de terugvorderingen”.
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2. Terugvordering – Wet van 02/04/1965
2.1. Een terugvorderingsdossier aanmaken
In de “Hoofdbladzijde van het dossier” van de betrokken persoon, in het deel “Historiek van de
terugvorderingen”, klik op “Nieuwe terugvordering dossier”.

Op het scherm dat dan geopend wordt, vult u de openingsdatum van het terugvorderingsdossier in.
Klik op het pijltje van het afrolmenu “Soort hulp” en klik op “Maatschappelijke hulp - Wet 65” om deze
hulp te selecteren.
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Vul vervolgens de “begindatum” en de “einddatum” van de toegekende hulp in de daartoe voorziene zones
in.
U kan ook een “Commentaar” invullen in de blanco tekstzone indien u dit wenst.
Klik vervolgens op “Bewaren” onderaan rechts om het terugvorderingsdossier te creëren.
Wanneer het dossier gecreëerd is, bekomt u onderstaand scherm.
In de inhoudsopgave links op het scherm zijn de mogelijke acties “Bijwerking terugvordering”,
“Terugvordering sluiten” en “Een formulier F toevoegen” vermeld.

In een terugvorderingsdossier mag u verschillende terugvorderingsaangiften invoeren. Iedere
terugvorderingsaangifte kan echter slechts betrekking hebben op een enkel kalenderjaar (bv.: van
01/01/2005 tot 31/12/2005). Ze mogen in geen geval verschillende kalenderjaren overlappen (bv.: van
01/12/2004 tot 31/01/2005 is verboden. Er moeten dan 2 terugvorderingsaangiften ingevoerd worden: de
eerste van 01/12/2004 tot 31/12/2004 en de tweede van 01/01/2005 tot 31/01/2005).

2.2. Een terugvorderingsaangifte (Formulier F) aanmaken
Om een terugvorderingsaangifte aan te maken, klikt u op “Een formulier F toevoegen”.
Vul de verschillende velden in en klik dan op "Opslaan en verzenden".
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U ontvangt het antwoord van de POD MI onmiddellijk. Hierin wordt aangegeven of het formulier F wordt aanvaard
of geweigerd, en eventueel de reden(en) voor de weigering.

In het geval van een aanvaard formulier ziet u ook het type, het bedrag en het percentage van de terugvordering
verschijnen.

Klik op “Hoofdbladzijde” bovenaan in de inhoudsopgave links op het scherm.
U zal op deze bladzijde vaststellen dat een regel werd toegevoegd in “Historiek van de terugvorderingen”.
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3. Een terugvorderingsdossier wijzigen
Om een terugvorderingsdossier in de “Historiek van de
terugvorderingen” te wijzigen, klikt u op de vermelding
“Terugvorderingen” (in het blauw) op de passende lijn.

In het geopende terugvorderingsdossier klikt u op
“Bijwerking terugvordering” in de inhoudsopgave links op
het scherm of op "Bijwerken" in het deel van het venster met
betrekking tot de terugvorderingsformulieren.
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Alle zones van het terugvorderingsdossier worden dan
opnieuw geopend met hun voorheen ingevulde inhoud. Ze
kunnen allemaal gewijzigd worden.
Nadat u de gewenste zones hebt gewijzigd, klikt u op
“Bewaren en verzenden”.
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4. Een terugvorderingsdossier afsluiten
Om een terugvorderingsdossier in de “Historiek van de
terugvorderingen” af te sluiten, klikt u op de vermelding
“Terugvorderingen” (in het blauw) op de passende lijn.

In het geopende terugvorderingsdossier klikt u op
“Terugvordering sluiten” in de inhoudsopgave links op het
scherm.
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Er verschijnt een pop-upvenster in het midden van het
scherm. Hierin wordt u gewaarschuwd dat deze actie
onomkeerbaar is en wordt u gevraagd te bevestigen dat u dit
dossier wil afsluiten.
Klik op “OK” in het pop-upvenster.

Het systeem brengt u dan terug naar de hoofdbladzijde van
het dossier waar u in de “Historiek van de terugvorderingen”
op de passende lijn kunt vaststellen dat het dossier nu de
status “afgesloten” heeft.
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Als u echter een terugvorderingsdossier wil afsluiten
waarvoor er nog geen terugvorderingsaangifte (Formulier D)
met succes werd verzonden, dan kunt u het dossier
onmogelijk afsluiten en zal onderstaand foutbericht worden
afgebeeld. Om dit probleem op te lossen, moet u de aangifte
in kwestie verzenden.

