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bij werken in onroerende staat 
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Wat is de aanwezigheidsregistratie? 

De verplichting om de aanwezigheid van 
personen op de werkplaats te registreren 
bij de overheid, vóór aanvang van bepaalde 
werken.  

Principes 
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Wie moet geregistreerd worden? 

 Alle personen die werken in onroerende staat uitvoeren op 
de werkplaats 
 

 En ook 
 Bouwdirectie verantwoordelijk voor het project 
 Bouwdirectie verantwoordelijk voor controle en uitvoering  
 Verantwoordelijke coördinator voor de veiligheid en het 

welzijn tijdens de ontwikkeling van het bouwproject 
 Verantwoordelijke coördinator voor de veiligheid en het 

welzijn tijdens de uitvoering van de werken 

Principes 
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Welke werken? 

 Werken in onroerende staat 
 Dit zijn niet enkel de tijdelijke en mobiele werven !  
     Alle werken in onroerende staat 
= Bouw, verbouwing, afwerking, herstelling, onderhoud, 
reiniging, afbraak  
 
Voorbeelden 
 Maritieme werken 
 Onderhoud centrale verwarming 
 Schoonmaak van gebouwen 
 Onderhoud van het terrein 
 Leggen van kabels 
 Terrasseren 

 
Informatie: portaal  van de sociale zekerheid  
Werken met contractanten 
 

Principes 
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Welke werken? 

AVW (art 30bis) sinds 01/01/2014 , aan te geven: 
 Contract tussen aannemer en opdrachtgever  
 - Als het bedrag hoger is of gelijk is aan 30.000 € 

 - Als het bedrag onder de 30.000 € ligt en er één of meerdere 
    onderaannemers zijn 
 - Als het bedrag onder de 5.000 € ligt en er meer dan 1       
    onderaannemers zijn 

 
CAW vanaf 01/04/2014, aanwezigheden te registreren: 
 
 
 
 

• Ofwel bij aanvang van de werken 
• Ofwel tijdens de werken  
 

 

Principes 

De werken zijn gestart … Grensbedrag ( = som van de contracten van 
de aannemers met  de opdrachtgever) 

In de periode van 01/04/2014 t.e.m. 
29/02/2016  

800.000 euro 

Na 29/02/2016 500.000 euro 
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Vanaf wanneer? 

1 April 2014. Wetgeving van kracht voor de volgende 
werkplaatsen vanaf 800.000 € 
 

Principes 
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Wie kan de registratie uitvoeren? 

 Iedereen die een beveiligde toegang (e-ID, token) 
heeft tot het portaal van de sociale zekerheid  
 Aannemers 
 Werkgevers 
 Zelfstandigen 
 Werknemers 
 Derden (via onderlinge overeenkomst) 

 
 De aangevende aannemer is verantwoordelijk maar 

de praktische organisatie kan contractueel 
vastgelegd worden 

of 

Principes 
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Hoe registreren? 

 Verschillende beveiligde kanalen om aangiftes te 
doen 

 Mogelijkheid om aangiftes te doen op afstand of op 
de werkplaats zelf   
 Op afstand  

• Onlinedienst via desktop 
• Webservice  

 Op de werkplaats zelf  
• Mobiele onlinedienst 
• Gateway 
• Webservice 

 

Principes 
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Link met de ‘Aangifte van werken’ 
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Voorwaarde: werken aangeven 

Om de aanwezigheidsregistratie te kunnen doen 
moeten de werken gemeld zijn: 
 door de aangevende aannemer die een contract 

heeft met de opdrachtgever  
 met de toepassing ‘Aangifte van werken’. 
+ Mogelijkheid tot aanmaken affiche met QR code 

 
 

 
 

Link met ‘Aangifte van werken’ 
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Vereenvoudigde aangifte van werken 
Link met ‘Aangifte van werken’ 

Dimona Limosa Aanwezigheidregi
stratie

Type 30bis Veiligheid & 
hygiëne 
(geïntegreer
d in 30bis in 
2011)

Tijdelijke 
en mobiele 
werkplaats
en 

Asbest Hyperbare 
omgeving 

Zandstraal- 
werken 

Het 
aangeven 
van een 
werknemer 
bij een 
werkgever

Het aangeven van 
buitenlandse 
werknemers (inkl. 
Zelfstandige & 
stagiaires) voor een 
tijdelijk 

