
 

e-Box Onderneming : toegang tot de documenten 
De lokale beheerder heeft toegang tot elk soort document verstuurd naar de e-Box van uw 
onderneming. 

Voor de andere gebruikers van de e-Box zijn er twee mogelijke veiligheidsniveaus voor toegang tot 
de documenten: 

Niveau 1 – toegang tot de e-Box 
De documenten beschermd met dit veiligheidsniveau zijn zichtbaar voor alle gebruikers van de e-Box 
van de onderneming. 

Instelling Onlinedienst 

 

Tijdskrediet attest 

 

COVA (COnsultatie VAkantiebest ; Vakantie Arbeiders) 

 

Curatelle 

 
DB2P (Databank voor aanvullende pensioenen) 

 

Dimona (Onmiddellijke Aangifte) 

 

DmfA Silent Control 

 

GOTOT ; Gotot GT(GrensOverschrijdende Tewerkstelling) 

 

IDFLUX (Identificatiestroom) 

 

MaHis (Historische Mandaten) 

 

STTS (Sociale Tarieven) 

 

WIDE (Werkgever IDentificatie) 

 

Phoenix (Beheer werkgevers) 

 

Documenten Inningsdiensten FIN002 (Berekenen van het voorschot) 
 

 

Notificaties Dmfa Update 
 

 

Notificaties DmfAppl Update (Voor de werkgevers van provinciale en lokale administaties) 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/lexique/administrator.htm


 

Syndicale premie (Voorlopige berekening van de vakbondspremie de werkgevers van 
provinciale en lokale administaties) 
 

 

Maandelijkse factuur (Factuur opgesteld voor de werkgevers van provinciale en lokale 
administaties.) 

 

Factuur terugbetaling Maribel (Factuur opgesteld voor de werkgevers van provinciale en 
lokale administaties.) 

 

Responsabiliseringsbijdrage (Evaluatie opgesteld voor de werkgevers van provinciale en 
lokale administraties) 

 

RX (Consulteren/wijzigen repertorium RSZ-PPO.) 
 

 

 



Niveau 2 – toegang tot de e-Box en tot de onlinedienst waar het document vandaan komt 
In dit geval worden de documenten beschermd door een onlinedienst. Dat betekent dat een 
gebruiker toegang moeten hebben tot de bijbehorende onlinedienst om zulke documenten te 
kunnen bekijken. 

Voorbeeld: om de documenten te bekijken die gepubliceerd zijn door de onlinedienst DmfA moet de 
gebruiker DmfA in zijn profiel hebben. 

Instelling Onlinedienst 

 
Aangifte van de sociale risico's 

 

Aangifte van de sociale risico's 

 

Aangifte van de sociale risico's 

 

Multifunctionele aangifte Dmfa 

 

Wijzigen aangifte Dmfa 

 

Multifunctionele aangifte DmfAppl (Voor de werkgevers van provinciale en lokale 
administaties) 

 

Wijzigen aangifte DmfAppl (Voor de werkgevers van provinciale en lokale administaties) 

 

Sociale Notificatie – bericht 

 

Federale pensioendienst (Toegang tot documenten gelinkt aan de federale pensioendienst 
in de e-Box van uw onderneming) 

 

Trillium (Overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen) 

 

Documenten inningsdienst (Toegang tot de documenten gelinkt aan de inningsdienst van 
de RSZ in de e-Box van uw onderneming. Bv: FIN004 (Herinnering betreffende 
invervolgingstelling C398), FIN003 (Laatste herinnering voor invervolgingstelling C397) en 
FISI004 (Stand van de rekening C428) 

 

FORMICA (Notificatie Aangifte van werken) 

 
Medex (Bestuur van de medische expertise) 

https://wwwint.socialsecurity.be/images/menu/logos/sfp_gr.png
https://wwwint.socialsecurity.be/images/menu/logos/sfp_gr.png
https://www.socialsecurity.be/images/logos/menu_droite/medex.png
https://www.socialsecurity.be/images/logos/menu_droite/medex.png


 

Sociale verkiezingen 
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