14/08/2007

151

Versie 4.5

BUCOM
Bureau de Communication
Bureau voor Communicatie

Vaak gestelde vragen

152/154
14/08/2007

IX. Vaak gestelde vragen
1. Categorieën in functie van de sociale situatie en verbanden in de gezinssamenstelling

Situaties

Waarden

Relaties

Alleenstaande persoon
Feitelijk koppel zonder kinderen
Feitelijk koppel met kind(eren)

Alleenstaande
Samenwonende
Gezin ten laste

X
Partner
Partner

Alleenstaande met kind(eren)

Gezin ten laste

X

Meerderjarig kind

Samenwonende

Ouder(s)

Samenwonende

Samenwonenden waarvan de inkomsten niet in
aanmerking komen
(broer-zus-neef-nicht, niet-verwanten die geen feitelijk
koppel vormen,…)

Samenwonende

Ascendant/descendant
1e graad
Ascendant/descendant
1e graad
Samenwonende

2. Voorbeelden (in het geval van samenwonenden) van de aantallen die ingevoerd moeten
worden voor de 1e graad en dezelfde graad
Situaties
Eén aanvrager die met 1 ascendant/descendant van de 1e graad
samenwoont

Eerste graad
1

Zelfde graad
1

Eén aanvrager die met 2 ascendanten/descendanten van de 1e graad
samenwoont (kind dat bijvoorbeeld bij zijn twee ouders woont)

2

1

Aanvrager met levenspartner (met of zonder kinderen)

1

1

Alleenstaande ascendant/descendant die met 2 aanvragers samenwoont
(bijvoorbeeld ouder met 2 meerderjarige kinderen)

1

2

Verwanten die alleen leven en die één inkomen hebben dat gedeeld wordt
(broer-zus die samenwonen en die onderhoudsgeld ontvangen of financiële
steun krijgen - huur - gemeente)

0

2

Persoon die samenwoont met een derde waarvan de inkomsten niet in
aanmerking komen

0

1
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3. Voorbeelden (in het geval van een gezin ten laste) van de aantallen die ingevoerd
moeten worden voor dezelfde graad
Situaties
Koppel met kind(eren) waarvoor er rekening gehouden wordt met de
inkomsten van de twee personen

Zelfde graad
1

Koppel met kind(eren) waarvoor er slechts rekening gehouden wordt met de
inkomsten van één van de twee personen

1

Alleenstaande met enkel minderjarige kind(eren)

1

Alleenstaande met meerderjarige kind(eren) en minstens één minderjarige
ten laste

1

4. Frequente foutcodes en uitleg:
- 35000002: verschijnt wanneer de integratieperiode in automatisch onderzoek van 30 dagen is verstreken.
Integreer de persoon manueel met de juiste data, de gezinssamenstelling, de naam van de persoon, “In onderzoek
integreren” in het linkermenu. Cf. punt II 5.3.
- 32000001: verschijnt wanneer onvolledige gegevens aan de KSZ worden voorgelegd. Deze problemen zouden
nu opgelost moeten zijn.
- 35005001 en 35005004: hebben betrekking op dossiers waarvoor de formulieren al werden opgestuurd. Vaak
is dit een dubbel exemplaar dat na foutieve handelingen is gegenereerd of een oud papieren formulier (diskette)
waarvoor het OCMW de toekenning niet kan stopzetten.
Als het over een oud papieren formulier gaat, neem dan contact op met de POD MI om na te gaan hoe het probleem
het best opgelost kan worden in de verschillende databases.
- 32005002: meldt dat de opgestuurde integratie ten minste één dag overlapt met een andere bestaande
integratie.
Ofwel gaat het over een ander OCMW en moet er contact opgenomen worden met hen om hun integratie te
beperken of te verwijderen.
Ofwel gaat het over uw OCMW en moeten de verschillende periodes en formulieren hernomen worden om ze te
wijzigen/verwijderen zodat er geen overlappende dagen meer zijn.
- 35005001: betekent dat een meerderjarige persoon van het gezin niet correct in het onderzoek werd
geïntegreerd.
Controleer in de gezinssamenstelling de integraties en de datums van de verschillende betrokken personen.
- 101115: betekent dat uw toegangen niet open zijn voor de POD MI.
Neem zo snel mogelijk contact op met de bevoegde dienst van de POD MI om dit op te lossen.
- 421405: betekent dat uw toe te kennen jaarlijks bedrag niet overeenstemt (vaak hoger) met het bedrag dat
berekend werd door de POD MI.
Ga naar het sociaal onderzoek, meer bepaald naar de inkomsten en de relaties tussen de gezinsleden en controleer de
gegevens nauwkeurig.

5.

Ik kan me niet aanloggen

a.

Het kan zijn dat uw toegangen nog niet correct geopend zijn. Heeft uw lokale beheerder een aanvraag
ingediend bij de Helpdesk Security van de POD? (code 101115)
Heeft hij u correct geregistreerd als persoon die toegang heeft tot deze toepassingen? (code 101115) (cf.
p.16/106 en volgende).
Voor verbindingen via token: controleer of u wel degelijk een “ambtenarentoken” hebt en geen “burgertoken”.
Code -0041 of -0042: u kunt momenteel geen verbinding maken met het portaal. Probeer opnieuw binnen 10
minuten. Als het probleem aanhoudt: neem contact op met SmalS-MvM.

b.
c.
d.
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e.

Wanneer een nieuwe pc, een firewall of een antivirus wordt geïnstalleerd, kan het gebeuren dat de IP-adressen
en poorten niet meer correct zijn. Neem contact op met een informaticus om de instellingen van de pc te
controleren.

6. Moet men een persoon verplicht integreren om het RR te raadplegen?
Neen. De basisinformatie van het RR kan vrij geraadpleegd worden (stroom 612R en 600R). De opgenomen
gegevens zijn: INSZ-nummer, naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, geslacht, burgerlijke staat,
nationaliteit, inschrijvingsregister en adres.
Als u meer inlichtingen wil bekomen, moet het dossier wel verplicht aangemaakt worden.
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