Registratie van 
aanwezigheid

Domein Alle werken behalve 
totaal bedrag < 25K€ 
en geen 
onderaannemers

Uitvoering > 30 
werkdagen of 
bijzondere 
werken

>30 
werkdagen en 
>20 
werknemers

of > 500 
mandagen 

of specifieke 
werken

Aanwezighei
d asbest 

Werknemer 
blootgesteld 
aan specifieke 
druk 

Uitvoering 
zandstralen 

Werkgevers 
RSZ/RSZPPO, 
Belgische 
werknemers.

buitenlandse werknemers, 
zelfstandige of stagiaires. 

minstens 2 aannemers 
en
totale oppervlakte 
1000m2 of meer

Welke 
werken

Bepaalde werken in 
onroerende staat

Bepaalde werken 
behorende tot 
het pc van het 
bouwbedrijf

Asbestverwi
jderingswer
ken

Werken onder 
hoge druk

Zandstraal-
werken

Werken in onroerende 
staat

Wie  Aannemer die een 
contract heeft met 
de bouwheer

Aannemer die 
werken uitvoert 

Boudirectie 
die als eerste 
werken 

 

Aannemer 
die werken 
uitvoert 

Aannemer die 
werken uitvoert 

Aannemer die 
werken 
uitvoert 

Werkgevers 
(of 
Mandataris) 

Werkgevers of zelfstandige Aannemer(s) / 
onderaannemer (s)

Wanneer Voor aanvang 
werken

15 dagen voor 
aanvang, bij 
uitzondering de 
dag zelf

15 dagen voor 
aanvang, bij 
uitzondering 
de dag zelf

14 dagen 
voor 
aanvang en 
bij wijziging 
aard werken

14 dagen voor 
aanvang 
werken

10 dagen 
voor aanvang 
werken

Voor de 
tewerkstelling

Voor de aankomst in Belgïe Voor aankomst op 
werf (dagelijks te 
herhalen)

DUC
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Resultaat: nieuwe structuur van een aangifte 

Link met ‘Aangifte van werken’ 

> 500k € 
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Overzichtsschema 

Context, actoren en gegevens 
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Vormcontrole 
Verplichte velden, formaat, 
lengte, check-digit 

Inhoudscontrole 
 AVW, Dimona, Limosa 

Registratie 

Registratie in DB 
(registratienummer) 

NOK 

Reg. 1             OK 
 
Reg. 2             Opmerking X 

Gebruiker      Controles                 Database 

OK 

C
on

tr
ol

es
 e

n 
fe

ed
ba

ck
 

Mobiel PC Web 
Serv. 

OK 

NOK 

Registratienr 
= succes 
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Geregistreerde gegevens 

 Fysieke persoon 
 Rijksregister- of BIS-nummer 
 L1-Limosanummer 

 Onderneming/zelfstandige 
 Ondernemingsnummer 

 Plaats van de werken 
 Nummer uit Aangifte van werken 

 Registratiedatum 
 (Impliciet) 

 Aangever 
 Timestamp 

Registratienummer 

Context, actoren en gegevens 
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      Onlinedienst via desktop 

 Via beveiligd portaal van sociale zekerheid 
 Mogelijkheid tot gebruik van authentieke bronnen en 

vroegere registraties 
 Mogelijk vanop afstand (eg. hoofdzetel onderneming) 

 Meerdere dagen 
 Een werkplaats 
 Meerdere werknemers 

 
 

Kanalen 



22 

 
      Onlinedienst via desktop 

 Wat hebt u nodig? 
 
 PC met internettoegang 
 Toegang tot de beveiligde diensten van het portaal van 

de sociale zekerheid (e-ID, token, …) 

Kanalen 



Kanalen 

      Onlinedienst via desktop: hoe werkt het? 



Canaux d’enregistrement 

Service en ligne Desktop – DEMO 



Canaux d’enregistrement 

Service en ligne Desktop – DEMO 



Canaux d’enregistrement 

Service en ligne Desktop – DEMO 



Canaux d’enregistrement 

Service en ligne Desktop – DEMO 
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   Mobiele onlinedienst 

 Gebruiksvriendelijke functies 
 QR-code  
 Cache - herhaaldelijke aangiftes 

Kanalen 
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   Mobiele onlinedienst 

 Wat hebt u nodig? 
 Smartphone (iOS, Android, Windows, ...) met werkende 

internetverbinding (wifi, 3g) 
 

 Gebruikersnaam en wachtwoord vraagt u vooraf aan 
via identificatie met de eID (desktopcomputer en 
kaartlezer vereist)  
 

Kanalen 



Kanalen 

   Mobiele onlinedienst: hoe werkt het? 



