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1 Inleiding
Met de Dolsis-toepassing kunt u de gegevens raadplegen van het Rijksregister en het Bisregister, van de
RSZ- en DIBISS-werkgeversrepertoria, van het Interactief personeelsregister, van de DmfA, van de KBO,
van Dimona, van ASR, van AVW, van CheckIn@Work, van Gotot IN en van het Limosa-kadaster.
De toegang tot de Dolsis-toepassing is strikt voorbehouden aan bepaalde medewerkers van federale,
regionale en communautaire diensten die verschillende verificaties uitvoeren om fraude tegen te gaan.
De KSZ oefent de controle uit op de informatieaanvragen uitgevoerd door deze medewerkers.
Algemene opmerking:
De voorbeelden die gebruikt worden in deze handleiding zijn afkomstig van de testomgeving van de
Dolsis-toepassing. Meestal gaat het om illustraties die geen enkel verband hebben met reële
gegevens. Als dat toch het geval is, dan werden de vertrouwelijke gegevens onleesbaar gemaakt.

2 Beschrijving van de nieuwe functionaliteiten in versie 1.17.5
en van de overeenkomstige aanpassingen in deze
gebruikershandleiding
Deze gebruikershandleiding is aangepast in functie van de nieuwe gegevensbronnen die beschikbaar zijn
en de aanpassingen die gemaakt zijn in Dolsis. Het gaat om volgende nieuwe functionaliteiten:










Toegang via itsme
Infobanner
Contactpagina
Breadcrumb
Nieuwe RVA-consultaties (cf. RVA-gegevens)
DMFA
o Toevoeging van tooltips in de detailschermen van een medewerker
o

Verbetering van de weergave van kalendervelden en -knoppen

o

Weergave van de aangegeven uren voor studenten

OCMW/KBO
o Weergave van duidelijkere foutboodschappen
Limosa – Nieuwe zones
o Nieuwe zoekcriteria en gebieden toegevoegd in Limosa-meldingsplicht als onderdeel
van de FoLeEn (ForeignLegalEntity) die beschikbaar werd gemaakt in Dolsis. (Zoeken via
btw-nummer.)
o De standaardparameter voor alfabetische opzoeking is nu ‘Alle gegevens’.
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3 Toegang tot de toepassing
3.1 Voorwaarden
Om de toepassing te kunnen openen, moeten verschillende voorwaarden vervuld zijn:







Beschikken over een pc met Internet Explorer 9 (of recentere versie) waarop JavaScript en
cookies toegelaten zijn. Om na te gaan of aan die voorwaarden voldaan is, moet de gebruiker
zich wenden tot zijn netwerkbeheerder.
Toegangsrechten hebben voor de toepassing Dolsis via eID of itsme, via het portaal van de
sociale zekerheid. Om die rechten te bekomen, moet de gebruiker zich wenden tot zijn
veiligheidsbeheerder.
De PIN-dode van de kaart kennen die toegang geeft tot eID, of over een itsme-account
beschikken.
Toegangsrechten hebben voor ten minste één module van de toepassing en gedefinieerd zijn in
een door de toepassing erkende rol (‘agent’, ‘inspecteur’ enz.). Om te weten met welke
kenmerken hij geregistreerd is, moet de medewerker zich wenden tot de persoon die
verantwoordelijk is voor zijn administratie.

3.2 Inloggen
Om in te loggen op de toepassing, moet u eerst naar het portaal van de sociale zekerheid gaan via de
URL https://www.socialsecurity.be/ of https://professional.socialsecurity.be/.

U kiest “Ambtenaren en andere professionelen”.
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Afhankelijk van uw rol kiest u of u naar het onthaalscherm van de agenten of dat van de sociale
inspecteurs wilt gaan. (Hieronder een schermafdruk in het geval van toegang via de rol “sociale
inspecteur”):
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U zoekt vervolgens "Dolsis" in de lijst van de "Online diensten".
Twee keuzes zijn mogelijk:
- toegang tot de toepassing via identificatie (link "Consultatie");
- toegang tot diverse toelichtingen in verband met de toepassing, waaronder deze handleiding
(via de link "Meer info").
Als u op "Meer info" klikt, komt u op de volgende pagina terecht:

Als u op “Consultatie” klikt, komt u op de volgende pagina terecht. Op die pagina moet u zich
identificeren aan de hand van uw eID en uw pincode.
OPMERKING: Om veiligheidsredenen is toegang tot de Dolsis-applicatie alleen mogelijk via de
verbinding via eID.
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Als u geïdentificeerd bent en de toegangsrechten u werden toegekend, kiest u het profiel waarmee u
zich wilt aanmelden bij het portaal van de sociale zekerheid. Om dit te doen, selecteert u het juiste
profiel.
13
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4 Algemeen
Vanaf dit onthaalscherm kunt u doorgaan naar alle schermen om gegevens op te zoeken waarvoor u
toegangsrechten hebt gekregen.

4.1 Navigatiemenu
Menu waarmee u in de toepassing kunt navigeren. Dit menu is altijd beschikbaar links op het scherm,
waar u zich ook bevindt in de toepassing.


De menuonderdelen onder de titel “Kadaster van onderzoeken” bieden toegang tot het kadaster
van onderzoeken en de nomenclatuur.
De menuonderdelen onder de titel “Belgische arbeidsverhouding” bieden toegang tot:


-

de gegevens in het Rijksregister en het Bisregister (titel “Natuurlijk persoon”);
de gegevens in het RSZ- en DIBISS-werkgeversrepertorium (titel “Werkgever”);
de KBO gegevens (Kruispuntbank van Ondernemingen, titel “KBO”);
de DmfA- en RIP-gegevens (titel “Arbeidsverhouding”);
de Dimona gegevens (titel “Dimona”);
de AVW gegevens (Aangiften van werken, titel “AVW”);
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-

de gegevens van de aanwezigheidsregistratie (titel “CheckIn@Work”).



De menuonderdelen onder de titel “INSZ Profiel” bieden toegang tot:
- de gegevens van het ARZA (Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders);
- gegevens betreffende door een OCMW verstrekte hulp.



De 5 menuonderdelen onder de titel "Gotot IN" zijn verschillende toegangspunten die toegang
bieden tot de gegevens van Gotot IN.



De 6 menuonderdelen onder de titel "Limosa Kadaster" zijn verschillende toegangspunten die
toegang bieden tot de informatie die opgeslagen is in het Limosa-kadaster.

Meer details in verband met de verschillende menuonderdelen vindt u verder in deze handleiding.

4.2 Paginahoofding



Dolsis-logo:
Wanneer u op het Dolsis-logo (linksboven) klikt, komt u terecht op het onthaalscherm;



Versie:
Dit veld geeft aan met welke versie van de toepassing u werkt;



De taal wijzigen (fr/nl):
Met deze knop kunt u op elk moment overschakelen van Nederlands naar Frans en omgekeerd;



Pagina afdrukken:
Met deze knop kunt u op elk moment de huidige pagina afdrukken;



Help:
Met deze knop kunt u op elk moment de gebruikershandleiding openen;



Afmelden:
Met deze knop kunt u zich op elk moment afmelden van het portaal van de Sociale Zekerheid;



Huidige pagina:
Dit veld geeft op elk moment aan op welke pagina van de toepassing u zich bevindt;



Datum en tijd:
Datum en tijdstip waarop de pagina werd opgehaald;



Ingelogd als:
Dit veld bevat de voornaam en naam van de gebruiker die momenteel ingelogd is op de toepassing.
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4.3 Getoonde informatie op het onthaalscherm


Indien u toegang hebt tot het kadaster van onderzoeken:
Indien u toegang hebt tot het kadaster van onderzoeken, wordt ook de volgende informatie
getoond:



o

Kadaster van onderzoeken:
Lijst met links naar de verschillende zoekpagina’s (ook toegankelijk via het navigatiemenu);

o

Laatste bijwerking:
Hier kunt u voor elke inspectiedienst zien wanneer de database voor het laatst is
bijgewerkt;

o

Uw professionele gegevens:
Hier worden de professionele gegevens van de ingelogde gebruiker getoond die zijn
opgeslagen in het kadaster van onderzoeken.

Beschikbare gegevensbronnen:
Deze lijst toont de verschillende gegevensbronnen waartoe de huidige gebruiker toegang heeft. De
lijst weerspiegelt de toegangsrechten die u zijn toegekend.



Rol van de ingelogde gebruiker:
Deze zone toont de rol waaronder u geregistreerd bent voor het gebruik van de toepassing.
Afhankelijk van die rol variëren uw zoekmogelijkheden.
Een “inspecteur” kan bijvoorbeeld RIP- of DmfA-lijsten consulteren van alle werknemers die
aangegeven zijn bij een werkgever terwijl een “administratief bediende” alleen toegang heeft tot
de RIP- en DmfA-gegevens voor één specifieke werknemer.
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5 Algemeen
5.1 Zoekcriteria
De verschillende types zoekcriteria zijn:


Veld van het type "referentie":
Dit type criterium moet een volledige code bevatten. Bijvoorbeeld: een RSZ-nummer, een INSZ, …;



Veld van het alfanumerieke type:
Dit type criterium kan volledig of gedeeltelijk ingevuld worden. Bijvoorbeeld: een naam, een stad…;



Veld van het type keuzelijst:
Dit type criterium bestaat uit een lijst met waarden. De gebruiker moet hiervan één waarde
selecteren;



Veld van het type datum:
Bij dit type criterium moet een datum ingevuld worden in het formaat dd/mm/jjjj.

5.2 Kalender
Wanneer u een datum moet invoeren, kunt u klikken op het kalender-icoontje rechts naast de
datumzone die u moet invullen.
Er wordt dan een venster geopend dat van boven naar onder de volgende zones bevat:


Jaar:
Zone met de waarde gekozen voor het jaar. De standaardwaarde is het huidige jaar. U kunt klikken
op het pijltje naar beneden om een andere waarde te kiezen. De waarden worden gesorteerd in
numerieke volgorde.
De dubbele pijltjes naar links en naar rechts bieden respectievelijk toegang tot het eerste jaar of het
laatste jaar dat gekozen kan worden in de kalender.
De enkelvoudige pijltjes naar links en naar rechts bieden respectievelijk toegang tot het jaar voor of
na het getoonde jaar.



Maand:
Zone met de waarde gekozen voor de maand (de naam van de maand verschijnt in het Engels). De
standaardwaarde is de huidige maand. U kunt klikken op het pijltje naar beneden om een andere
waarde te kiezen. De waarden worden gesorteerd in chronologische volgorde binnen het jaar.
De dubbele pijltjes naar links en naar rechts bieden respectievelijk toegang tot de eerste maand
(January) of de laatste maand (December) van een jaar.
De enkelvoudige pijltjes naar links en naar rechts bieden respectievelijk toegang tot de maand voor
of na de getoonde maand.
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Overzicht van de dagen:
Bevat de lijst van de dagen die bestaan in de maand die gekozen werd na de selectie van het jaar en
de maand in de 2 vorige zones.
Die dagen (van 1 tot 31) staan in kolommen zodat u kunt zien met welke dag van de week zij
overeenstemmen (Monday tot Sunday).
De dagen van de week worden voorgesteld door hun 3 eerste letters in het Engels: maandag =
Mon(day), dinsdag = Tue(sday), woensdag = Wed(nesday), donderdag = Thu(rsday), vrijdag =
Fri(day), zaterdag = Sat(urday), zondag = Sun(day).
Als u op één van de dagen klikt, wordt de kalender automatisch gesloten en verschijnt de gekozen
dag op het Dolsis-scherm.
Standaard staat de huidige dag in het rood en vetgedrukt in de kalender. Als al een andere dag werd
ingevoerd in Dolsis, dan is het die dag die in het rood en vetgedrukt zal staan bij het openen van de
kalender.



[now]:
Als u op deze link klikt, wordt automatisch de datum van de huidige dag geselecteerd in de kalender.



[reset]:
Als u op deze link klikt, wordt automatisch de datum geselecteerd die getoond werd op het moment
dat de kalender werd geopend.



[exit]:
Als u op deze link klikt, wordt de kalender gesloten.

5.3 Aanklikbare knoppen en iconen
Met de knop "Voorleggen" kan een opzoeking gestart worden.
Met de knop "Herinitialiseren" kunnen de velden van een opzoeking leeggemaakt worden.
Met de pijl naar links kunt u terugkeren naar de vorige pagina.
Met het PDF-icoon kunt u een PDF-document genereren op basis van de getoonde zoekresultaten.
Met het Excel-icoon kunt u een Excel-document genereren op basis van de getoonde zoekresultaten.

5.4 De resultaten sorteren
Telkens een pagina met de resultaten van een opzoeking getoond wordt, kunt u de resultaten sorteren
op één van de gegevenskolommen door op de titel van die kolom te klikken. Bij de eerste klik worden de
gegevens gesorteerd in oplopende volgorde, bij de tweede in dalende volgorde, bij de derde opnieuw in
oplopende volgorde enzovoort.
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5.5 Navigatie tussen de resultatenpagina’s
Wanneer er meer resultaten gevonden worden dan er in één keer op het scherm kunnen getoond
worden, kunt u aan de hand van de links die aanwezig zijn onder de resultatentabel tussen de
resultatenpagina’s navigeren.
Een voorbeeld van wat getoond wordt is:

De vermeldingen in het blauw zijn links waarop u kunt klikken. Elke link geeft een ander resultaat:


Link "Eerste":
Deze link biedt rechtstreeks toegang tot de eerste resultatenpagina;



Link "Laatste":
Deze link biedt rechtstreeks toegang tot de laatste resultatenpagina;



Link "Vorige":
Deze link biedt rechtstreeks toegang tot de resultatenpagina die voorafgaat aan de pagina getoond
op het scherm;



Link "Volgende":
Deze link biedt rechtstreeks toegang tot de resultatenpagina die volgt op de pagina getoond op het
scherm;



Paginanummer ("1", "2", …):
Deze link biedt rechtstreeks toegang tot een specifieke resultatenpagina.

5.6 De huidige pagina afdrukken
U kunt op elk moment de pagina afdrukken door te klikken op het Dolsis-logo links van de vermelding
"Bladzijde afdrukken" bovenaan rechts op het scherm.
Op sommige resultatenpagina's is het ook mogelijk de pagina af te drukken nadat zij is omgezet naar het
PDF-formaat. Hiervoor klikt u op het PDF-icoon als dit aanwezig is. U kunt vervolgens het gegenereerde
PDF-document openen en afdrukken in Acrobat Reader.

5.7 Taalkeuze
U kunt op elk moment de in de toepassing gebruikte taal wijzigen door te klikken op het Dolsis-logo links
van de vermelding van de andere taal "Fr" of "Nl" bovenaan rechts op het scherm. Zo kunt u
overschakelen van het Nederlands naar het Frans of van het Frans naar het Nederlands.
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5.8 Menuonderdelen in- of uitklappen
De grijze pijlen geven aan dat u op de titel van het menuonderdeel kunt klikken om het in of uit te
klappen. Een pijl naar onder geeft aan dat het menu kan worden uitgeklapt (omdat de menuonderdelen
momenteel verborgen zijn), een pijl naar boven geeft aan dat het menu kan worden ingeklapt (door de
onderliggende menuonderdelen te verbergen).

5.9 Breadcrumb
Elke interactie van de gebruiker zit vervat in de gebruikte parameters. Hierdoor kan de gebruiker
terugkeren naar een eerder gemaakte zoekopdracht met behoud van de zoekcriteria die hij gebruikte.
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6 Kadaster van Onderzoeken
Om zich naar dit deel van Dolsis te begeven, moet de gebruiker klikken op een van de opties van het
submenu ‘Kadaster van onderzoeken’.

6.1 Onthaalscherm
Met deze menu-optie kan u op elk moment terugkeren naar het onthaalscherm van de toepassing.

6.2 Mijn onderzoeken
Met deze menu-optie kan u alle onderzoeken van de op dat moment aangemelde inspecteur raadplegen
die in behandeling zijn.

De informatie van het onderzoek wordt getoond :


Intern nummer
Nummer van het onderzoek. U kan links op het + teken klikken om de details van het onderzoek te
bekijken (code en beschrijving van het resultaat voor elke code ‘Reglementering’).
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Onderneming


Naam van de werkgever waarop het onderzoek betrekking heeft.



KBO: KBO-nummer van de werkgever waarop het onderzoek betrekking heeft.
U kan op deze link klikken om de info van deze werkgever te zien. (cf. Kadaster van
onderzoeken - Detailgegevens van een werkgever.)




RSZ: Inschrijvingsnummer van de werkgever bij de sociale zekerheid waarop het onderzoek
betrekking heeft.

Kenmerken
U kan met de cursor over de infobox bewegen om de beschrijving te zien.



Inschr.nr.
Identificatie van de inspecteur die het onderzoek heeft gevoerd. U kan op dit veld klikken om de
signaletiekgegevens van deze inspecteur te zien (cf. Kadaster van onderzoeken -Detailgegevens van
een inspecteur).



Dienst
Naam van de dienst van de inspecteur die het onderzoek heeft gevoerd.



Status
U kan met de cursor over de infobox bewegen om de beschrijving te zien.



Begindatum
Datum van opening van het onderzoek.
Einddatum
Datum van afsluiting van het onderzoek.



Oorsprong
U kan met de cursor over de infobox bewegen om de beschrijving te zien.



Reden
U kan met de cursor over de infobox bewegen om de beschrijving te zien.



Reglementering
U kan met de cursor over de infobox bewegen om de beschrijving te zien.



U kan op de titel van elke kolom klikken om de resultaten alfabetisch te sorteren (cf. Algemeen resultaten sorteren).
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6.3 Onderzoeken
6.3.1 Opzoeking
Met dit menu-onderdeel kan u een onderzoek vinden in het Kadaster van onderzoeken, ofwel via het
onderzoeksnummer, ofwel via het intern nummer, eventueel in combinatie met een dienst. Als u op dit
menu-onderdeel klikt, krijgt u het volgende scherm te zien:



Zoekcriteria
o

Onderzoeksnummer:
Het unieke nummer van het gezochte onderzoek.

o

Intern nummer:
Het nummer van het gezochte onderzoek dat door verschillende diensten kan gebruikt worden.

o

Dienst:
De dienst van de inspecteur die het onderzoek heeft gedaan; dit criterium is niet verplicht.



Knop ‘Voorleggen’
Klik op deze knop om de opzoeking aan te vatten.



Knop ‘Herinitialiseren’
Met deze knop kan u alle zoekvelden resetten: er zal geen enkele resultaat meer verschijnen.