Kanalen 

   Mobiele onlinedienst: hoe werkt het? 



Kanalen 

Online Dienst Mobile - DEMO 
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      Gateway 

PC voorzien op de werkplaats waar iedereen zich kan 
registreren via e-ID en Limosanummer 

 
 

initialiseren 
werkplaats 

werknemer 

aanmelden 

volgende 

aangevende aannemer 

Kanalen 
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      Gateway 

Wat hebt u nodig? 
 PC op de werkplaats 
 Internetverbinding 
 eID-kaartlezer 

 
Alleen de aangevende aannemer of een van zijn 
werknemers kunnen de werkplaats initialiseren. 

 
 

Kanalen 



Registratiekanalen 

     Gateway: hoe werkt het? 



Kanalen 

Gateway - DEMO 



Kanalen 

Gateway - DEMO 



K
an

al
en

 

G
at

ew
ay

 - 
D

EM
O
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   Webservice 

 Voor integratie met eigen registratiesystemen 
 Track and trace 
 Badge op werkplaats 
 Planningtool (maximaal 1 dag op voorhand) 

 Functies: registreren en annuleren 

(Registratienummer + OK)/NOK 

Kanalen 



40 

   Webservice 

 Wat hebt u nodig? 
 Eigen ontwikkelingen om de webservice in uw eigen 

systeem te integreren 
 Beveiligingscertificaat 

Kanalen 

SPECIFICATION  
https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/soa/registry.htm 



Kanalen 

   Webservice: hoe werkt het? 



Kanalen 

   Webservice: track and trace / badge  
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Aanwezigheidsregistraties consulteren 

 Rol bepaalt mogelijkheden: opdrachtgever, aangevende 
aannemer, werkgever, zelfstandige, werknemer, … 

 Verschillende zoekcriteria: periode, werkplaats, INSZ,  
status, … 

 Via desktop (werkgever , zelfstandige en werknemer) of 
mobiel (werkgever en zelfstandige) 

Consultatie 
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Wie ziet wat? 
Consultatie 
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Overzichtsschema 
Verantwoordelijkheden 
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Hoe te organiseren als aangevende 
aannemer? 
 
 Bepaal het beste kanaal voor uw onderneming 

(eventueel via contract met IT-leverancier)  
 

 Bekijk met de onderaannemers hoe aan de 
verplichting voldaan kan worden. U legt contractueel 
vast of u het al dan niet zelf doet. 
 

 U blijft verantwoordelijk voor: 
 uw eigen werknemers  
 de werknemers van uw onderaannemingen 

Praktische Organisatie 



Werknemers aannemer  via T&T 
Werknemers onderaannemer via Gateway 

Praktische Organisatie 



Praktische Organisatie 
Werknemers aannemer  via planningtool (Webservice) 
Werknemers onderaannemer via onlinedienst  

3x 

3x 



Praktische Organisatie 
Werknemers aannemer  via planningtool (Webservice) 
Werknemers onderaannemer ook door aannemer 

3x 



Praktische Organisatie 
Werknemers aannemer  via planningtool (Webservice) 
Werknemers onderaannemer  door respectievelijke onderaannemer 



Praktische Organisatie 

Onverwacht bezoek / last minute vervanging / noodgeval 



Praktische Organisatie 

Aandacht: Limosawerknemer kan zichzelf niet mobiel aangeven 
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FAQ’s 

 Hoe worden de betrokkenen op de hoogte 
gebracht? 

 Hoe geef je een kadercontract aan? 
 Hoe geef je een contract van onbepaalde 

duur aan? 
 Hoe geef je werken aan die in regie 

worden uitgevoerd? 
 … 
>> Meer FAQ’s: portaal van de sociale zekerheid 
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VRAGEN EN CONTACT 
 
 
PER TELEFOON (VANAF 1 MAART) 
ERANOVA 02/511.51.51 
(VAN MAANDAG TOT VRIJDAG, VAN 7.00 UUR TOT 20.00 UUR) 

 
PER MAIL OP HET ADRES 
NL : CONTACTCENTER@ERANOVA.FGOV.BE 
FR : CENTREDECONTACT@ERANOVA.FGOV.BE 

mailto:contactcenter@eranova.fgov.be
mailto:centredecontact@eranova.fgov.be
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