6.3.2 Visualisatie van de resultaten die aan de criteria beantwoorden
Als u zoekcriteria ingeeft, maar er zijn geen resultaten, dan wordt het volgende bericht getoond: ‘Er
werden geen resultaten gevonden voor de zoekopdracht’.
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Als alles goed verloopt, verschijnen de resultaten als volgt:



Onderzoeksnummer/Intern nummer
U kan zoeken op het Onderzoeksnummer of op het Intern nummer van het onderzoek. U kan links
op het + teken klikken om de details van het onderzoek te bekijken (code en beschrijving van het
resultaat voor elke code ‘Reglementering’).





Onderneming


Naam van de werkgever waarop het onderzoek betrekking heeft.



KBO: KBO-nummer van de werkgever waarop het onderzoek betrekking heeft. U kan op de
link klikken om de info van deze werkgever te zien. (cf. Kadaster van onderzoeken - Details
van een werkgever)



RSZ : Inschrijvingsnummer van de werkgever bij de sociale zekerheid waarop het onderzoek
betrekking heeft.

Kenmerken
U kan met de cursor over de infobox bewegen om de beschrijving te zien.



Inschr.nr.
Identificatie van de inspecteur die het onderzoek heeft gevoerd. U kan op dit veld klikken om de
signaletiekgegevens van deze inspecteur te zien (cf. Kadaster van onderzoeken - Details van een
inspecteur ).



Dienst
Naam van de dienst van de inspecteur die het onderzoek heeft gevoerd.



Status
U kan met de cursor over de infobox bewegen om de beschrijving te zien.



Begindatum
Datum van opening van het onderzoek.
Einddatum
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Datum van afsluiting van het onderzoek.


Oorsprong
U kan met de cursor over de infobox bewegen om de beschrijving te zien.



Reden
U kan met de cursor over de infobox bewegen om de beschrijving te zien.



Reglementering(en)



U kan met de cursor over de infobox bewegen om de beschrijving te zien.



U kan op de titel van elke kolom klikken om de resultaten alfabetisch te sorteren (cf. Algemeen resultaten sorteren).

6.3.3 Export van de resultaten die aan de criteria beantwoorden
De gebruiker kan een Excel-of pdf-bestand opvragen met de gegevens van het onderzoek.
Het Excel-of pdf-bestand geeft details over de info die op het scherm verschijnt.

6.4 Onderneming/natuurlijk persoon
Met deze menu-optie kan u de onderzoeken voor een gegeven werkgever opzoeken (een onderneming
of een natuurlijk persoon) – uiteraard als de werkgever het voorwerp was van een onderzoek.

6.4.1 Opzoeking per onderneming



Zoekcriteria per onderneming:
o

Benaming/naam: benaming of naam van de werkgever

o

RSZ/DIBISS-nr : RSZ-nummer van de werkgever
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o

KBO-nr: KBO-nummer van de werkgever

o

BTW-nr : BTW-nummer van de werkgever

o

INSZ-nr : INSZ-nummer van de werkgever

Opzoekingscriteria per natuurlijk persoon:
o

INSZnr : INSZ-nummer van de natuurlijke persoon

o

Naam : Naam van de natuurlijke persoon

o

Voornaam : Voornaam van de natuurlijke persoon

U kan uw opzoeking verfijnen door de opzoekingsperiode in te geven. U moet de opzoeking verplicht
verfijnen als er teveel resultaten moeten getoond worden.

6.4.2 Resultaten die overeenkomen met de zoekcriteria van een werkgever



KBO-nummer van de werkgever. U kan op deze link klikken om de info van deze werkgever te
zien (cf. Kadaster van onderzoeken - Detailgegevens van een werkgever).



RSZ-nummer van de werkgever



BTW-nummer van de werkgever



Rijksregisternummer : INSZ-nummer van de werkgever (logisch persoon)



Naam van de werkgever

Vervolgens kan u de onderzoeken van een specifieke werkgever bekijken door te klikken op het
vergrootglas in de laatste kolom van de resultaten van de opzoeking.
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6.4.3 Resultaten die overeenstemmen met de zoekcriteria van de
onderzoeken van een werkgever



Intern nummer
U kan zoeken op het Intern nummer van het onderzoek. U kan links op het + teken klikken om de
details van het onderzoek te bekijken (code en beschrijving van het resultaat voor elke
Reglementeringscode).





Onderneming


Naam van de werkgever waarop het onderzoek betrekking heeft.



KBO-nummer van de werkgever waarop het onderzoek betrekking heeft. U kan op de link
klikken om de info van deze werkgever te zien. (cf. Kadaster van onderzoeken Detailgegevens van een werkgever)



RSZ-nummer: Inschrijvingsnummer van de werkgever bij de sociale zekerheid waarop het
onderzoek betrekking heeft.

Kenmerken
U kan met de cursor over de infobox bewegen om de beschrijving te zien.



Inschr.nr.
Identificatie van de inspecteur die het onderzoek heeft gevoerd. U kan op dit veld klikken om de
signaletiekgegevens van deze inspecteur te zien (cf. Kadaster van onderzoeken - Detailgegevens van
een inspecteur).
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Dienst
Naam van de dienst van de inspecteur die het onderzoek heeft gevoerd.



Status:
U kan met de cursor over de infobox bewegen om de beschrijving te zien.



Begindatum
Datum van opening van het onderzoek.



Einddatum
Datum van sluiting van het onderzoek.



Oorsprong
U kan met de cursor over de infobox bewegen om de beschrijving te zien.



Reden
U kan met de cursor over de infobox bewegen om de beschrijving te zien.



Reglementering(en)
U kan met de cursor over de infobox bewegen om de beschrijving te zien.



U kan op de titel van elke kolom klikken om de resultaten alfabetisch te sorteren (cf. Algemeen resultaten sorteren).

6.4.3.1 Er zijn teveel resultaten voor deze opzoekingscriteria

Als er teveel resultaten moeten getoond worden, moet de opzoeking verfijnd worden. U kan dit doen
door in de opzoekingsperiode een begindatum en/of een einddatum in te geven.
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6.4.4 Export van de resultaten die aan de criteria beantwoorden
De gebruiker kan een Excel-of pdf-bestand opvragen met de gegevens van de onderzoeken van de
geselecteerde werkgever.
Het Excel-of pdf-bestand toont de info in de volgorde zoals die op het scherm verschijnt.

6.5 Inspecteur
Dit menuonderdeel stelt u in staat een inspecteur op te zoeken en de gegevens met betrekking tot deze
inspecteur weer te geven.
6.5.1



Opzoeking

Zoekcriteria:
o

Inschr. nr.: Inschrijvingsnummer van de opgezochte inspecteur;

o

Naam: Naam van de opgezochte inspecteur;

o

Voornaam: Voornaam van de opgezochte inspecteur;

o

Dienst: Uitklapbare lijst die de diensten bevat waarvoor een inspecteur kan werken. U kunt de
dienst van de opgezochte inspecteur selecteren;

o

Postcode: Postcode van de plaats waar het kantoor zich bevindt waarvoor de opgezochte
inspecteur werkt;

o

Stad: Naam van de plaats waar het kantoor zich bevindt waarvoor de opgezochte inspecteur
werkt.
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6.5.2



Resultaten die beantwoorden aan de criteria

Resultaten van de opzoeking:
o

Inschr.nr: Inschrijvingsnummer van de inspecteur. U kunt op deze link klikken om de gegevens
aangaande deze inspecteur weer te geven (cf. Kadaster van onderzoeken - Details van een
inspecteur);

o

Naam: Naam van de inspecteur;

o

Voornaam: Voornaam van de inspecteur;

o

Stad: Stad waar het kantoor zich bevindt waarvoor de inspecteur werkt;

o

Dienst: Dienst waarvoor de inspecteur werkt;

o

Benaming kantoor: Benaming van het kantoor waarvoor de inspecteur werkt;

o

Datum in dienst: Datum in dienst van de inspecteur;

o

Datum uit dienst: Datum uit dienst van de inspecteur;

De navigatiebalk stelt u in staat de pagina's met resultaten te doorlopen (cf. Algemeen - Navigatie
tussen de resultatenpagina’s).

31

Gebruikershandleiding Dolsis v1.17.5

6.5.3 Details van een inspecteur



Details:
Kenmerkende gegevens van de inspecteur.



Kantoor:
Gegevens aangaande het kantoor waarvoor de inspecteur werkt.
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6.6 Kantoor
De menu-item kunt u een kantoor doorzoeken en bekijken. Dit onderzoek kan worden gedaan met
behulp van de beschrijvende criteria van een kantoor, of door commune.

6.6.1 Opzoeking

6.6.1.1 Opzoeking van een kantoor op basis van signaletiekgegevens





Zoekcriteria:
o

Dienst: Uitklapbare lijst die de diensten bevat waarvoor een kantoor kan werken. U kunt de
dienst van het opgezochte kantoor selecteren;

o

Benaming kantoor: Benaming van het opgezochte kantoor;

o

Postcode: Postcode van de plaats waar het kantoor zich bevindt;

o

Stad: Naam van de plaats waar het kantoor zich bevindt.

Zoeken bevoegd kantoor per gemeente
Klik op deze link om een opzoeking per gemeente te starten (cf. Kadaster van onderzoeken Opzoeking van een bevoegd kantoor voor een gemeente).

6.6.1.2 Opzoeking van een bevoegd kantoor voor een gemeente



Zoekcriteria:
o

Postcode: Postcode van de plaats waar u een kantoor zoekt;

o

Gemeente: Naam van de gemeente waar u een kantoor zoekt.
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6.6.2 Resultaten die beantwoorden aan de criteria

6.6.2.1 Resultaten die beantwoorden aan de criteria van de signaletiekgegevens



Resultaten van de opzoeking:
o

Dienst: Dienst waarvoor het kantoor werkt;

o

Benaming kantoor: Benaming van het kantoor. U kunt op deze link klikken om de gegevens
aangaande dit kantoor weer te geven (cf. Kadaster van onderzoeken - Details van een kantoor);

o

Straat: Straat waar het kantoor zich bevindt;

o

Nr.: Nummer waar het kantoor zich bevindt;

o

Bus: Postbusnummer van het kantoor;

o

Postcode: Postcode van de plaats waar het kantoor zich bevindt;

o

Stad: Naam van de plaats waar het kantoor zich bevindt.

6.6.2.2 Resultaten die beantwoorden aan de criteria van de gemeente



Resultaten van de opzoeking:
o

Gemeente: Gemeente waar het kantoor zich bevindt.

o

Plaats: Plaats waar het kantoor zich bevindt.

o

Kantoor RSZ: Kantoor dat werkt voor de dienst RSZ. U kunt op deze link klikken om de gegevens
aangaande dit kantoor weer te geven (cf. Kadaster van onderzoeken - Details van een kantoor).

o

Kantoor SI: Kantoor dat werkt voor de dienst SI. U kunt op deze link klikken om de gegevens
aangaande dit kantoor weer te geven (cf. Kadaster van onderzoeken - Details van een kantoor).
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o

Kantoor TSW: Kantoor dat werkt voor de dienst TSW. U kunt op deze link klikken om de
gegevens aangaande dit kantoor weer te geven (cf. Kadaster van onderzoeken - Details van een
kantoor).

o

Kantoor RVA: Kantoor dat werkt voor de dienst RVA. U kunt op deze link klikken om de gegevens
aangaande dit kantoor weer te geven (cf. Kadaster van onderzoeken - Details van een kantoor).

6.6.3 Details van een kantoor

Dit scherm toont de gegevens aangaande een kantoor.
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6.7 ESS
Dit menuonderdeel stelt u in staat informatie over een sociaal secretariaat op te zoeken en weer te
geven.

6.7.1 Opzoeking



Zoekcriteria:
o

ref nummer: Referentienummer van het sociaal secretariaat;

o

Groep: Naam van de groep waartoe het sociaal secretariaat behoort.

6.7.2 Resultaten die beantwoorden aan de criteria



Resultaten van de opzoeking:
o

Ref. nummer: Referentienummer van het sociaal secretariaat. U kunt op deze link klikken om de
gegevens aangaande dit sociaal secretariaat weer te geven (cf. Kadaster van onderzoeken Details van een sociaal secretariaat);

o

Groep: Groep waartoe het sociaal secretariaat behoort;

o

Adres: Adres van het sociaal secretariaat;

o

Postcode: Postcode van de plaats waar het sociaal secretariaat zich bevindt;

o

Gemeente: Naam van de gemeente waar het sociaal secretariaat zich bevindt.

6.7.3 Details van een sociaal secretariaat

Dit scherm stelt u in staat de informatie aangaande een sociaal secretariaat weer te geven.
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7 Belgische arbeidsverhouding
Om naar dit deel van Dolsis te gaan, klikt u op één van de titels van het submenu “Belgische
arbeidsverhouding” (cf. pijl in de schermafdruk hieronder).

7.1 Een natuurlijk persoon consulteren (Rijksregister en Bisregister)
7.1.1 Opzoekingen

In dit deel van de toepassing kunt u opzoekingen doen in het Rijksregister en het Bisregister.
U moet kiezen welk type opzoeking u wilt doen: ofwel op basis van het INSZ ofwel via de fonetische
opzoeking.
Bij de fonetische opzoeking moeten de naam en het geboortejaar verplicht ingevuld worden. Het zijn
twee verplichte velden, zoals aangegeven door de asterisk (*) rechts van de woorden "Naam" en "Jaar"
op het scherm.
De geboortedatum bestaat uit de delen jaar, maand en dag.
De aanvaarde waarden voor het jaar gaan van 1800 tot het huidige jaar.
De "speling" ten opzichte van de ingevoerde geboortedatum toont het aantal eenheden waarmee het
jaar, de maand of de dag gevonden bij de opzoeking in het register mag afwijken ten opzichte van de
waarde ingevoerd op het scherm.
 De speling mag maximum 99 eenheden zijn als alleen het jaar van de geboortedatum is
ingevuld;
 Zij bedraagt maximum 12 als u de maand van de geboortedatum preciseert;
 Er is geen speling toegelaten als u ook de dag van de geboortedatum preciseert.
De speling is standaard gelijk aan 0 als u geen andere waarde opgeeft.
Als de opzoeking geen enkel resultaat oplevert, dan wordt een expliciete melding getoond. Er wordt
eveneens een melding getoond als de zoekcriteria te veel antwoorden opleveren. In dat geval moet de u
de zoekcriteria verfijnen.
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Er moet een rechtvaardiging gegeven worden voor alle opzoekingen die worden uitgevoerd in Dolsis.
Zo kunt u de uitgevoerde opzoekingen motiveren. Deze rechtvaardiging zal verschijnen op de pagina
"zoekresultaat" maar zal niet meer aangepast kunnen worden om te vermijden dat u uw
verantwoording zou aanpassen in functie van de bekomen resultaten.

7.1.2 Resultaten die beantwoorden aan de criteria
Bij een fonetische opzoeking verschijnen de gevonden resultaten die voldoen aan de criteria in een
overzichtsscherm.

Om de details te zien van het resultaat dat u interesseert, moet u klikken op het INSZ van de betrokken
persoon in het overzicht.

7.1.3 Details van een natuurlijk persoon
In dit scherm ziet u de details van de persoon zoals die zich in het Rijksregister of het Bisregister
bevinden.
Nieuw in versie 1.10:




De volgende gegevens werden toegevoegd:
o

Begindatum burgelijke staat;

o

Gegevensbron (RR / BIS / RAD).

Er wordt nu een specifieke foutboodschap getoond als een INSZ werd geannuleerd.
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Door op een van de aanwezige INSZ-nummers te klikken (dat van de echtgenoot of die van de
gezinssamenstelling als ze bestaan), krijgt u toegang tot de details van de bijbehorende persoon in het
Rijksregister of het Bisregister.
Door op “Foto” te klikken, krijgt u de foto van de eID van de persoon.
Door op “Gezinssamenstelling” te klikken, krijgt u de details van de gezinssamenstelling van de persoon.
Door op “Historiek verblijfadres” te klikken, krijgt u de lijst van de verblijfadressen van de persoon.
Door op de een van de links onder “Links”, krijgt u toegang tot bijbehorende informatie.
De “RIP-lijst van de werkgevers van een werknemer” kan ook geconsulteerd worden via de titel
“Arbeidsverhouding” van het menu “Belgische arbeidsverhouding” zoals verder in deze handleiding
uitgelegd wordt.
Hetzelfde geldt ook voor de andere links.
Als u op het "PDF"-icoon klikt, wordt een PDF-bestand geopend van de getoonde resultatenpagina.
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7.1.4 Wettelijke wijzigingen
Als gevolg van de update van de web service voor de consultatie van het rijksregister bij de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is bepaalde informatie mogelijk veranderd.
Het betreft de volgende informatie:
o

Wanneer er een fout in de gezinssamenstelling wordt gedetecteerd, wordt deze niet meer
getoond;

o

In het geval van een ongehuwde wettelijk samenwonende komt de partner niet voor in de
gezinssamenstelling. Alleen de kinderen ten laste worden vermeld;

o

In het geval van een weduwe/weduwnaar komt de overleden partner niet meer voor in de
gezinssamenstelling;

o

Bij een fonetische opzoeking wordt de foutboodschap "Te veel resultaten" nu getoond vanaf 20
resultaten in het rijksregister, in plaats van vanaf 30 resultaten voorheen;

o

In de gezinssamenstelling kunnen nu soms fictieve nummers (geen INSZ) voorkomen. In dat
geval wordt het INSZ niet ingevuld.
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7.2 Een werkgever consulteren (RSZ- en DIBISS-werkgeversrepertorium)
7.2.1 Opzoekingen

Er zijn twee mogelijkheden:
1) de opzoeking via een uniek nummer zoals het RSZ- of DIBISS-nummer, het INSZ-nummer of het
KBO-nummer. Deze bevindt zich in het linkerdeel van het scherm;
2) de alfabetische opzoeking. Deze bevindt zich in het rechterdeel van het scherm.
In beide gevallen kan de gebruiker de raadpleging van de aanwezigheid van geregistreerde kassa’s
(horeca) vragen.
In beide gevallen moet u een rechtvaardiging invoeren voor u uw aanvraag kunt versturen.

7.2.1.1 Opzoeking op identificatienummer
Als u een opzoeking wilt doen via een RSZ- of DIBISS-nummer (1ste keuze), kunt u het op het scherm
ingevoerde nummertype preciseren aan de hand van de keuzelijst:
- Leeg (standaardkeuze): u preciseert niet welk type nummer u opgeeft, RSZ of DIBISS: het is de
toepassing die in de mate van het mogelijke gaat herkennen om welk type nummer het gaat. Als
het ingevoerde nummer zowel een RSZ-nummer als een DIBISS -nummer kan zijn, dan vraagt
Dolsis aan de gebruiker om het ingevoerde nummertype te preciseren (RSZ of DIBISS);
- RSZ: om de opzoeking van de werkgever uitsluitend te laten plaatsvinden in het RSZrepertorium;
- DIBISS: om de opzoeking van de werkgever uitsluitend te laten plaatsvinden in het DIBISS repertorium.
Als u een INSZ of een KBO-nummer wilt invoeren, dan moet u klikken op het keuzerondje links van de
bijbehorende vermelding in het linkerdeel van het scherm.
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De gebruiker kan de raadpleging van de aanwezigheid van geregistreerde kassa’s (horeca) vragen, en
een zoekperiode opgeven.

7.2.1.2 Alfabetische opzoeking
Als u een alfabetische opzoeking wilt doen, moet u het keuzerondje links van de vermelding
"Alfabetische opzoeking" aanvinken in het rechterdeel van het scherm. Als er eerder een andere
zoekoptie geactiveerd werd in het linkerdeel van het scherm, dan wordt deze hierdoor uitgeschakeld.
De opzoeking kan gebeuren:
voor RSZ-werkgevers die actief zijn ;
-

voor RSZ-werkgevers die geschrapt werden ;

-

voor DIBISS-werkgevers.

U maakt uw keuze kenbaar door middel van de keuzelijst “Opzoeken van werkgevers”.

Voor elk van de 3 keuzes moet u ook een basiscriterium kiezen ("Benaming" of "Adres") en een
"optioneel" criterium ("België", "België op basis van postcode" of "Buitenland").
Wat het basiscriterium "Benaming" betreft, is het interessant te weten welk mechanisme gebruikt
wordt bij de registratie of de wijziging van een werkgever via de toepassingen buiten Dolsis die de
inhoud van het werkgeversrepertorium wijzigen.
De sleutelwoorden voor de alfabetische opzoeking van de werkgevers (in te voeren in de zone
"Benaming" van Dolsis) worden op dat moment geïnitialiseerd door een module die maximum de drie
meest precieze woorden kiest uit de naam van de onderneming die wordt ingevoerd.
Als men in Dolsis kiest voor een opzoeking op basis van de "Benaming", is het dus efficiënter om een zo
volledig mogelijke benaming in te voeren of alleen de meest specifieke woorden van de benaming te
selecteren. Hoe zeldzamer en kenmerkender het gekozen woord is, hoe groter de kans dat Dolsis de
werkgever terugvindt.
Bijzonder geval van verkorte zoekcriteria
Als u de gegevens "Benaming" en "Adres" invoert in Dolsis, kunt u ervoor kiezen om het einde van het
gezochte woord weg te laten en als laatste karakter van het woord het teken "%" te zetten.
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Als een Belgische werkgever gezocht wordt, moet in dat geval ook de postcode gepreciseerd worden in
de optionele velden. Als de gezochte werkgever zich in het buitenland bevindt, dan is geen bijkomende
verduidelijking vereist: de optionele keuze is dan "Buitenland" in het algemeen. Met andere woorden:
als het woord verkort wordt, is het niet mogelijk een Belgische firma op te zoeken zonder precisering
van de postcode.
De gebruiker kan de raadpleging van de aanwezigheid van geregistreerde kassa’s (horeca) vragen en een
zoekperiode opgeven.

7.2.2 Resultaten die beantwoorden aan de criteria
In het geval van een alfabetische opzoeking, verschijnt een overzichtsscherm waarin u de verschillende
gevonden antwoorden ziet verschijnen die voldoen aan uw zoekcriteria. U kunt dan doorgaan naar het
scherm met de details van de werkgever door te klikken op het RSZ-nummer van de werkgever die u
interesseert in het overzicht.
Ingeval gegevens voor eenzelfde werkgever mettertijd geëvolueerd zijn, verschijnen er verschillende
lijnen voor die werkgever. Zij geven de evolutie van zijn gegevens in het repertorium weer.
Als een werkgever bijvoorbeeld van adres veranderd is, ziet u de adressen verschijnen op verschillende
lijnen van het overzichtsscherm. Zo kunt u preciezer valideren welke firma u zoekt als u bijvoorbeeld
alleen een "oud" adres kent.

Als de gebruiker de raadpleging van de aanwezigheid van geregistreerde kassa’s (horeca) heeft
gevraagd, zal een kolom “Aanwezigheid kassa” aangeven of er al dan niet een of meerdere kassa’s
aanwezig zijn.
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7.2.3 Details van een werkgever

Nieuw in versie 1.10:


Er zijn nieuwe gegevens aanwezig op het scherm:
o

Gerechtelijk arrondissement;

o

Taalregime;

o

Type werkgever;

45

Gebruikershandleiding Dolsis v1.17.5





o

Activiteitsperiodes;

o

Activiteitsperiodes per categorie;

o

Sociaal secretariaat - Hoofdzetel + Vorig Sociaal secretariaat + Vorig Sociaal secretariaat Hoofdzetel + Dienstverlener;

o

Voor elk ESS: KBO-nummer;

o

Voor elk ESS: Telefoonnummer, faxnummer en e-mailadress;

o

Vertegenwoordiger: KBO-nummer, RSZ-nummer, INSZ;

o

Kinderbijslag;

o

Geregistreerd kassasysteem.

Formuleringen werden aangepast:
o

"Sociaal secretariaat (ESS)" voor RSZ, "Full service secretariaat (FSS)" voor DIBISS;

o

Vertegenwoordiger: Mandataris / Curator.

De straatnaam en het nummer worden nu opgesplitst.

De verschillende links onder de titel "Links" bieden toegang tot de volgende informatie:


Link "RIP" = volledig register van de werknemers van de werkgever zoals gekend door het RIP, d.w.z.
volledige lijst van de werknemers die op één of ander moment actief waren bij de werkgever. De
werknemers met geannuleerde Dimona-aangiften verschijnen niet;



Link "DMFA" = DmfA-lijst van de werknemers van een werkgever samengesteld voor het huidige
trimester op het moment van de consultatie;



De "DmfA-statistiek" samengesteld voor het huidige trimester op het moment van de consultatie.
Omwille van de performantie werkt deze opzoeking niet voor werkgevers met een
belangrijkheidscode groter dan 8. Zij werkt ook niet voor de werkgevers van het DIBISS-repertorium.
Voor deze laatsten zal de link naar de DmfA-statistiek automatisch onzichtbaar zijn op het scherm. In
plaats daarvan verschijnt de melding "Op dit moment is de consultatie van de DmfA-statistiek nog
niet mogelijk voor een werkgever die is aangesloten bij de DIBISS."

Als u de "DmfA-lijst" of de "DmfA-statistiek" wilt consulteren door te klikken op één van beide
bovenvermelde links, zal u het trimester waarvoor u de gegevens wil raadplegen achteraf rechtstreeks
op het resultatenscherm kunnen wijzigen. Dit is een normaal gedrag voor deze schermen, zoals verder in
deze handleiding wordt uitgelegd: deze twee opzoekingen en de opzoeking "RIP-lijst" kunnen namelijk
uitgevoerd worden via de consultatie van een arbeidsverhouding, een submenu dat wordt beschreven
in een ander hoofdstuk (cf. Arbeidsverhouding - Details van een werknemer bij een werkgever).
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Medewerkers van type "administratief bediende" kunnen de volledige lijst van de werknemers van een
werkgever niet consulteren. In hun geval ontbreken de eerste twee links dus op het scherm.

Voor de gegevens van de geregistreerde kassa’s is een verduidelijking van de bewoordingen nodig.
Begindatum geldigheid:
De begindatum van de geldigheid is de datum waarvoor de koppeling tussen de geregistreerde kassa en
de FDM werd gemeld in de toepassing van de FOD Financiën. Wanneer de horeca-uitbater zijn FDM
ontvangt, moet hij die aan de geregistreerde kassa koppelen en de datum van deze koppeling melden in
de online toepassing “Geregistreerd kassasysteem HORECA”.
Van zodra deze datum is gemeld, kan de FOD Financiën de chipkaart bestellen. Wanneer de FOD
Financiën de chipkaart ontvangt, wordt ze naar de horeca-uitbater verstuurd.
Datum ingebruikname (VSC):
De datum van ingebruikname is de creatiedatum van de chipkaart vóór de verzending naar de horecauitbater. Er zal een verschil bestaan tussen de verzendingsdatum en de eigenlijke datum van
ingebruikname. Aangezien het niet mogelijk is de precieze datum te kennen waarop de horeca-uitbater
de chipkaart heeft ontvangen, zal het de verzendingsdatum zijn die als datum van ingebruikname zal
gelden.
Einddatum geldigheid:
De einddatum van de geldigheid komt overeen met de kleinste datum van de volgende datums:
- de datum van verwijdering van de koppeling tussen de geregistreerde kassa en de FDM;
- de datum van verwijdering van de koppeling tussen de FDM en de VSC;
- de datum van deactivatie van de FDM;
- de datum van deactivatie van de kassa ;
- de datum van deactivatie van de chipkaart (VSC).
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7.3 Consultatie van KBO

Het zoekscherm bestaat uit drie tabbladen:
-

Consultatie entiteit: Om de details van een onderneming of vestigingseenheid te bekijken;

-

Opzoeking entiteit: Opzoeken van een onderneming of vestigingseenheid op basis van meerdere
criteria.

-

Consultatie persoon: Om informatie over een persoon te raadplegen:
o

Raadplegen van de functies van een persoon;

o

Raadplegen van de ondernemersvaardigheden van een persoon;

o

Raadplegen van de bedrijven waarvoor de persoon een functie van oprichter uitoefent
of heeft uitgeoefend.
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7.3.1 Onderneming of vestigingseenheid

7.3.1.1 Alfabetische opzoeking
U moet eerst het tabblad "Opzoeking entiteit" selecteren.
Type entiteit: Onderneming
Om een onderneming op te zoeken via de alfabetische opzoeking, moet u “Onderneming” selecteren in
de keuzelijst van het criterium “Type entiteit”.

Vervolgens moet u minstens één van de volgende criteria invullen:
-

De benaming, eventueel in combinatie met de status en/of het type van de onderneming;

-

De benaming en de elementen van het adres: postcode of NIS-code van de gemeente (eventueel
in combinatie met de straatcode en het huisnummer), eventueel in combinatie met de status
en/of het type van de onderneming;

-

De elementen van het adres: postcode of NIS-code van de gemeente (eventueel in combinatie
met de straatcode en het huisnummer), eventueel in combinatie met de status en/of het type
van de onderneming;

-

De rechtsvorm en de elementen van het adres: postcode of NIS-code van de gemeente
(eventueel in combinatie met de straatcode en het huisnummer), eventueel in combinatie met
de status van de onderneming.
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Type entiteit: Vestigingseenheid
Om een vestigingseenheid op te zoeken via de alfabetische opzoeking, moet u "Vestigingseenheid"
selecteren in de keuzelijst van het criterium "Type entiteit".

Vervolgens moet u minstens één van de volgende criteria invullen:
-

De benaming, eventueel in combinatie met de status;

-

De benaming en de elementen van het adres : postcode of NIS-code van de gemeente
(eventueel in combinatie met de straatcode en het huisnummer), eventueel in combinatie met
de status;

-

De elementen van het adres: postcode of NIS-code van de gemeente (eventueel in combinatie
met de straatcode en het huisnummer), eventueel in combinatie met de status.

In het geval van een alfabetische opzoeking van een vestigingseenheid, worden de criteria "Type
onderneming" en "Rechtsvorm" geblokkeerd, omdat ze niet van toepassing zijn voor een
vestigingseenheid.
De rechtvaardiging is verplicht en zorgt ervoor dat de inspecteur de opzoeking kan rechtvaardigen. Deze
rechtvaardiging zal verschijnen op de pagina met het zoekresultaat, maar zal niet meer aangepast
kunnen worden, zodat de rechtvaardiging niet kan aangepast worden in functie van de verkregen
resultaten.
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7.3.1.2 Resultaten die beantwoorden aan de criteria
Type entiteit: Onderneming



Resultaten van de opzoekingen – Ondernemingen:
o

KBO-nummer: KBO-nummer van de onderneming;

o

Type onderneming: Type onderneming (natuurlijke persoon, Rechtspersoon);

o

Benamingen: Maatschappelijke naam van de onderneming;

o

Adressen: Maatschappelijk adres van de onderneming;

o

Rechtsvormen: Rechtsvormen (NV, BVBA, …);

o

KBO-status entiteit: Status van de onderneming (actief, stopgezet, …).

Wanneer u op een KBO-ondernemingsnummer klikt, komt u terecht op het detailscherm van de
betrokken onderneming (cf. KBO - Opzoeking via KBO-nummer).
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Type entiteit: Vestigingseenheid



Resultaten van de opzoekingen – Ondernemingen:
o
o
o
o

KBO-nummer: KBO-nummer van de vestigingseenheid;
Benamingen: Maatschappelijke naam van de vestigingseenheid;
Adressen: Maatschappelijk adres van de vestigingseenheid;
KBO-status entiteit: Status van de vestigingseenheid.

Wanneer u op een KBO-vestigingseenheidsnummer klikt, komt u terecht op het detailscherm van de
betrokken vestigingseenheid (cf. KBO - Opzoeking via KBO-nummer).

7.3.1.3 Opzoeking via KBO-nummer
Selecteer het tabblad “Consultatie entiteit”.
U kunt een onderneming consulteren via het KBO-ondernemingsnummer.
U kunt een vestigingseenheid consulteren via het KBO-vestigingseenheidsnummer.
Om de huidige situatie te verkrijgen, geeft u geen begin- en einddatum in.
U moet deze datums wel invullen om de historiek weer te geven.
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De rechtvaardiging is verplicht en zorgt ervoor dat u de opzoeking kunt rechtvaardigen. Deze
rechtvaardiging zal verschijnen op de pagina met het zoekresultaat, maar zal niet meer aangepast
kunnen worden, zodat de rechtvaardiging niet kan aangepast worden in functie van de verkregen
resultaten.

Opzoeking via KBO ondernemingsnummer

Als het KBO-ondernemingsnummer ingevoerd is, klikt u op de knop “Voorleggen”. Als het resultaat
gevonden wordt, krijgt u het volgende scherm te zien:
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Via de verschillende tabbladen kunnen gedetailleerde gegevens van de onderneming geraadpleegd
worden.
Als u op de knop “Excel” klikt, wordt een Excel-bestand aangemaakt met de volledige lijst met gegevens
van alle tabbladen.
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Lijst met functies en ondernemersvaardigheden van de onderneming:

o

Type: Functiecode en beschrijving van de functie;

o

Uitgeoefend door persoon: Identificatie van de persoon die de functie uitoefent (INSZ, naam, voornaam);

o

Uitgeoefend door onderneming: Identificatie van de onderneming die de functie uitoefent (KBO,
benaming);

o

Is vrijstelling?: Indicator vrijstelling;

o

Code vrijstelling: Vrijstellingscode en beschrijving van de vrijstelling;

o

Is vrijstelling ondernemingsvaardigheden ‘Geen KMO’?: Indicator vrijstelling ondernemersvaardigheden
‘Geen KMO’;

o

Begindatum geldigheid: Begindatum van de geldigheid van de functie;

o

Einddatum geldigheid: Einddatum van de geldigheid van de functie;

o

Code stopzetting: Code en beschrijving van de stopzetting (reden).

Lijst met activiteiten van de onderneming:

o

NACE-BEL versie: Versie van de lijst met NACE-codes die van kracht zijn in de geldigheidsperiode
van de activiteit;
Opmerking: als er in de zoekcriteria een periode werd gespecificeerd, dan is het mogelijk om
meer dan een versie van deze lijst terug te vinden;

o

NACE-BEL code: NACE-code en beschrijving van de NACE-code overeenstemmend met de
activiteit;
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o

Type activiteit: Geeft aan of het gaat om een hoofdactiviteit, nevenactiviteit of hulpactiviteit;

o

Groep activiteit: Identificatie van de administratie die de code heeft verschaft;

o

Begindatum geldigheid: Begindatum van de geldigheid van de activiteit;

o

Einddatum geldigheid: Einddatum van de geldigheid van de activiteit.

Lijst van vestigingseenheden van de onderneming:

o

KBO-nummer vestigingseenheid: KBO-vestigingseenheidsnummer;

o

Status: Status van de vestigingseenheid en beschrijving van de status van de vestigingseenheid;

o

Benamingen: Commerciële naam van de vestigingseenheid;

o

Adressen: Adres van de vestigingseenheid;

o

Begindatum geldigheid: Begindatum van de geldigheid van de vestigingseenheid;

o

Einddatum geldigheid: Einddatum van de geldigheid van de vestigingseenheid;

o

Datum stopzetting: Datum van de stopzetting van de vestigingseenheid;

o

Code stopzetting: Code en beschrijving van de stopzetting (reden van stopzetting).

Lijst van ondernemingen verbonden met de onderneming:

o

KBO-nummer: KBO-nummer onderneming;

o

Benamingen: Benaming onderneming;

o

Verbindingscode: Code en beschrijving van de verbinding;
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o

KBO-nummer: KBO-nummer andere onderneming;

o

Benamingen: Benaming andere onderneming;

o

Begindatum geldigheid: Begindatum van de geldigheid van de verbinding.

Lijst van toelatingen van de onderneming:

o

Code toelating: Toelatingscode en beschrijving van de toelatingscode van de onderneming;

o

Datum registratie in KBO: Datum van de registratie in KBO;

o

Begindatum geldigheid: Begindatum van de geldigheid van de toelating;

o

Einddatum geldigheid: Einddatum van de geldigheid van de toelating;

o

Code fase: Code en beschrijving van de fase van de toelating;

o

Duurtijd: Duurtijd;

o

Code administratie: Code van de administratie die de toelating heeft toegekend;

o

Code stopzetting: Code en beschrijving van de stopzetting (reden).

Lijst van ambtshalve schrappingen van de onderneming:

o

Type: Type van de ambtshalve schrapping;

o

Begindatum geldigheid: Begindatum van de geldigheid van de ambtshalve schrapping;

o

Einddatum geldigheid: Einddatum van de geldigheid van de ambtshalve schrapping.
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Vestigingseenheid
Als het KBO-vestigingseenheidsnummer ingevoerd is, klikt u op de knop “Voorleggen”. Als het resultaat gevonden
wordt, krijgt u het volgende scherm te zien:

Via de verschillende tabbladen kunnen gedetailleerde gegevens van de vestigingseenheid geraadpleegd
worden.
Als u op de knop “Excel” klikt, wordt een Excel-bestand aangemaakt met de volledige lijst met gegevens
van alle tabbladen.
Lijst van activiteiten van de vestigingseenheid
o

NACE-BEL versie: Versie van de lijst met NACE-codes die van kracht zijn in de geldigheidsperiode
van de activiteit;
Opmerking: als er in de zoekcriteria een periode werd gespecificeerd, dan is het mogelijk om
meer dan een versie van deze lijst terug te vinden;

o

NACE-BEL code: NACE-code en beschrijving van de NACE-code overeenstemmend met de
activiteit;

o

Type activiteit: Geeft aan of het gaat om een hoofdactiviteit, secundaire of ondersteunende
activiteit;

o

Groep activiteit: Identificatie van de administratie die de code heeft verschaft;

o

Begindatum geldigheid: Begindatum van de geldigheid van de activiteit;

o

Einddatum geldigheid: Einddatum van de geldigheid van de activiteit.
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Lijst van ondernemingen verbonden met de vestigingseenhei:

o

KBO-nummer: KBO-nummer onderneming;

o

Benamingen: Benaming onderneming;

o

Verbindingscode: Code en beschrijving van de verbinding;

o

KBO-nummer: KBO-nummer andere onderneming;

o

Benamingen: Benaming andere onderneming;

o

Begindatum geldigheid: Begindatum van de geldigheid van de verbinding;

o

EindDatum geldigheid: Einddatum van de geldigheid van de activiteit;

o

Code stopzetting : Code en beschrijving van de stopzetting (reden).
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7.3.2 Personen
Selecteer het tabblad “Consultatie persoon”.

U moet het INSZ invoeren van de persoon van wie u de gegevens wilt consulteren.
Vervolgens selecteert u in de keuzelijst het soort consultatie dat u wilt doen:
o

Consultatie van de functies uitgeoefend door de persoon;

o

Consultatie van de ondernemersvaardigheden van de persoon;

o

Consultatie van de ondernemingen waar de persoon een functie van oprichter uitoefent of heeft
uitgeoefend.

Indien u ook de historiek wilt verkrijgen, moet het keuzevakje « Historiek » aangevinkt worden; indien
dit keuzevakje niet is aangevinkt, wordt de huidige situatie opgezocht.
De rechtvaardiging is verplicht en zorgt ervoor dat u de gedane opzoeking kunt rechtvaardigen. Deze
rechtvaardiging zal verschijnen op de pagina met het zoekresultaat, maar zal niet meer aangepast
kunnen worden, zodat de rechtvaardiging niet kan aangepast in functie van de verkregen resultaten.
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7.3.2.1 Functies van een persoon
Geef het INSZ van de persoon in en selecteer “Functies” in de keuzelijst “Type consultatie”.
Als het keuzevakje “Historiek” niet is aangevinkt, wordt de huidige situatie opgehaald.
Klik vervolgens op de knop “Voorleggen”.
Als er resultaten gevonden zijn, krijgt u het volgende scherm te zien:
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Als het keuzevakje “Historiek” is aangevinkt, wordt de volledige historiek opgehaald:



Functies uitgeoefend door de persoon:
o

Type: Code en beschrijving van het type van de functie;

o

Uitgeoefend door onderneming: Benamingen en KBO-nummer van de onderneming;

o

Is vrijstelling?: Indicator vrijstelling;

o

Code vrijstelling: Code en beschrijving van de vrijstelling;

o

Is vrijstelling ondernemingsvaardigheden ‘Geen KMO’?: Indicator vrijstelling
ondernemersvaardigheden ‘Geen KMO’;

o

Begindatum geldigheid: Begindatum van de geldigheid van de functie;

o

Einddatum geldigheid: Einddatum van de geldigheid van de functie;

o

Code stopzetting: Code en beschrijving van de stopzetting (reden).
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7.3.2.2 Ondernemersvaardigheden van een persoon
Geef het INSZ van de persoon in en selecteer “Ondernemingsvaardigheden” in de keuzelijst “Type
consultatie”.
Als het keuzevakje “Historiek” niet is aangevinkt, wordt de huidige situatie opgehaald:

7.3.2.3 Opgerichte ondernemingen
Geef het INSZ van de persoon in en selecteer “Opgerichte ondernemingen” in de keuzelijst “Type
consultatie”.
Als het keuzevakje “Historiek” niet is aangevinkt, wordt de huidige situatie opgehaald:
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7.4 Een arbeidsverhouding consulteren (DmfA en RIP)
De verschillende types informatie die toegankelijk zijn via dit scherm zijn:







de DmfA-lijst van de werknemers bij een werkgever;
de RIP-lijst van de werknemers bij een werkgever;
de DmfA-selectie van werknemers bij een werkgever;
de DmfA-statistiek van een werkgever;
de details van een werknemer bij een werkgever;
de RIP-lijst van de werkgevers van een werknemer.

Welke opzoeking ook wordt uitgevoerd op het scherm, de rechtvaardiging moet verplicht ingevuld zijn
op het moment dat u op de knop "Voorleggen" klikt.

7.4.1 DmfA-lijst van werknemers
Maakt het mogelijk de DmfA-lijst van de werknemers bij een werkgever te consulteren (1ste
keuzerondje op het scherm "Arbeidsverhouding").
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7.4.1.1 Opzoekingen

U vult het RSZ- of DIBISS-nummer, het jaar en het trimester in en klikt vervolgens op “Voorleggen”.
U kunt het ingevoerde RSZ- of DIBISS-nummer op drie verschillende manieren preciseren. In de
keuzelijst rechts van de vermelding "RSZ/DIBISS-nr." kunt u een keuze maken:
o

Leeg (standaardkeuze): u preciseert niet welk type nummer u opgeeft, RSZ of DIBISS: het is de
toepassing die in de mate van het mogelijke gaat herkennen om welk type nummer het gaat. Als
het ingevoerde nummer zowel een RSZ-nummer als een DIBISS-nummer kan zijn, dan vraagt
Dolsis aan de gebruiker om het ingevoerde nummertype te preciseren (RSZ of DIBISS);

o

RSZ: om expliciet aan te geven dat het om een RSZ-nummer gaat;

o

DIBISS: om expliciet aan te geven dat het om een DIBISS-nummer gaat.
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Bijzonder geval van het trimester waarin een werkgever onder curatele is geplaatst
Als een DmfA-lijst wordt opgevraagd voor een werkgever die nooit onder curatele werd geplaatst of die
wel onder curatele werd geplaatst maar niet in de loop van het gevraagde trimester, dan is er maar één
DmfA-aangifte voor dat trimester en heeft het systeem dus geen extra informatie nodig. De keuze
"Periode onder curatele: ja / nee / onbepaald" staat dus standaard op de "onbepaald".
Voor een werkgever die nooit onder curatele werd geplaatst of die onder curatele werd geplaatst na het
gevraagde trimester, is er enkel een DmfA-aangifte van de werkgever.
Voor een werkgever die onder curatele werd geplaatst vóór het gevraagde trimester, is er enkel een
DmfA-aangifte van de curator.
Als echter een DmfA-lijst wordt opgevraagd voor een werkgever die onder curatele werd geplaatst in de
loop van het gevraagde trimester, dan zal het systeem vragen een periode te specificeren.
Voor het trimester waarin een werkgever onder curatele werd geplaatst kunnen er namelijk 2 DmfAaangiften gedaan zijn voor hetzelfde trimester: één voor de periode niet onder curatele (door de
werkgever) en één voor de periode onder curatele (door de curator).
In dat geval moet u dus de gewenste "Periode onder curatele" preciseren door "ja" of "nee" te kiezen.
De waarde "onbepaald" is in dat geval niet meer toegestaan omdat het resultatenscherm slechts de
gegevens van één aangifte tegelijk kan tonen. U moet dus preciseren welke aangifte getoond moet
worden op het resultatenscherm.
In dat geval biedt het resultatenscherm ook de mogelijkheid om gemakkelijk van de ene aangifte naar
de andere te gaan (cf. infra).
Opmerking: In enkele uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld wanneer een werkgever retroactief onder
curatele werd geplaatst), is het mogelijk dat er voor een trimester waarin een werkgever onder curatele
stond toch een aangifte is gebeurd met als notie curatele “Niet onder curatele”; deze aangifte zal dus
niet gevonden worden wanneer de notie curatele niet wordt gepreciseerd (aangezien in dat geval
standaard de aangifte met als notie curatele “Onder curatele” wordt opgehaald), maar het is altijd
mogelijk om de notie curatele expliciet op te geven en zo de aangifte toch te consulteren.
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7.4.1.2 Resultaten

In het resultatenoverzicht vindt men onder meer een kolom die aangeeft of de werknemer van het type
"S B Os OZ Av" is: "S"tudent, "B"ruggepensioneerde werknemer, "O"ntslagen "s"tatutaire werknemer,
werknemer die het slachtoffer werd van een arbeids”O”ngeval of een beroeps”Z”iekte, of werknemer
die een "A"anvullende "v"ergoeding geniet.
Bruggepensioneerden vanaf het trimester 2011/2 zijn opgenomen onder de code "Av",
bruggepensioneerden van voor dit trimester zijn effectief opgenomen onder de code "B". De code "Av"
omvat echter ook werknemers die niet noodzakelijk bruggepensioneerd zijn.
De kolom « Maatregel tot reorganisatie van arbeidstijd » geeft aan of de werknemer tewerkgesteld is in
het kader van een maatregel tot vermindering van de arbeidstijd, of dat hij effectieve arbeidsprestaties
levert waarvoor hij een verminderd loon ontvangt.
De kolom « Bezoldigingswijze » duidt aan of de werknemer betaald wordt volgens een bijzondere
bezoldigingswijze.
In de DmfA-lijst van werknemers bij een werkgever wordt per tewerkstelling maximaal één prestatie en
maximaal één bezoldiging getoond. De kolom "Andere P - B" bevat de letter "P" als de werknemer nog
andere prestaties heeft voor deze tewerkstelling; zij bevat de letter "B" als hij nog andere bezoldigingen
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ontvangt voor deze tewerkstelling; zij bevat "P + B" als hij tegelijk nog andere prestaties en andere
bezoldigingen heeft. In de detailpagina van een werkgever bij een werknemer (cf. Arbeidsverhouding Details van een werknemer bij een werkgever) worden wel alle prestaties en bezoldigingen getoond.
De kolom "Bedr. voert." geeft aan of de werknemer over een bedrijfswagen beschikt.
Indien de betekenis van bepaalde kolommen of bepaalde waarden hierin niet duidelijk is, kan
bijkomende uitleg bekomen worden door de muis te plaatsen op de naam van de kolom of op de
waarde van de cel die een probleem vormt (paritair comité, werknemerskengetal, enz.).
De Excel-lijst en het PDF-bestand met de antwoorden kunnen bekomen worden door te klikken op de
respectieve iconen.
In het bovenste deel van het scherm worden de criteria van de opzoeking getoond. Dit biedt ook de
mogelijkheid om een andere opzoeking te doen voor dezelfde werkgever zonder te moeten terugkeren
naar het zoekscherm: u kunt hier het gezochte “Jaar/Trimester” en de notie “Periode onder curatele”
wijzigen, en wanneer u vervolgens op “Voorleggen” klikt worden de resultaten weergeven die
beantwoorden aan de nieuwe criteria.
Ingeval de werkgever een zeer groot aantal werknemers heeft, bijvoorbeeld enkele honderden of zelfs
duizenden personen, splitst Dolsis het antwoord op in verschillende stukken om
performantieproblemen te vermijden. In plaats van alle werknemers in één keer te tonen, toont Dolsis
dan delen van de volledige lijst. Om u hiervan op de hoogte te brengen, verschijnen op het scherm een
melding en specifieke knoppen (zie de schermafdruk hieronder). U moet op de knop "Volgende
resultaten" klikken om het volgende deel van de DmfA-lijst te zien verschijnen. Binnen elk deel met
antwoorden navigeert u aan de hand van de gebruikelijke navigatieknoppen onderaan het
resultatenoverzicht. Wanneer u gevraagd hebt om de volgende delen van de DmfA-lijst te zien, kunt u
op elk moment terugkeren naar het eerste deel door te klikken op de knop "Eerste resultaten". Zolang
niet alle delen van de DmfA-lijst getoond werden, blijft de knop "Volgende resultaten" zichtbaar.
Wanneer de knop “Volgende resultaten” verdwijnt en alleen de knop "Eerste resultaten" zichtbaar blijft,
betekent dit dat de hele DmfA-lijst doorlopen werd.
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Bijzonder geval van het trimester waarin een werkgever onder curatele is geplaatst
Conform wat werd uitgelegd voor het zoekscherm kan voor een trimester met 2 bestaande aangiften
voor een werkgever, in het geval de werkgever onder curatele werd geplaatst in de loop van dat
trimester, slechts 1 van de 2 lijsten tegelijk getoond worden op het resultatenscherm. U kunt echter
gemakkelijk van het ene resultaat naar het andere gaan:
-

Als de getoonde lijst betrekking heeft op de periode niet onder curatele, dan kunt u naar de lijst
voor de periode onder curatele gaan door te klikken op de volgende link die speciaal hiervoor
verschijnt op het scherm: "Deze werkgever is in de loop van dit trimester onder curatele
geplaatst. Klik hier om de gegevens voor de periode onder curatele te consulteren."

-

Als Dolsis daarentegen het resultaat van de DmfA-aangifte voor de periode onder curatele
weergeeft, dan kunt u naar de resultaten van de periode vóór de curatele gaan door te klikken
op de link "Deze werkgever is in de loop van dit trimester onder curatele geplaatst. Klik hier om
de gegevens voor de periode niet onder curatele te consulteren." die dan verschijnt op dezelfde
plaats.
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Door in het overzicht te klikken op de link "Zien" voor een werknemer die u interesseert, krijgt u toegang
tot de "Details van een werknemer bij een werkgever". Het bijbehorende resultatenscherm wordt
verder in deze handleiding toegelicht (cf. Arbeidsverhouding - Details van een werknemer bij een
werkgever).
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7.4.2 RIP-lijst van de werknemers bij een werkgever
Maakt het mogelijk de lijst te consulteren van de werknemers die een werkgever heeft meegedeeld in
zijn personeelsregister (2e keuzerondje op het scherm).

7.4.2.1 Opzoekingen

Het RSZ- of DIBISS-nummer wordt ingevoerd op dezelfde manier als beschreven voor de "DmfA-lijst van
de werknemers bij een werkgever" (1e keuzerondje) (cf. Arbeidsverhouding - DmfA-lijst van werknemers
- Opzoekingen).
Naast dit nummer moet u ook het type opzoeking specificeren:
o

De opzoeking "Volledig register" (cf. keuzerondje gekozen op de schermafdruk) toont de
werknemers die op enig moment actief waren bij de werkgever. De werknemers met
geannuleerde Dimona-aangiften verschijnen niet;

o

De opzoeking "Actief in de periode van … tot …" toont de werknemers die minstens 1 dag actief
waren bij de werkgever gedurende de periode ingevoerd op het scherm. De werknemers met
geannuleerde Dimona-aangiften verschijnen niet;

o

De opzoeking "De in- en uitdiensttredingen, inclusief de geannuleerde, tijdens de periode van …
tot …" toont de werknemers van de werkgever tijdens de meegedeelde periode, ongeacht de
aard van de ontvangen Dimona-aangifte, op voorwaarde dat de gevraagde begindatum eerder
valt dan of samenvalt met de effectieve datum van indiensttreding (al dan niet geannuleerd) of
dat de gevraagde einddatum samenvalt met of later valt dan de effectieve datum van
uitdiensttreding (al dan niet geannuleerd). De periodes van de werknemers waarvan de
registratie in het RIP geannuleerd werd door een annulerende Dimona-aangifte verschijnen
eveneens in dit geval.
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Zoals voor de andere opzoekingen moet een rechtvaardiging ingevoerd worden opdat de aanvraag
aanvaard zou worden op het moment dat u op de knop "Voorleggen" klikt.

7.4.2.2 Resultaten

Door op het RSZ- of DIBISS-nummer van de werkgever te klikken, wordt u direct doorverwezen naar de
pagina "Details van een werkgever" die elders in deze handleiding al werd toegelicht (cf.
Werkgeversrepertorium - Details van een werkgever).
Door op het INSZ van één van de getoonde werknemers te klikken, wordt u direct doorverwezen naar de
pagina "Details van een natuurlijk persoon" waar de gegevens afkomstig van het Rijksregister en het
Bisregister getoond worden. Deze pagina werd elders in deze handleiding al toegelicht (cf.
Rijksregister/Bisregister - Details van een natuurlijk persoon).
Als u op "Zien" klikt, wordt u direct doorverwezen naar de pagina "Details van een werknemer bij een
werkgever" die verder in deze handleiding zal worden toegelicht (cf. Arbeidsverhouding - Details van
een werknemer bij een werkgever).
De Excel-lijst en het PDF-bestand met de resultaten kunnen bekomen worden door te klikken op de
respectieve iconen.
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7.4.3 DmfA-selectie van werknemers

7.4.3.1 Opzoekingen
U specificeert het RSZ- of DIBISS-nummer, het jaar en het trimester.
Het RSZ- of DIBISS-nummer wordt ingevoerd op dezelfde manier als eerder beschreven voor de "DmfAlijst van de werknemers bij een werkgever" (cf. Arbeidsverhouding - DmfA-lijst van werknemers Opzoekingen).
Ook de "Periode onder curatele" kan gepreciseerd worden om dezelfde redenen als eerder beschreven
(cf. Arbeidsverhouding - DmfA-lijst van werknemers - Opzoekingen).
U geeft ook aan welk type werknemer u zoekt op basis van 4 beschikbare types:
o

De lijst van de werknemers van het type arbeider, bediende, student, bruggepensioneerde
werknemer of ontslagen statutaire werknemer. Het gewenste type werknemer moet gekozen
worden in de keuzelijst (cf. schermafdruk).
Voor Dolsis:
- Arbeiders zijn werknemers met een werknemerskengetal van 010 tot 047;
- Bedienden zijn werknemers met een werknemerskengetal van 439 tot 499;
- Studenten zijn werknemers met een werknemerskengetal van 840 tot 841;
- Ontslagen statutaire werknemers hebben een werknemerskengetal van 876 tot 877;
- Bruggepensioneerde werknemers hebben het werknemerskengetal 879.
Opmerking: Momenteel is deze opzoeking enkel mogelijk voor RSZ-nummers, niet voor DIBISSnummers.

o

De lijst van de werknemers die voltijds of deeltijds werken. Het gewenste type werknemer moet
gekozen worden in de keuzelijst (cf. schermafdruk).
Voor Dolsis is de selectie voltijds of deeltijds gebaseerd op de waarde van het aangegeven "Type
arbeidsovereenkomst".

o

De lijst van de gelegenheidsarbeiders.
Voor Dolsis zijn gelegenheidsarbeiders werknemers voor wie het "Statuut werknemer" gelijk is
aan "Gelegenheidsarbeider".

o

De lijst van de werknemers met minstens een bepaald aantal dagen tijdelijke werkloosheid. Het
gewenste minimumaantal dagen moet ingevoerd worden op het scherm.
Voor Dolsis zijn werknemers in tijdelijke werkloosheid werknemers met een aantal dagen dienst
> 0 en een dienstcode met waarde 70, 71 of 72 (tijdelijke werkloosheid).
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Zoals voor de andere opzoekingen moet een rechtvaardiging ingevoerd worden opdat de aanvraag
aanvaard zou worden op het moment dat u op de knop "Voorleggen" klikt.
Omwille van performantieredenen is de DmfA-selectie alleen mogelijk als de belangrijkheidscode van de
werkgever 8 is of lager. Op het moment dat u op de knop "Voorleggen" klikt, verschijnt anders een
bericht op het scherm dat zegt dat het antwoord om die reden niet getoond kan worden.
Bijzonder geval van het trimester waarin een werkgever onder curatele is geplaatst
De bijzondere voorwaarden in dit geval zijn identiek aan deze die beschreven werden voor de “DmfAlijst van werknemers”. U kunt terugkeren naar dit punt voor meer uitleg hierover (cf. Arbeidsverhouding
- DmfA-lijst van werknemers - Opzoekingen).
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7.4.3.2 Resultaten

In het bovenste deel van het scherm worden de selectiegegevens weergegeven.
U kunt een andere opzoeking doen voor hetzelfde type selectie en dezelfde werkgever zonder te
moeten terugkeren naar het zoekscherm: u kunt namelijk het gezochte jaar / trimester en de notie
“Periode onder curatele” wijzigen, en de resultaten die beantwoorden aan de nieuwe criteria zullen
worden opgehaald nadat u op de knop "Voorleggen" geklikt hebt.
Door op het RSZ- of DIBISS-nummer van de werkgever te klikken, wordt u direct doorverwezen naar de
pagina "Details van een werkgever" die elders in deze handleiding al werd toegelicht (cf.
Werkgeversrepertorium - Details van een werkgever).
Door op het INSZ van één van de getoonde werknemers te klikken, wordt u direct doorverwezen naar de
pagina "Details van een natuurlijk persoon" waar de gegevens afkomstig van het Rijksregister en het
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Bisregister getoond worden. Deze pagina werd elders in deze handleiding al toegelicht (cf.
Rijksregister/Bisregister - Details van een natuurlijk persoon).
Als u op "Zien" klikt, wordt u direct doorverwezen naar de pagina "Details van een werknemer bij een
werkgever" die verder in deze handleiding zal worden toegelicht (cf. Arbeidsverhouding - Details van
een werknemer bij een werkgever).
Als er meer dan 10 antwoorden worden gevonden, dan is onderaan de lijst een navigatiebalk aanwezig
waarmee u door de resultatenpagina's kunt navigeren.
Bijzonder geval van het trimester waarin een werkgever onder curatele is geplaatst
De bijzondere voorwaarden in dit geval zijn identiek aan deze die beschreven werden voor de “DmfAlijst van werknemers”. U kunt terugkeren naar dit punt voor meer uitleg hierover (cf. Arbeidsverhouding
- DmfA-lijst van werknemers).
De Excel-lijst en het PDF-bestand met de resultaten kunnen bekomen worden door te klikken op de
respectieve iconen.

7.4.4 DmfA-statistiek van de werkgever
Biedt een alternatieve toegang tot de informatie "DmfA-statistiek" die ook toegankelijk is via de
"Consultatie van een werkgever" die al eerder in deze handleiding werd toegelicht (cf.
Werkgeversrepertorium - Details van een werkgever).
7.4.4.1

Opzoekingen

Deze opzoeking is ook niet mogelijk voor RSZ-werkgevers met een belangrijkheidscode groter dan 8. De
beperkingen zijn dezelfde als wanneer u toegang heeft tot deze informatie via de "Consultatie van een
werkgever" (cf. Werkgeversrepertorium - Details van een werkgever).
Dezelfde zoekcriteria die ook dienen voor de opzoeking "DmfA-selectie" worden gebruikt. Hier
specificeert de u dus het RSZ-nummer, het jaar en het trimester. De notie "Periode onder curatele" kan
ook gepreciseerd worden om dezelfde redenen als eerder toegelicht.
In tegenstelling tot de opzoeking via de "Consultatie van een werkgever" gebruikt de toepassing in dit
geval niet automatisch het laatste trimester voor de opzoeking: het gewenste trimester moet ingevoerd
worden.
Momenteel is deze opzoeking enkel mogelijk voor RSZ-nummers, niet voor DIBISS-nummers.
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7.4.4.2 Resultaat

In het bovenste deel van het scherm worden de selectiegegevens weergegeven.
De voornaamste gegevens van de werkgever zijn zichtbaar onder de hoofding "Werkgever".
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De statistieken met betrekking tot de werkgever worden getoond onder de hoofding "DmfA-statistiek".
In deze hoofding vermeldt Dolsis ook voor welk trimester de gegevens opgehaald werden en of het al
dan niet gaat om een periode onder curatele.
U kunt een nieuwe opzoeking doen voor dezelfde werkgever zonder te moeten terugkeren naar het
zoekscherm: u kunt namelijk het gezochte jaar / trimester en de notie “Periode onder curatele” wijzigen,
en de resultaten die beantwoorden aan de nieuwe criteria zullen worden opgehaald nadat u op de knop
"Voorleggen" geklikt hebt.
Wat betreft "Percentages van het totaal aantal dagen" (linkerdeel van het resultatenscherm onder
"DmfA-statistiek"):
Het "totaal aantal dagen" is de som van het aantal dagen van elke prestatie van elke
tewerkstelling van elke werknemerslijn van elke natuurlijke persoon in de werkgeversaangifte.
Het aantal dagen "Economische werkloosheid" is de som van het aantal dagen van elke prestatie
met prestatiecode 71 (specifieke code economische werkloosheid).
Het aantal dagen "Tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer" is de som van het aantal dagen
van elke prestatie met prestatiecode 72 (specifieke code voor tijdelijke werkloosheid ingevolge
slecht weer).
Het aantal dagen "Andere tijdelijke werkloosheid" is de som van het aantal dagen van elke
prestatie met prestatiecode 70 (tijdelijke werkloosheid andere dan de codes 71 en 72).
Het aantal dagen "Wettige afwezigheden" is de som van het aantal dagen van elke prestatie met
prestatiecode 30 (alle arbeidstijdgegevens waarvoor de werkgever geen loon of vergoeding
betaalt, met uitzondering van deze die onder een andere code vermeld worden).
Zie ook bijlage 8 van het glossarium: Codificatie van arbeidstijdgegevens (cf. Glossarium Bijlagen - Bijlage 8: Codificatie van arbeidstijdgegevens).
De percentages zijn dan de percentages van het respectieve aantal dagen ten opzichte van het
totaal aantal dagen.
Wat betreft "Percentages van het totaal aantal werknemerslijnen" (rechterdeel van het
resultatenscherm onder "DmfA-statistiek"):
Het "totaal aantal werknemerslijnen" is de som van het aantal werknemerslijnen van elke
natuurlijke persoon in de werkgeversaangifte.
Het aantal werknemerslijnen "Arbeiders" is de som van het aantal werknemerslijnen met
werknemerskengetal tussen [010..047].
Het aantal werknemerslijnen "Studenten" is de som van het aantal werknemerslijnen met
werknemerskengetal tussen [840..841].
Het aantal werknemerslijnen "Bedienden" is de som van het aantal werknemerslijnen met
werknemerskengetal tussen [439..499].
Het aantal werknemerslijnen "Brugpensioen" is de som van het aantal werknemerslijnen met
werknemerskengetal 879.

79

Gebruikershandleiding Dolsis v1.17.5

Het aantal werknemerslijnen "Ontslagen statutaire werknemers" is de som van het aantal
werknemerslijnen met werknemerskengetal tussen [876..877].
Zie ook bijlage 2 van het glossarium: Lijst der werknemerskengetallen waarvoor de bijdragen
van toepassing zijn (cf. Glossarium - Bijlagen - Bijlage 2: Lijst der werknemerskengetallen
waarvoor de bijdragen van toepassing zijn).
Het aantal werknemerslijnen "Werknemers deeltijdse arbeid" is de som van het aantal
werknemerslijnen met minstens één tewerkstelling met als type arbeidsovereenkomst
(ContractType) 1 = deeltijds.
De percentages zijn dan de percentages van het respectieve aantal werknemerslijnen ten
opzichte van het totaal aantal werknemerslijnen.

7.4.5 Details van een werknemer bij een werkgever
Biedt de mogelijkheid om alle beschikbare RIP- en DmfA-informatie van een werknemer bij een
werkgever te consulteren.

7.4.5.1 Opzoekingen

U vult de volgende gegevens in: het INSZ van de werknemer, het RSZ- of DIBISS-nummer van zijn
werkgever en het trimester waarvoor u inlichtingen zoekt.
Het RSZ- of DIBISS-nummer moet op dezelfde manier ingevoerd worden op het scherm als voor de
andere opzoekingen van de pagina "Arbeidsverhouding".
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U kunt ook het aantal trimesters preciseren dat u wenst te consulteren, van 1 tot 4. De
standaardwaarde is 1.

7.4.5.2 Resultaat

Het scherm bestaat uit de volgende delen:


Een generiek deel "Werkgever" met diens referenties en adres.



Een generiek deel "Natuurlijk persoon" dat de signaletiekgegevens van de werknemer bevat
zoals ze gekend zijn in DmfA en/of RIP.



Een tot 4 DmfA-blokken, afhankelijk van het aantal trimesters dat werd opgevraagd. Het
geconsulteerde trimester en de notie curatele worden vermeld in de hoofding van elk blok. De
gegevens die getoond worden zijn die van de laatste DmfA-aangifte die ontvangen werd voor de
werknemer.
Opmerking: Als de werkgever onder curatele werd geplaatst in de loop van een van de
opgevraagde trimesters, dan kunnen er voor dat trimester 2 DmfA-blokken zijn in plaats van 1
(één voor de periode niet onder curatele en één voor de periode onder curatele), en in dat geval
kunnen er dan ook 5 DmfA-blokken zijn in plaats van 4.
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Nieuw in versie 1.10:
De volgende gegevens werden toegevoegd:
o

Ticketnummer van de originele aangifte, Identificatie van het formulier en Datum van
ontvangst van de aangifte met de laatste situatie van de persoon, evenals;

o

Nummer van de lokale eenheid, NIS-code van de gemeente van de lokale eenheid en
Code regionalisering doelgroepverminderingen.

Afhankelijk van type werknemerslijn, worden de volgende tabellen getoond:
- Tewerkstellingen;
- Bijdragen werknemer-student;
- Bijdragen bruggepensioneerd werknemer (t.e.m. trimester 2010/1);
- Bijdragen ontslagen statutaire werknemer;
- Vergoedingen Arbeidsongeval/Beroepsziekte;
- Aanvullende vergoedingen.


Een RIP-blok dat de gevraagde periode vermeldt in de hoofding en dat bestaat uit lijnen met de
volgende gegevens:
o datum en uur van indiensttreding;
o datum en uur van uitdiensttreding;
o de code “Type werknemer” die gekozen werd in de toepassing Dimona;
o de subentiteit van het werkgeversstamnummer als zij bestaat;
o het nummer van het paritair comité;
o de naam en het adres van de plaats van tewerkstelling en het contingent/voorziene aantal
werkdagen van de werknemer als hij student is;
o de referenties van de "gebruikende onderneming" van de werknemer als deze een
uitzendkracht is (geïdentificeerd met zijn RSZ/DIBISS-nummer, zijn KBO-nummer en/of zijn
naam);
o De eerste zone is de “Dimona periode ID” die bepaald werd door het Dimona-systeem op
het moment van de laatste wijziging van de gegevens in het RIP nadat een Dimona-aangifte
werd opgeladen. Dit is een unieke sleutel die toelaat de informatie eenduidig terug te
vinden in het RIP;
o U vindt ook de "Laatste actie Dimona" die overeenkomt met de laatste bewerking die werd
uitgevoerd voor deze gegevens in het RIP (in, uit, wijziging, annulering).

De notie “laattijdig” betreffende de flexi-jobs werd toegevoegd.
Door op het INSZ of het RSZ/DIBISS-nummer te klikken, wordt u respectievelijk doorverwezen naar de
eerder toegelichte pagina's "Details van een werknemer" (cf. Rijksregister/Bisregister - Details van een
natuurlijk persoon) of "Details van een werkgever" (cf. Werkgeversrepertorium - Details van een
werkgever).
Let op: als er meer dan 10 resultaten zijn, dan is onderaan de lijst een navigatiebalk aanwezig waarmee
u door de resultatenpagina's kunt navigeren.
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U kunt een andere opzoeking doen voor dezelfde combinatie werknemer-werkgever zonder te moeten
terugkeren naar het zoekscherm: u kunt het gezochte jaar / trimester wijzigen en Dolsis zal de resultaten
weergeven die beantwoorden aan de nieuwe criteria nadat u op de knop "Voorleggen" geklikt hebt.
De Excel-lijst en het PDF-bestand met de resultaten kunnen bekomen worden door te klikken op de
respectieve iconen.
Bijzonder geval van het trimester waarin een werkgever onder curatele is geplaatst
Indien er gedurende de gezochte periode twee DmfA-aangiften gedaan werden voor de werknemer
omdat de werkgever onder curatele werd geplaatst in de loop van een trimester, verschijnen er twee
DmfA-blokken voor dat trimester: één met de gegevens van de DmfA-aangifte voor de periode vóór de
curatele (werkgever) en één met de gegevens van de DmfA-aangifte voor de periode na de curatele
(curator).
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7.4.6 RIP-lijst van de werkgevers van een werknemer
Biedt de mogelijkheid om de lijst te consulteren van de werkgevers die een arbeidsverhouding hebben
gehad met een bepaalde werknemer volgens de gegevens van het RIP.

7.4.6.1 Opzoekingen

U moet het INSZ van de gezochte werknemer invoeren.
Bovendien moet u het gewenste type opzoeking specificeren:
o

De opzoeking "Volledig register" toont de werkgevers bij wie de werknemer actief is geweest op
enig moment. De arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer die geannuleerd
werden door annulerende Dimona-aangiften verschijnen niet.

o

De opzoeking "Actief in de periode van … tot …" toont de werkgevers bij wie de werknemer
minstens 1 dag actief is geweest gedurende de periode ingevoerd op het scherm. De
arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer die geannuleerd werden door
annulerende Dimona-aangiften verschijnen niet.

o

De opzoeking "De in- en uitdiensttredingen, inclusief de geannuleerde, tijdens de periode van …
tot …" toont de werkgevers bij wie de werknemer in dienst of uit dienst trad tijdens de
opgegeven periode ongeacht de aard van de ontvangen Dimona-aangifte en op voorwaarde dat
de gevraagde begindatum eerder valt dan of samenvalt met de effectieve datum van
indiensttreding (al dan niet geannuleerd) of dat de gevraagde einddatum samenvalt met of later
valt dan de effectieve datum van uitdiensttreding (al dan niet geannuleerd). De periodes van de
werknemers waarvan de registratie in het RIP geannuleerd werd door een annulerende Dimonaaangifte verschijnen eveneens in dit geval.
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Zoals bij de andere opzoekingen moet de rechtvaardiging ingevoerd zijn op het moment dat de u op de
knop "Voorleggen" klikt.

7.4.6.2 Resultaten

In het bovenste deel van het scherm worden de selectiecriteria weergegeven.
Bovenaan de pagina wordt het "Type opzoeking" herhaald dat werd gekozen op het vorige scherm door
één van de drie keuzerondjes aan te vinken en de periode die eventueel manueel werd ingevoerd.
Door op het INSZ, een RSZ/DIBISS-nummer of een KBO-nummer te klikken, wordt de u respectievelijk
doorverwezen naar de eerder toegelichte pagina's "Details van een natuurlijk persoon" (cf.
Rijksregister/Bisregister - Details van een natuurlijk persoon), "Details van de werkgever" (cf.
Werkgeversrepertorium - Details van een werkgever) of “Details van een onderneming” (cf. KBO Details van een onderneming). Door op "Zien" te klikken, wordt de u doorverwezen naar de pagina
"Details van een werknemer bij een werkgever" (cf. Arbeidsverhouding - Details van een werknemer bij
een werkgever).
De Excel-lijst en het PDF-bestand met de resultaten kunnen bekomen worden door te klikken op de
respectieve iconen.
De notie “laattijdig” betreffende de flexi-jobs werd toegevoegd in de export naar Excel.
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7.5 Dimona
7.5.1 Opzoekingen



Zoekcriteria

Wanneer u een opzoeking doet op basis van een Dimona-aangiftenummer, komt u op de detailpagina van de
Dimona-aangifte terecht.
Voor een opzoeking op basis van meerdere criteria, geeft u één of meer van de volgende criteria op:
een Dimona periode ID (het nummer van de eerste Dimona-aangifte met betrekking tot een Dimonarelatie);
een INSZ-nummer;
een RSZ/DIBISS-nummer;
een KBO-nummer.
U kunt ook een datum in dienst en een datum uit dienst opgeven.
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7.5.2 Resultaten
U krijgt een lijst met alle werknemers die minstens 1 dag actief waren in de gegeven periode.

Klik op de knop « Excel » onder de lijst, om alle gegevens naar een Excel-bestand te exporteren.
Als u op “Details” klikt, dan krijgt u het volgende scherm met detailgegevens te zien.
7.5.3

Details van een Dimona-aangifte

Sinds versie 1.12.2 is er een wijziging aangebracht aan de labels van de datums van de Dimona-aangifte.
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De vroegere formulering kon immers tot verwarring leiden. De vermelde datum betreft de datum van
verwerking (bijvoorbeeld: aanmaak van de aangifte) na ontvangst in het systeem (beschikbaar onder
"Datum ontvangst").
Om onduidelijkheden te voorkomen, werd het label "Datum creatie" vervangen door
"Verwerkingsdatum".
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7.6 AVW
Via het menu hebt u toegang tot AVW, dat u toelaat om de gegevens van “Aangiften van Werken” te raadplegen.

De aangifte van werken is verplicht:



voor alle werken in onroerende staat “30bis” (zie voorwaarden op de portaalsite van de sociale
zekerheid “Werken met contractanten” / “Aangifte van werken” / “Over 30bis”) van de bouw-,
metaal-, elektriciteits-, schoonmaak-, tuinbouw- en houtbewerkingssector;
voor alle werken in roerende staat “30ter” (zie voorwaarden op de portaalsite van de sociale
zekerheid “Werken met contractanten” / “Aangifte van werken” / “Over 30ter”) van de
bewakingssector en de vleessector.

De melding moet gebeuren vóór de aanvang van de werken. Ze moet gebeuren door de aannemer op
wie de opdrachtgever een beroep gedaan heeft (aannemer die aangifte doet).

7.6.1 Opzoekingen
Er zijn 3 soorten opzoekingen.

7.6.1.1 Opzoeking op identificatienummer

Als u het nummer van een aangifte of van een contract invoert, wordt de detailpagina van de
betrokkenen aangifte getoond (cf. AVW - Details van een aangifte van werken).
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7.6.1.2 Opzoeking op betrokkene

Wanneer u “Eenvoudig zoeken” selecteert, kunt u enkel de criteria in het linkerdeel van het scherm
invullen (één betrokkene, cf. supra).
Wanneer u “Gecombineerd zoeken” selecteert, kunt u de criteria in beide delen van het scherm invullen
(twee betrokkenen, cf. infra).
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De types betrokkene zijn:
- Bouwdirectie belast met het ontwerp;
- Bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering;
- Veiligheids- en gezondheidscoördinator tijdens de uitwerkingsfase van het project;
- Veiligheids- en gezondheidscoördinator tijdens de verwezenlijking van het project;
- Opdrachtgever;
- Aannemer-aangever;
- Onderaannemer.
U kiest vervolgens om te zoeken op basis van een identificatienummer of op basis van meerdere criteria.
De mogelijke identificatienummers zijn ofwel KBO-nummer, ofwel RSZ/DIBISS-nummer of 7M-nummer
(30bis/ter-nummer).
Wanneer u een type betrokkene hebt gekozen, kunt u ook bijkomende criteria opgeven.
U kunt onder andere één van de 3 activiteitensectoren selecteren:
- Werken in onroerende staat;
- Bewaking en/of toezicht;
- Vleesverwerkende nijverheid (bepaalde activiteiten).
De types voor een opzoeking op interval zijn:
- Op verzenddatum: Stelt u in staat om de lijst met aangiften op te zoeken waarvan de
verzenddatum zich tussen de begin- en einddatum van het interval bevindt dat u hebt
opgegeven;
- Op begindatum van de werken: Stelt u in staat om de lijst met aangiften op te zoeken waarvan
de begindatum van de werken zich tussen de begin- en einddatum van het interval bevindt dat u
hebt opgegeven;
- Aangifte minstens een dag actief : Stelt u in staat om de lijst met aangiften op te zoeken die
minstens één dag actief waren tussen de begin- en einddatum van het interval bevindt dat u
hebt opgegeven.
Wanneer u op “Verzenden” klikt, worden de resultaten opgehaald (cf. AVW - Resultaten).
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7.6.1.3 Opzoeking op werkplaats

Het gaat om de plaats van de werken.
De aanvullende criteria zijn dezelfde als die voor de opzoeking op betrokkene (cf. AVW - Opzoeking op
betrokkene).
Wanneer u op “Verzenden” klikt, worden de resultaten opgehaald (cf. AVW - Resultaten).
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7.6.2 Resultaten die beantwoorden aan de criteria

De Datum van verzending van de aangifte werd toegevoegd.
Wanneer u op een identificatienummer van de aangifte van werken klikt (eerste kolom), komt u terecht
op de detailpagina van de aangifte van werken (cf. AVW - Details van een aangifte van werken).
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7.6.3 Details van een aangifte van werken



Plaats van de werken:
Informatie aangaande de werken en de werkplaats;
De Datum van verzending van de aangifte werd toegevoegd.



Opdrachtgever:
Informatie aangaande de opdrachtgever
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Andere betrokkenen
Lijst met de andere betrokkenen voor deze aangifte. De mogelijke types andere betrokkenen zijn:
- Bouwdirectie belast met het ontwerp;
- Bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering;
- Veiligheids- en gezondheidscoördinator tijdens de uitwerkingsfase van het project;
- Veiligheids- en gezondheidscoördinator tijdens de verwezenlijking van het project.



Contracten
Informatie aangaande de contracten voor deze aangifte van werken;
De Datum van verzending van het contract werd toegevoegd.

Deze informatie kan op 2 manieren weergegeven worden:
1/ De aangever en zijn onderaannemers worden voor elk contract afzonderlijk weergegeven (zie de
schermafdruk hierboven): Elk contract wordt weergegeven in een afzonderlijk tabblad.
De tabel “Onderaannemers” bevat enkel de onderaannemers voor dit contract, niet de aangever
zelf. De informatie wordt getoond in de vorm van een boomstructuur.
2/ De aangevers en onderaannemers worden voor alle contracten samen weergegeven (zie de
schermafdruk hieronder):
Onder “Contracten” vindt u een tabel met een lijn voor elk contract; deze informatie komt overeen
met de blokken “Contract” en “Aangever” uit de afzonderlijke tabbladen per contract hierboven.
Onder “De aangevers en de onderaannemers voor alle contracten tezamen” vindt u een tabel met
alle aangevers en de onderaannemers die voorkomen in alle contracten voor deze aangifte van
werken. De informatie wordt ook weergegeven in de vorm van een boomstructuur. Het hoogste
niveau bevat hier dus echter de aangever(s) van de verschillende contracten.
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7.7 CheckIn@Work
Via CheckIn@Work doen werkgevers en aannemers die werken in onroerende staat uitvoeren aangifte
van de mensen die op bepaalde werkplaatsen aanwezig zijn. Het systeem registreert wie op welk
moment en op welke plaats aanwezig is.

7.7.1 Opzoekingen

7.7.1.1 Opzoeking via identificatienummer

7.7.1.2 Opzoeking via meerderen criteria
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7.7.2 Resultaten die beantwoorden aan de criteria

In deze resultatenlijst wordt voor elke aanwezigheidsregistratie enkel de huidige toestand getoond. De
historiek van de toestanden van een aanwezigheidsregistratie kan geraadpleegd worden in het
detailscherm van een aanwezigheidsregistratie (cf. C@W - Details van een aanwezigheidsregistratie).
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7.7.3 Details van een aanwezigheidsregistratie

Wanneer u op het INSZ van de werknemer klikt, wordt u doorverwezen naar de pagina "Details van een
natuurlijk persoon" die elders in deze handleiding al werd toegelicht (cf. Rijksregister/Bisregister Details van een natuurlijk persoon).
Wanneer u op het RSZ/DIBISS-nummer van de werkgever klikt, wordt u doorverwezen naar de pagina
"Details van een werkgever" die elders in deze handleiding al werd toegelicht (cf.
Werkgeversrepertorium - Details van een werkgever).
Wanneer u op het KBO-nummer van de werkgever klikt, wordt u doorverwezen naar de pagina "Details
van een onderneming" die elders in deze handleiding al werd toegelicht (cf. KBO - Details van een
onderneming).
In het detailscherm worden de naam en voornaam van de werknemer weergegeven, maar alleen voor
het huidige INSZ, niet voor het aangegeven INSZ. Er kan dus een discrepantie bestaan tussen de
gegevens in de aangifte en de gegevens uit het rijksregister (bijvoorbeeld na een foutieve aangifte).
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7.8 Mobivis (consultatie van signaletieke gegevens betreffende
voertuigen)
7.8.1 Opzoekingen
De gebruiker kan in de databank van de FOD Mobiliteit zoeken naar gegevens betreffende voertuigen.
Een opzoeking kan gebeuren op basis van:


Het INSZ van de eigenaar;



Het KBO-nummer van de onderneming die eventueel de eigenaar is;



De nummerplaat van het voertuig;



Het chassisnummer van het voertuig.

De volgende gegevens kunnen geraadpleegd worden:


Het chassisnummer;



De nummerplaat;



Het merk van het voertuig;



De inschrijvingsdatum;



De schrappingsdatum van de nummerplaat;



De naam en voornaam van de eigenaar van het voertuig;



De naam van de onderneming die eventueel eigenaar is van het voertuig.
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7.8.2 Resultaten

Bij een opzoeking op basis van het INSZ van een persoon of op basis van het KBO-nummer van een
onderneming worden de naam en voornaam van de particuliere eigenaar of de naam van de
onderneming niet teruggestuurd. De naam en voornaam van de persoon of de naam van de
onderneming kunnen echter wel geraadpleegd worden in de detailpagina van de inschrijving. Anderzijds
worden bij een opzoeking op basis van de nummerplaat of op basis van het chassisnummer de naam en
voornaam van de particuliere eigenaar of de naam van de onderneming wel teruggestuurd.
Wanneer u op een chassisnummer-unifier klikt (in de eerste kolom van de resultatenlijst), komt u
terecht op de detailpagina van de inschrijving (cf. Mobivis – Details van een inschrijving).

7.8.3 Details van een inschrijving
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8 INSZ Profiel
8.1 RSVZ gegevens
8.1.1 Opzoeking
De gebruiker kan het Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders (ARZA) raadplegen op basis
van een INSZ en een periode.

8.1.2 Resultaten

Het resultatenscherm toont de volgende gegevens:


INSZ en KBO-nummer van de zelfstandige;



Een lijst met:
o

KBO-nummer van het sociaal verzekeringfonds (SVF);

o

Code en benaming van het sociaal verzekeringfonds;

o

Begindatum van aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds;

o

Einddatum van aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds;

o

Type bijdrage (de beschrijving van de code wordt getoond in een tooltip);

o

Beslissing RSVZ gelijkgestelde periode.
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8.2 OCMW gegevens
8.2.1 Opzoeking
De gebruiker kan in de gegevensbank van de OCMW’s leefloongegevens opzoeken op basis van een INSZ
en een periode.
De begindatum van de periode is verplicht.
De einddatum van de periode is optioneel. Een opzoekingsperiode zonder einddatum geeft alle
leefloonperiodes in de toekomst terug.

8.2.2 Resultaten

De leefloonperiodes die worden teruggegeven bevinden zich steeds binnen de consultatieperiode. Als
een leefloon door een OCMW is toegekend dat deze periode overschrijdt, wordt alleen het gedeelte
overlappend met de zoekperiode teruggegeven.
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8.3 RVA-gegevens
8.3.1 Opzoeking

Er zijn drie soorten opzoeking mogelijk:


Raadpleging van betaalde bedragen in de loop van een bepaalde periode.



Raadpleging van de situatie op een bepaalde datum: rechtssituatie en/of situatie van de betaling.



Raadpleging van uitgevoerde betalingen in het kader van activeringsuitkeringen.

8.3.1.1 Opzoeking ‘Uitgevoerde betalingen’
De opzoeking ‘Uitgevoerde betalingen’ gebeurt op basis van het INSZ-nummer en een periode (Maand Jaar).
De maximale periode waarop men een opzoeking kan doen, bedraagt 48 maanden (4 jaar).
De gegevens zijn beschikbaar vanaf 2008.

8.3.1.2 Uitgevoerde betalingen - resultaten

Jaar - Maand: bepaalt het jaar en de maand waar de gegevens betrekking op hebben.
Uitbetaald bedrag: het brutobedrag dat uitbetaald werd door de Betalingsinstelling van de sociaal
verzekerde voor die maand.


Stand dossier:
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Definitieve goedkeuring, de verificatieprocedure is
voltooid en het goedgekeurde bedrag werd meegedeeld.

o

COMPLETEDi

o

PROVISIONAL1

o

NOT_STARTED

De procedure is nog aan de gang, maar het
goedgekeurde bedrag zal meegedeeld worden.
Geen bedrag meegedeeld.

Goedgekeurd bedrag: Het door de RVA goedgekeurd bedrag.
Dit bedrag wordt slechts getoond indien stand dossier = 1 of 2.

8.3.1.3 Opzoeking ‘Situatie van betaling’
De opzoeking ‘Situatie van betaling’ gebeurt op basis van het INSZ-nummer en een datum (Maand Jaar).
Voor deze precieze datum wil men de uitbetalingen van een persoon raadplegen (indien geen datum,
raadpleeg dan de laatst gekende betalingen).
Deze datum kan niet voor 01-01-2013 liggen.

8.3.1.4 Situatie van betaling - resultaten



Stand dossier: Geeft aan hoever het dossier gevorderd is bij de RVA.

8.3.1.5 Opzoeking ‘Situatie van rechten’
De opzoeking ‘Situatie van rechten’ gebeurt op basis van het INSZ-nummer en een datum.
Deze datum kan niet voor 01-01-2013 liggen.
Als er geen datum wordt vermeld, raadpleeg dan de laatst gekende rechten.
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8.3.1.6 Situatie van rechten - resultaten



Begindatum: vanaf deze datum is dat recht geldig.



Gezinssituatie: Alleenstaand, Samenwonend, Gezinshoofd.



Theoretisch dagbedrag: aanvaard theoretisch dagbedrag = bedrag op basis van de baremacode
die geldig is op de laatste werkdag van die maand.



Soort uitkering: werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering.



Theoretische einddatum inschakelingsuitkeringen: kan worden aangegeven als het gaat om
een inschakelingsuitkering. Toont het einde van de uitkering.



Aanvulling zelfstandige in bijberoep: bepaalt of de werkloze mag werken als zelfstandige in
bijberoep.

9 Gotot IN
Het onderdeel "Gotot IN" van het menu stelt u in staat de verschillende detacheringsdocumenten (E101,
E102, …) die zijn opgeslagen via de toepassing Gotot IN te raadplegen.
Met een detachering (in de Gotot IN betekenis) wordt bedoeld dat een persoon in België komt werken
maar geen bijdrage moet betalen aan de RSZ. Hij/zij blijft deze bijdragen betalen bij de instelling van
Sociale Zekerheid die het document heeft uitgegeven.
Opgelet: dit document wordt toegekend door een buitenlandse instelling van Sociale Zekerheid (er is
geen akkoord met de RSZ nodig behalve voor de verlengingen en de uitzonderingen). Het is niet
verplicht een kopie van de detacheringsdocumenten die zijn afgeleverd voor België aan de RSZ te
bezorgen. U hebt enkel toegang tot de verzonden (en ingebrachte) detacheringsdocumenten.

9.1 Werknemer
9.1.1 Opzoekingen
Dit menuonderdeel stelt u in staat de werknemers op te zoeken waarvoor detacheringsdocumenten zijn
toegestaan.
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Zoekcriteria:
o

Naam: Naam van de werknemer;

o

Identificatienummer in het buitenland: Inschrijvingsnummer bij de Sociale Zekerheid van de
werknemer in het land dat het detacheringsdocument heeft uitgegeven;

o

INSZ / Bisnummer: Identificatienummer van de Sociale Zekerheid van de werknemer (als het een
Belg betreft is dit het rijksregisternummer, anders is het een Bisnummer);

o

Geboortedatum: Geboortedatum van de werknemer;

o

Postcode: Postcode van de woonplaats van de werknemer;

o

Stad: Naam van de woonplaats van de werknemer;

o

Land van verblijf: Land van de woonplaats van de werknemer;

o

Geboorteplaats: gemeente waar de werknemer geboren is. Dit is zelden ingevuld op de
detacheringsdocumenten;

o

Geboorteland: geboorteland van de werknemer. Dit is zelden ingevuld op de
detacheringsdocumenten.

Knop "Voorleggen":
Klik op deze knop om de opzoeking te starten.

Als u geen enkel zoekcriterium hebt ingegeven, zal de boodschap "Minstens één zoekcriterium opgeven." getoond
worden.
Als u de zoekcriteria correct hebt ingegeven maar er is geen resultaat dat overeenstemt met de zoekcriteria, zal de
boodschap "Geen enkel resultaat." getoond worden.
Als u de zoekcriteria correct hebt ingegeven maar er zijn te veel resultaten die overeenstemmen met de
zoekcriteria, zal de boodschap "Er zijn te veel resultaten om weer te geven. Gelieve uw selectiecriteria te
preciseren." getoond worden.
Als alles goed gaat, worden de resultaten getoond:
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9.1.2 Resultaten



Resultaten van de opzoeking:
o

INSZ-nr.: INSZ-nummer van de werknemer. U kunt op het INSZ-nummer van de werknemer
klikken om de gegevens van deze persoon op te zoeken in het Rijksregister of het Bisregister;

o

Geboortenaam: Naam van de werknemer;

o

Voornaam: Voornaam van de werknemer;

o

Geboortedatum: Geboortedatum van de werknemer;

o

Straat/Nr./Bus/Postcode/Stad/Land: Adres van de werknemer: straat, huisnummer, bus,
postcode, gemeente, land ;

o

Details: U kunt op « Zien » klikken om de kenmerkende gegevens van deze werknemer te tonen
(cf. Gotot IN - Details van een gedetacheerde werknemer).

Opmerking: Indien er meerdere pagina's met resultaten beschikbaar zijn, zal er onderaan een
navigatiebalk voorhanden zijn (cf. Algemeen - Navigatie tussen de resultatenpagina's).


Knop "Herinitialiseren":
Als u op deze knop klikt, worden alle velden met zoekcriteria weer leeggemaakt.
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9.1.3 Details van een gedetacheerde werknemer



Kenmerkende gegevens:
Gegevens m.b.t. de werknemer (naam, voornaam, …). U kunt op het INSZ-nummer van de
werknemer klikken om de gegevens van deze persoon op te zoeken in het Rijksregister of het
Bisregister.



Lijst met instellingen van Sociale Zekerheid die detacheringsdocumenten hebben uitgegeven:
Lijst met instellingen van Sociale Zekerheid die minstens één detacheringsdocument hebben
uitgegeven voor deze werknemer. U kunt in de kolom « Details » op « Zien » klikken om de
kenmerkende gegevens van deze instelling te tonen (cf. Gotot IN - Details van een bevoegde
instelling van Sociale Zekerheid).



Lijst met de werkgevers (of personen) die de vergoeding van deze werknemer op zich nemen:
Lijst met de werkgevers (of personen) die op een document van deze werknemer voorkomen als «
loonbetaler » van deze werknemer. U kunt in de kolom « Details » op « Zien » klikken om het
volledige adres van deze loonbetaler te tonen (cf. Gotot IN - Details van een buitenlandse
werkgever).
Opmerking: als de loonbetaler een werkgever is, zullen ook al diens kenmerkende gegevens op het
scherm weergegeven worden.



Opzoekingen voor deze werknemer: Lijst met werkgevers die deze werknemer in België
gedetacheerd hebben:
Dit onderdeel stelt u in staat de lijst op te vragen met alle werkgevers:
o

die de werknemer vandaag in België gedetacheerd hebben (Actieve gevallen);

o

die de werknemer gedetacheerd hebben tijdens een bepaalde periode.
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Nadat u de zoekcriteria hebt ingegeven, klikt u op de knop “Voorleggen”. Indien de zoekcriteria
goed zijn ingegeven en er resultaten zijn gevonden, krijgt u het volgende scherm te zien:

Wanneer u in de resultatenlijst op “Zien” klikt in de kolom “Details”, krijgt u het detailscherm van de
werkgever te zien (cf. Gotot IN – Details van een werkgever).
Wanneer u in de resultatenlijst op “Zien” klikt in de kolom “Detacheringsdocumenten”, krijgt u een
scherm te zien met de gegevens van de werknemer, de gegevens van de werkgever, en de lijst met
de detacheringsdocumenten voor deze werknemer en deze werkgever (cf. Gotot IN – Lijst met
detacheringsdocumenten voor een werknemer en een werkgever).


Opzoekingen voor deze werknemer: Lijst met Belgische bestemmingen van de werknemer:
Dit onderdeel stelt u in staat de lijst op te vragen met alle bestemmingen van deze gedetacheerde
werkenemer.
Nadat u de zoekcriteria hebt ingegeven, klikt u op de knop “Voorleggen”. Indien de zoekcriteria
goed zijn ingegeven, worden de resultaten getoond.
Wanneer u in de resultatenlijst op “Zien” klikt in de kolom “Details”, krijgt u het detailscherm van de
bestemming te zien (cf. Gotot IN – Details van een bestemming).
Wanneer u in de resultatenlijst op “Zien” klikt in de kolom “Detacheringsdocumenten”, krijgt u een
scherm te zien met de gegevens van de werknemer, de gegevens van de bestemming, en de lijst met
de detacheringsdocumenten voor deze werknemer en deze bestemming (cf. Gotot IN – Lijst met
detacheringsdocumenten voor een werknemer en een bestemming).
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9.2 Werkgever
9.2.1 Opzoekingen
Dit menuonderdeel stelt u in staat de werkgevers op te zoeken waarvoor detacheringsdocumenten zijn
toegestaan.
Opgelet: een detacheringsdocument wordt uitgegeven op vraag van een buitenlandse onderneming.
Deze opzoeking heeft over het algemeen betrekking op een buitenlandse werkgever. Een Belgische
werkgever kan voorkomen, maar dit is zeldzaam. Daarom gebruiken we hier toch de formulering
« buitenlandse werkgever ».
Als u op dit menuonderdeel klikt, komt u terecht op het volgende scherm:



Zoekcriteria:
o

Naam: naam van de buitenlandse werkgever;

o

Identificatienummer in het buitenland: Nummer toegekend aan de buitenlandse werkgever in
het land dat het detacheringsdocument heeft uitgegeven

o

Stad: plaats waar zich de zetel van de buitenlandse werkgever bevindt;

o

Land: land waar zich de zetel van de buitenlandse werkgever bevindt.

9.2.2 Resultaten
Nadat u de zoekcriteria hebt ingegeven, klikt u op de knop “Voorleggen”. Indien de zoekcriteria goed zijn
ingegeven en er resultaten zijn gevonden, krijgt u het volgende scherm te zien:
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Resultaten van de opzoeking:
o

Naam: Naam van de buitenlandse werkgever;

o

FEEN: FEEN-nummer van de buitenlandse werkgever;

o

Identificatienummer in het buitenland: Identificatienummer van de buitenlandse werkgever in
het land dat het detacheringsdocument heeft uitgegeven;

o

Postcode/Stad/Land: Adres van de werkgever;

o

Details: U kunt op « Zien » klikken om de kenmerkende gegevens van deze werkgever te tonen
(cf. Gotot IN - Details van een buitenlandse werkgever).

9.2.3 Details van een buitenlandse werkgever
Dit scherm stelt u in staat een overzicht te krijgen van alle detacheringsdocumenten die zijn uitgegeven
voor deze werkgever.



Kenmerkende gegevens:
Gegevens m.b.t. de werkgever.



Lijst met de instellingen van Sociale Zekerheid die detacheringsdocumenten hebben uitgegeven:
Lijst met de instellingen van Sociale Zekerheid die minstens één detacheringsdocument hebben
uitgegeven voor deze werkgever. U kunt in de kolom « Details » op « Zien » klikken om een
overzicht te krijgen van alle detacheringsdocumenten die zijn uitgegeven voor deze instelling (cf.
Gotot IN - Details van een bevoegde instelling van Sociale Zekerheid).

113

Gebruikershandleiding Dolsis v1.17.5



Lijst met werkgevers (of personen) die de vergoeding op zich nemen van de werknemers die zijn
gedetacheerd door deze werkgever:
Lijst met de werkgevers (of personen) die op een detacheringsdocument voor deze werkgever
voorkomen als « loonbetaler ». U kunt in de kolom « Details » op « Zien » klikken om het volledige
adres van deze loonbetaler te tonen (cf. Gotot IN - Details van een buitenlandse werkgever).
Opmerking: als de loonbetaler de werkgever is die momenteel wordt getoond, zal dezelfde
informatie op het scherm worden weergegeven.



Opzoekingen voor deze werkgever: Lijst met gedetacheerde werknemers:
Dit onderdeel stelt u in staat om voor deze werkgever de lijst op te vragen met alle werknemers:
o

die vandaag gedetacheerd zijn in België (Actieve gevallen);

o

die gedetacheerd zijn geweest tijdens een bepaalde periode.

Nadat u de zoekcriteria hebt ingegeven, klikt u op de knop “Voorleggen”. Indien de zoekcriteria goed
zijn ingegeven en er resultaten zijn gevonden, krijgt u het volgende scherm te zien:

Wanneer u in de resultatenlijst op “Zien” klikt in de kolom “Details”, krijgt u het detailscherm van de
werknemer te zien (cf. Gotot IN – Details van een werknemer).
Wanneer u in de resultatenlijst op “Zien” klikt in de kolom “Detacheringsdocumenten”, krijgt u een
scherm te zien met de gegevens van de werkgever, de gegevens van de werknemer, en de lijst met
de detacheringsdocumenten voor deze werkgever en deze werknemer (cf. Gotot IN – Lijst met
detacheringsdocumenten voor een werkgever en een werknemer).
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Opzoekingen voor deze werkgever: Lijst met Belgische bestemmingen van de werknemers:
Dit onderdeel stelt u in staat de lijst op te vragen met alle bestemmingen van de werknemers van
deze werkgever.
Nadat u de zoekcriteria hebt ingegeven, klikt u op de knop “Voorleggen”. Indien de zoekcriteria
goed zijn ingegeven, worden de resultaten getoond.
Wanneer u in de resultatenlijst op “Zien” klikt in de kolom “Details”, krijgt u het detailscherm van de
bestemming te zien (cf. Gotot IN – Details van een bestemming).
Wanneer u in de resultatenlijst op “Zien” klikt in de kolom “Detacheringsdocumenten”, krijgt u een
scherm te zien met de gegevens van de werkgever, de gegevens van de bestemming, en de lijst met
de detacheringsdocumenten voor deze werkgever en deze bestemming (cf. Gotot IN – Lijst met
detacheringsdocumenten voor een werkgever en een bestemming).

9.3 Bestemming
Dit menuonderdeel stelt u in staat de bestemmingen op te zoeken (de plaats waar een werknemer komt
werken) waarvoor detacheringsdocumenten zijn toegestaan.
Opgelet: een detacheringsdocument wordt uitgegeven om het mogelijk te maken dat een werknemer in
België komt werken zonder dat hij onderworpen is aan de RSZ. Deze opzoeking heeft dus betrekking op
een Belgische werkgever of een werf in België.
Als u op dit menuonderdeel klikt, komt u terecht op het volgende scherm:

9.3.1 Opzoekingen



Zoekcriteria:
o

Naam: Naam van de bestemming (het kan gaan om een onderneming, een werf, een regio, een
schip, …).

o

Postcode/Stad: Postcode en gemeente van de bestemming.

Opmerking: in GOTOT worden enkel de bestemmingen in België opgeslagen. De eventuele
bestemmingen in het buitenland zijn niet aanwezig in elektronische vorm.
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9.3.2 Resultaten
Nadat u de zoekcriteria hebt ingegeven, klikt u op de knop “Voorleggen”. Indien de zoekcriteria goed zijn
ingegeven en er resultaten zijn gevonden, krijgt u het volgende scherm te zien:
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Resultaten van de opzoeking:
o

Benaming/Naam: Naam van de Belgische bestemming;

o

KBO-nr.: Identificatienummer van de Belgische bestemming binnen de KBO;

o

RSZ/DIBISS-nr.: RSZ-inschrijvingsnummer van de Belgische bestemming

o

BTW-nr.: BTW-nummer van de Belgische bestemming;

o

Straat/Nr./Postcode/Stad: Adres van de Belgische bestemming;

o

Details: U kunt op « Zien » klikken om de kenmerkende gegevens van deze bestemming te tonen
(cf. Gotot IN - Details van een Belgische bestemming).

Opmerking: de informatie wordt verstrekt door het buitenland, het is dan ook heel moeilijk een link te
leggen met een Belgische onderneming. De werkgever verstrekt immers maar heel zelden het RSZinschrijvingsnummer, het ondernemingsnummer, het BTW-nummer aan de buitenlandse instelling (die
het document opstelt).

9.3.3 Details van een Belgische bestemming



Kenmerkende gegevens:
Gegevens m.b.t. de bestemming.



Opzoekingen voor deze bestemming: Lijst met de werknemers gedetacheerd op de plaats van
bestemming:
Dit onderdeel stelt u in staat de lijst op te vragen met de werknemers:
o

die gedetacheerd geweest zijn op deze bestemming;

o

die gedetacheerd geweest zijn op deze bestemming tijdens een bepaalde periode.

Nadat u de zoekcriteria hebt ingegeven, klikt u op de knop “Voorleggen”. Indien de zoekcriteria
goed zijn ingegeven en er resultaten zijn gevonden, krijgt u de resultaten te zien:
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Resultaten van de opzoeking:
o

INSZ-nr.: INSZ-nummer van de werknemer. U kunt op het INSZ-nummer van de werknemer
klikken om de gegevens van deze persoon op te zoeken in het Rijksregister of het BIS-register;

o

Naam: Naam van de werknemer;

o

Voornaam: Voornaam van de werknemer;

o

Straat/Nr./Bus/Postcode/Stad/Land: Adres van de werknemer;

o

Details: U kunt op « Zien » klikken om de kenmerkende gegevens van deze werknemer te tonen
(cf. Gotot IN - Details van een gedetacheerde werknemer);

o

Detacheringsdocumenten: U kunt op « Zien » klikken om de detacheringsdocumenten te tonen
die deze werknemer linken aan deze bestemming (cf. Gotot IN - Lijst met
detacheringsdocumenten voor een werknemer en een bestemming).
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Opzoekingen voor deze bestemming: Lijst met werkgevers die werknemers gedetacheerd hebben
naar deze bestemming:
Dit onderdeel stelt u in staat de lijst op te vragen met de werkgevers:
o

die werknemers gedetacheerd hebben naar deze bestemming;

o

die werknemers gedetacheerd hebben naar deze bestemming tijdens een bepaalde
periode.

Nadat u de zoekcriteria hebt ingegeven, klikt u op de knop “Voorleggen”. Indien de zoekcriteria
goed zijn ingegeven en er resultaten zijn gevonden, krijgt u de resultaten te zien:



Resultaten van de opzoeking:
o

Naam: Naam van de werkgever;

o

Identificatienummer in het buitenland: Identificatienummer van de werkgever in het buitenland;

o

Postcode/Stad/Land: Adres van de werkgever;

o

Details: U kunt op « Zien » klikken om de kenmerkende gegevens van deze werkgever te tonen
(cf. Gotot IN - Details van een buitenlandse werkgever);

o

Detacheringsdocumenten: U kunt op « Zien » klikken om de detacheringsdocumenten te tonen
die deze werkgever linken aan deze bestemming (cf. Gotot IN - Bestemming - Lijst met de
detacheringsdocumenten).
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9.4 Bevoegde instelling van Sociale Zekerheid
Dit menuonderdeel stelt u in staat de bevoegde instellingen van Sociale Zekerheid op te zoeken die
detacheringsdocumenten hebben uitgegeven.
Opgelet: onder instelling van Sociale Zekerheid verstaan we de instellingen die het recht hebben
detacheringsdocumenten uit te geven. Het kan gaan om een mutualiteit, …
Als u op dit menuonderdeel klikt, komt u terecht op het volgende scherm:

9.4.1 Opzoekingen



Zoekcriteria
o

Naam: naam van de instelling van Sociale Zekerheid;

o

Postcode: postcode van de instelling van Sociale Zekerheid;

o

Stad: stad van de instelling van Sociale Zekerheid;

o

Land: land van de instelling van Sociale Zekerheid.

9.4.2 Resultaten
Nadat u de zoekcriteria hebt ingegeven, klikt u op de knop “Voorleggen”. Indien de zoekcriteria goed zijn
ingegeven en er resultaten zijn gevonden, krijgt u het volgende scherm te zien:

o

Naam: Naam van de instelling van Sociale Zekerheid;

o

Inschrijvingsnummer: Identificatienummer van de instelling van Sociale Zekerheid;

o

Straat/Nr./Bus/Postcode/Stad/Land: Adres van de instelling van Sociale Zekerheid;

o

Details: U kunt op « Zien » klikken om de kenmerkende gegevens van deze instelling te tonen
(cf. Gotot IN - Details van een bevoegde instelling van Sociale Zekerheid).
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9.4.3 Details van een bevoegde instelling van Sociale Zekerheid



Kenmerkende gegevens:
Gegevens m.b.t. de instelling.



Opzoeking van detacheringsdocumenten voor deze instelling: Zoekcriteria:
Dit onderdeel stelt u in staat de volgende detacheringsdocumenten op te vragen:
o

alle detacheringsdocumenten die zijn uitgegeven door deze instelling;

o

enkel de detacheringsdocumenten die zijn uitgegeven tijdens een bepaalde periode.

Nadat u de zoekcriteria hebt ingegeven, klikt u op de knop “Voorleggen”. Indien de zoekcriteria
goed zijn ingegeven en er resultaten zijn gevonden, krijgt u het volgende scherm te zien:



Opzoeking van detacheringsdocumenten voor deze instelling: Lijst met detacheringsdocumenten
Lijst met documenten die zijn uitgegeven door deze instelling en die aanwezig zijn in Gotot IN.
o

Document-ID: Document-ID;

o

Type form.: Type document;

o

Namen werkg.s: Naam van de buitenlandse werkgever;

o

Identif.-nr.s werkg.s: Identificatienummer van de buitenlandse werkgever in het land dat het
detacheringsdocument heeft uitgegeven;

o

Naam werkn.: Naam van de werknemer;

o

Voornaam werkn.: Voornaam van de werknemer;

121

Gebruikershandleiding Dolsis v1.17.5

o

INSZ werkn.: INSZ-nummer werknemer. U kunt op het INSZ-nummer van de werknemer klikken om de
gegevens van deze persoon op te zoeken in het Rijksregister of het Bisregister;

o

Startdatum detachering: Begindatum van de detachering;

o

Einddatum detachering: Einddatum van de detachering;

o

Details: U kunt op « Zien » klikken om de kenmerkende gegevens van dit detacheringsdocument te tonen
(cf. Gotot IN - Details van een detacheringsdocument).

9.5 Detacheringsdocument
Dit menuonderdeel stelt u in staat alle detacheringsdocumenten op te zoeken.

9.5.1 Opzoekingen



Zoekcriteria:
De beschikbare zoekcriteria zijn:
o

Document-ID: Dit nummer wordt ter beschikking gesteld door de toepassing GOTOT en laat toe
het document te identificeren;

o

Referentienummer van de brief: Het referentienummer van de brief die werd verzonden door de
RSZ om de aanvraag tot detachering toe te staan;

o

Een combinatie van criteria:


Werknemer: De werknemer (uitleg van de criteria: Gotot IN - Werknemer);



Werkgever: De werkgever (uitleg van de criteria: Gotot IN - Werkgever);



Bestemming: De bestemming (uitleg van de criteria: Gotot IN - Bestemming);



Periode: De periode van de detachering (toegestaan door de instelling van Sociale
Zekerheid);
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Werkgever die verantwoordelijk is voor de vergoeding: De werkgever (of de persoon) die de
vergoeding op zich neemt: naam van de werkgever (of de persoon) die de vergoeding
betaalt;



Instelling die het formulier heeft verstuurd: De instelling die het document heeft uitgegeven
(uitleg van de criteria: Gotot IN - Bevoegde instelling van Sociale Zekerheid);



Status van het document: De status van het document na de behandeling. U kunt één van
de mogelijke statussen uit de lijst kiezen.

9.5.2 Resultaten
Nadat u de zoekcriteria hebt ingegeven, klikt u op de knop “Voorleggen”. Indien de zoekcriteria goed zijn
ingegeven en er resultaten zijn gevonden, krijgt u het volgende scherm te zien:



Resultaten van de opzoeking
o

Document-ID: Document-ID;

o

Type document: Type document;

o

Namen werkg.s: Naam van de buitenlandse werkgever;

o

Identif.-nr.s werkg.s: Identificatienummer van de buitenlandse werkgever in het land dat het
detacheringsdocument heeft uitgegeven;

o

Naam werkn.: Naam van de werknemer;

o

Voornaam werkn.: Voornaam van de werknemer;

o

INSZ werkn.: INSZ-nummer van de werknemer. U kunt op het INSZ-nummer van de werknemer
klikken om de gegevens van deze persoon op te zoeken in het Rijksregister of het Bisregister;

o

Startdatum detachering: Begindatum van de detachering;

123

Gebruikershandleiding Dolsis v1.17.5

o

Einddatum detachering: Einddatum van de detachering;

o

Details: U kunt op « Zien » klikken om de kenmerkende gegevens van dit detacheringsdocument
te tonen (cf. Gotot IN - Details van een detacheringsdocument).

9.5.3 Details van een detacheringsdocument



Algemene gegevens:
Algemene gegevens betreffende het document:
o

Document-ID: Document-ID is een nummer gegenereerd door Gotot IN;

o

Creatiedatum: De creatiedatum stemt overeen met de datum waarop de instelling van Sociale
Zekerheid het detacheringsdocument heeft ondertekend;

o

Datum van ontvangst: De datum van ontvangst is de datum waarop het detacheringsdocument
is ingebracht in Gotot IN;

o

Status document: Status van het document. De verschillende mogelijke statussen zijn:
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Naam van de
status

Betekenis

Te identificeren,
Identificatie nog
uit te voeren

De identificatieprocedure van de interveniënten van het
detacheringsdocument (werkgever, werknemer, …) is niet beëindigd
(bijvoorbeeld: het Bisnummer is niet gecreëerd).

Wacht op info,

Bepaalde gegevens ontbreken, « anomalie » (nationaliteit van de
werknemer, buitenlands identificatienummer van de werknemer,
buitenlands identificatienummer van de werkgever, postcode of
gemeente van de bestemming, begindatum van het contract)

Geen antwoord of
foutief antwoord

Een brief is opgestuurd naar de instelling van Sociale Zekerheid om de
informatie op te vragen.
Te behandelen,
In behandeling

De business controles hebben bepaalde problemen aan het licht
gebracht: de toegekende periode komt niet overeen met het verdrag,
meerdere documenten beslaan dezelfde periode voor éénzelfde
werknemer.
Het document zal onderzocht worden door de bevoegde dienst
binnen de RSZ. Deze zal beslissen welke acties ondernomen moeten
worden: het document valideren (geen rekening houden met het feit
dat dit probleem de geldigheid van het document ter discussie stelt),
contact opnemen met de instelling, …



Goedgekeurd

Het document wordt beschouwd als gevalideerd door de applicatie.

Geannuleerd

De persoon komt niet meer naar België.

Werknemer:
Gegevens van de gedetacheerde werknemer.
INSZ/BIS-nummer: U kunt op het INSZ-nummer van de werknemer klikken om de gegevens van deze
persoon op te zoeken in het Rijksregister of het Bisregister.
U kunt in de hoofding op « Details » klikken om een overzicht te krijgen van alle
detacheringsdocumenten die zijn uitgegeven voor deze werknemer (cf. Gotot IN - Details van een
gedetacheerde werknemer).



Werkgever:
Gegevens van de werkgever die detacheert.
U kunt in de hoofding op « Details » klikken om een overzicht te krijgen van alle
detacheringsdocumenten die zijn uitgegeven voor deze werkgever (cf. Gotot IN - Details van een
buitenlandse werkgever).



Periode:
o

Datum in dienst: Datum in dienst van de werknemer bij de werkgever;
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o



Gevraagde startdatum/einddatum detachering: Startdatum en einddatum van de detachering
zoals aangevraagd door de werkgever.

Buitenlandse beslissing:
o

Land van onderwerping: land waar de werknemer bijdragen blijft betalen;

o

Artikel: definieert de voorwaarden van de detachering;
Bijvoorbeeld: een E101 artikel 14.1.A komt overeen met de detachering van een loontrekkende
;werknemer voor een periode van maximum één jaar;



o

Toegestane begindatum/einddatum periode: de periode die is toegestaan door de buitenlandse
instelling;

o

Referentienummer/Datum van het uitzonderingsartikel: Als het document een uitzondering is
(E101 artikel 17), zal de toepassing de referentie van het uitzonderingsartikel (de referentie van
de brief die door de RSZ is verstuurd om de overeenkomst te bevestigen) en de datum van het
uitzonderingsartikel (de datum van deze brief) tonen.

Instelling die het formulier heeft afgeleverd:
Gegevens van de instelling die het document heeft uitgegeven.
U kunt in de hoofding op « Details » klikken om een overzicht te krijgen van alle
detacheringsdocumenten die zijn uitgegeven voor deze instelling (cf. Gotot IN - Details van een
bevoegde instelling van Sociale Zekerheid).



Lijst met Belgische bestemmingen:
Lijst met de bestemmingen van de gedetacheerde werkgever.
U kunt in de kolom « Details » op « Zien » klikken om een overzicht te krijgen van alle
detacheringsdocumenten die zijn uitgegeven voor deze bestemming (cf. Gotot IN - Details van een
Belgische bestemming).
Opmerking: de databank Gotot IN bevat enkel de bestemmingen die zich in België bevinden.



Lijst met loonbetalers:
Gegevens van de werkgevers (of personen) die het loon van de gedetacheerde werknemer betalen.
o

Type loonbetaler: duidt aan of de loonbetaler een andere rol speelt in het document, zoals de
werkgever of de bestemming.

9.6 Lijst met detacheringsdocumenten voor een werkgever en een
werknemer
Dit tussenscherm kan bereikt worden via een bijkomende opzoeking vanaf het detailscherm van een
buitenlandse werkgever (“Lijst met gedetacheerde werknemers”, cf. Gotot IN – Details van een
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werkgever) of vanaf het detailscherm van een gedetacheerde werknemer (“Lijst met werkgevers die
deze werknemer in België gedetacheerd hebben”, cf. Gotot IN – Details van een werknemer).



Details van de werknemer:
Gegevens m.b.t. de werknemer.
U kunt op het INSZ-nummer van de werknemer klikken om de gegevens van deze persoon op te
zoeken in het Rijksregister of het BIS-register (cf. Rijksregister/Bisregister - Details van een natuurlijk
persoon).
U kunt op « Details » klikken om een overzicht te krijgen van alle detacheringsdocumenten die zijn
uitgegeven voor deze werknemer (cf. Gotot IN – Details van een werknemer).



Details van de werkgever:
Gegevens m.b.t. de werkgever.
U kunt op « Details » klikken om een overzicht te krijgen van alle detacheringsdocumenten die zijn
uitgegeven voor deze werkgever (cf. Gotot IN – Details van een werkgever).



Lijst met detacheringsdocumenten:
Lijst met de detacheringsdocumenten die zijn uitgegeven voor deze werknemer en deze werkgever.
U kunt in de kolom « Details » op « Zien » klikken om het detacheringsdocument te bekijken (cf.
Gotot IN – Details van een detacheringsdocument).
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9.7 Lijst met detacheringsdocumenten voor een werknemer en een
bestemming
Dit tussenscherm kan bereikt worden via een bijkomende opzoeking vanaf het detailscherm van een
gedetacheerde werknemer (“Lijst met Belgische bestemmingen van de werknemer”, cf. Gotot IN –
Details van een werknemer) of vanaf het detailscherm van een Belgische bestemming (“Lijst met de
werknemers gedetacheerd op de plaats van bestemming”, cf. Gotot IN – Details van een bestemming).



Details van de Belgische bestemming:
Gegevens m.b.t. de bestemming.
U kunt op « Details » klikken om een overzicht te krijgen van alle detacheringsdocumenten die zijn
uitgegeven voor deze bestemming (cf. Gotot IN – Details van een bestemming).



Details van de werknemer:
Gegevens m.b.t. de werknemer.
U kunt op het INSZ-nummer van de werknemer klikken om de gegevens van deze persoon op te
zoeken in het Rijksregister of het BIS-register (cf. Rijksregister/Bisregister - Details van een natuurlijk
persoon).
U kunt op « Details » klikken om een overzicht te krijgen van alle detacheringsdocumenten die zijn
uitgegeven voor deze werknemer (cf. Gotot IN – Details van een werknemer).



Lijst met de detacheringsdocumenten:
Lijst met de detacheringsdocumenten die zijn uitgegeven voor deze werknemer en deze
bestemming.
U kunt in de kolom « Details » op « Zien » klikken om het detacheringsdocument te bekijken (cf.
Gotot IN – Details van een detacheringsdocument).
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9.8 Lijst met detacheringsdocumenten voor een werkgever en een
bestemming
Dit tussenscherm kan bereikt worden via een bijkomende opzoeking vanaf het detailscherm van een
buitenlandse werkgever (“Lijst met Belgische bestemmingen van de werknemers”, cf. Gotot IN – Details
van een werkgever) of vanaf het detailscherm van een Belgische bestemming (“Lijst met werkgevers die
werknemers gedetacheerd hebben naar deze bestemming”, cf. Gotot IN – Details van een bestemming).



Details van de Belgische bestemming:
Gegevens m.b.t. de bestemming.
U kunt op « Details » klikken om een overzicht te krijgen van alle detacheringsdocumenten die zijn
uitgegeven voor deze bestemming (cf. Gotot IN – Details van een bestemming).



Details van de werkgever:
Gegevens m.b.t. de werkgever.
U kunt op « Details » klikken om een overzicht te krijgen van alle detacheringsdocumenten die zijn
uitgegeven voor deze werkgever (cf. Gotot IN – Details van een werkgever).



Lijst met de detacheringsdocumenten:
Lijst met de detacheringsdocumenten die zijn uitgegeven voor deze werknemer en deze
bestemming.
U kunt in de kolom « Details » op « Zien » klikken om het detacheringsdocument te bekijken (cf.
Gotot IN – Details van een detacheringsdocument).
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10 Limosa-Kadaster
Het deel "Limosa Kadaster" van het menu biedt de mogelijkheid om informatie te consulteren die
opslagen is in het Limosa-kadaster.
Er zijn zes verschillende menuonderdelen die elk op een verschillende manier toegang bieden tot het
Limosa-kadaster. U kunt zoeken naar:
o

een buitenlandse werknemer;

o

een buitenlandse werkgever;

o

een Belgische gebruiker;

o

een plaats van tewerkstelling;

o

een bevoegde instelling van S.Z.;

o

een detacheringsdocument.

Bovendien is het sinds versie 1.12.2 van Dolsis mogelijk de contactpersoon te raadplegen die
verantwoordelijk is voor de contacten met de Belgische autoriteiten en die, indien nodig, documenten
kan verstrekken en notificaties kan ontvangen. De verbindingspersoon kan niet rechtstreeks worden
geraadpleegd via een specifieke zoekopdracht, maar wel via het detailscherm van een
detacheringsdocument of via het detailscherm van een buitenlandse werkgever.
Sinds versie 1.12.2 is ook een erkenningsnummer beschikbaar. Dit is een nummer dat wordt verstrekt
door de gewestelijke administratie die een buitenlandse werkgever de toelating geeft om buitenlandse
werknemers in België aan te bieden. Dit erkenningsnummer is verplicht voor uitzendbureaus die in
België willen werken.
Er zijn drie erkenningen, voor de drie gewesten:
 40 = Erkenningsnummer - Brussels Gewest;
 41 = Erkenningsnummer - Vlaanderen;
 42 = Erkenningsnummer - Wallonië.
Wanneer een buitenlandse werkgever geen erkenningsnummer heeft, kan voor het ontbreken van dit
document een rechtvaardiging worden gegeven.
Sinds versie 1.12.0 zijn ook nieuwe sectorcodes beschikbaar die geraadpleegd kunnen worden in de
rubriek "Specifieke gegevens" op de detailpagina van een detacheringsdocument.

10.1 Buitenlandse werknemer
Biedt de mogelijkheid om werknemers op te zoeken die vermeld werden in detacheringsdocumenten
die opgeslagen zijn in het Limosa-kadaster.

130

Gebruikershandleiding Dolsis v1.17.5

10.1.1



Opzoekingen

Zoekcriteria:
De volgende zoekcriteria kunnen gebruikt worden:
o

INSZ: in het geval van een Belgische werknemer is dit het rijksregisternummer, anders gaat het
om het nummer van het Bisregister.

o

KBO-nummer (zelfstandige): KBO-nummer van een zelfstandige werknemer

o

Identificatienummer: Een ander identificatienummer
U moet het gewenste type kiezen in de keuzelijst rechts van de vermelding "Type
identificatienummer".
De mogelijke types identificatienummer zijn:

o

-

Nationaal nummer;

-

Nummer van sociale zekerheid;

-

Paspoortnummer;

-

Pensioennummer;

-

Ziekteverzekeringnummer;

-

Onbekend: Het kan zijn dat een nummer meegedeeld werd zonder type: in dat geval is het
type "Onbekend";

-

Alle types: De opzoeking op "Alle types" biedt de mogelijkheid om het identificatienummer
op te zoeken ongeacht het type dat gespecificeerd werd bij de invoering ervan;

Alfabetische opzoeking: Een alfabetische opzoeking waarbij de volgende criteria gebruikt
kunnen worden om te helpen bij de opzoeking van de werknemer:
-

Naam/Voornaam: Naam en/of voornaam van de werknemer;

-

Geboortedatum: Geboortedatum van de werknemer;

131

Gebruikershandleiding Dolsis v1.17.5

-

Nationaliteit: Nationaliteit van de werknemer;

-

Type participatie: De rol van de werknemer in het detacheringsdocument ("Werknemer",
"Stagiair", "Zelfstandige", "Zelfstandige stagiair" of “Alle types”);

-

Huidige stad: De huidige stad waar de werknemer verblijft;

-

Huidige postcode: De huidige postcode van de verblijfplaats van de werknemer;

-

Zoeken in: De gegevens waarin gezocht moet worden (enkel in "Officiële gegevens" of in
"Alle gegevens").

Van de mogelijke criteria moeten alleen de nationaliteit, het type participatie en in welke
gegevens gezocht moet worden verplicht ingevuld worden, zoals wordt aangegeven door de
asterisk (*) op de plaats waar die criteria ingevuld moeten worden.
Een zoekperiode kan worden ingevoerd om gerichter te zoeken en om het aantal resultaten te
beperken.
Een rechtvaardiging voor de opzoeking moet verplicht ingevoerd zijn op het moment dat u op de
knop "Voorleggen" klikt.
Nadat u de zoekcriteria hebt ingegeven, klikt u op de knop “Voorleggen”.
Als er geen enkel resultaat beantwoordt aan de zoekcriteria, dan verschijnt een melding op het scherm.
Als er te veel resultaten gevonden worden die beantwoorden aan de zoekcriteria, dan verschijnt
eveneens een melding. In dit 2e geval zult u de zoekcriteria moeten verfijnen.

10.1.2 Resultaten die beantwoorden aan de criteria

Bij een opzoeking via INSZ, komt u direct terecht op het detailscherm van de werknemer (cf. Limosa Details van een werknemer).
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Bij een alfabetische opzoeking of een opzoeking via een ander identificatienummer dan het INSZ,
worden de resultaten weergegeven in een lijst waarin u de werknemer kunt aanklikken waarvan u de
details wilt zien. De gegevens INSZ, naam, voornaam, geboortedatum en adres zijn zichtbaar in het
resultatenoverzicht zodat u de werknemer kunt kiezen waarvan u de details wilt zien.
Om toegang te krijgen tot de detailpagina van een werknemer, moet u klikken op de link "Zien" van de
lijn die u interesseert.
Als Dolsis meerdere pagina's terugstuurt met resultaten die beantwoorden aan de criteria, dan kunt u
navigeren tussen de resultatenpagina’s (cf. Algemeen - Navigatie tussen de resultatenpagina’s).
Als u op het INSZ van een werknemer klikt, dan wordt u onmiddellijk doorgestuurd naar de pagina
"Details van een natuurlijk persoon" die eerder al werd toegelicht (cf. Rijksregister/Bisregister - Details
van een natuurlijk persoon).
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10.1.3 Details van een buitenlandse werknemer
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Dit scherm toont de gegevens uit het Limosa-kadaster die meegedeeld werden in de
detacheringsdocumenten uitgegeven voor de buitenlandse werknemer.


Kenmerkende gegevens:
Gegevens betreffende de buitenlandse werknemer (naam, voornaam, …). U kunt klikken op het INSZ
van de buitenlandse werknemer om de gegevens van die persoon op te zoeken in het Rijksregister
of het Bisregister, waarvan het resultatenscherm eerder in deze handleiding al werd toegelicht (cf.
Rijksregister/Bisregister - Details van een natuurlijk persoon).



Meegedeeld adres:
Meegedeeld adres van de buitenlandse werknemer dat door het systeem gekozen wordt als laatste
en best gekende adres. Alle adressen die op een of ander moment werden meegedeeld, worden
getoond in het overzicht "Adressen" (cf. infra).



Identificatienummers:
Identificatienummers van de buitenlandse werknemer. De mogelijke types zijn: een nationaal
nummer, een nummer van sociale zekerheid, een paspoortnummer, een pensioennummer of een
ziekteverzekeringsnummer; het kan ook zijn dat een nummer meegedeeld werd zonder type: in dat
geval is het type "Onbekend".
De begindatum komt overeen met de datum waarop de informatie voor het eerst werd meegedeeld
in het Limosa-kadaster.



Adressen:
Bevat alle adressen die op een of ander moment werden meegedeeld in een detacheringsdocument
met betrekking tot de werknemer. De begindatum komt overeen met de datum waarop de
informatie voor het eerst werd meegedeeld in het Limosa-kadaster. In het overzicht vindt u de aard
van het meegedeelde adres zoals gedefinieerd bij de invoering van de aangifte.



Relaties met buitenlandse werkgevers:
Op het scherm worden de voornaamste gegevens getoond van de werkgevers waarvoor de
werknemer actief is geweest, net als de periode gedurende welke de werknemer voor elk van hen
gewerkt heeft en onder welk regime, volgens wat werd meegedeeld in de detacheringsdocumenten.
“Begindatum” is de begindatum van de eerste aangifte, “Einddatum” is de einddatum van de laatste
aangifte.
U kunt op de link "Zien" klikken om het detailscherm weer te geven met de gegevens uit het Limosakadaster aangaande de buitenlandse werkgever die werden meegedeeld in
detacheringsdocumenten uitgegeven voor die werkgever. Het resultatenscherm waartoe u toegang
krijgt via deze actie wordt verder in deze handleiding toegelicht (cf. Limosa - Details van een
buitenlandse werkgever).
U kunt klikken op het "RSZ-nummer" (als het aanwezig is) om de gegevens over deze werkgever op
te zoeken in het RSZ-werkgeversrepertorium, waarvan het resultatenscherm eerder in deze
handleiding al werd toegelicht (cf. Werkgeversrepertorium - Details van een werkgever).
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Relaties met Belgische gebruikers (economische entiteiten):
De voornaamste gegevens van de Belgische gebruikers (als het om een economische entiteit gaat)
worden getoond, net als de periode gedurende welke de werknemer voor elk van hen gewerkt heeft
en onder welk regime, volgens wat werd meegedeeld in de detacheringsdocumenten. “Begindatum”
is de begindatum van de eerste aangifte, “Einddatum” is de einddatum van de laatste aangifte.
U kunt op de link "Zien" klikken om het detailscherm weer te geven met de gegevens uit het Limosakadaster aangaande de Belgische gebruiker die werden meegedeeld in detacheringsdocumenten
uitgegeven voor die Belgische gebruiker. Het resultatenscherm waartoe u toegang krijgt via deze
actie wordt verder in deze handleiding toegelicht (cf. Limosa - Details van een Belgische gebruiker).
U kunt ook klikken op het "RSZ/DIBISS-nummer" (als het aanwezig is) om de gegevens aangaande
deze werkgever op te zoeken in het RSZ- of DIBISS-werkgeversrepertorium (cf.
Werkgeversrepertorium - Details van een werkgever).



Relaties met Belgische gebruikers (personen):
De voornaamste gegevens van de Belgische gebruikers (als het om een persoon gaat) worden
getoond, net als de periode gedurende welke de werknemer voor elk van hen gewerkt heeft en
onder welk regime, volgens wat werd meegedeeld in de detacheringsdocumenten. “Begindatum” is
de begindatum van de eerste aangifte, “Einddatum” is de einddatum van de laatste aangifte.
U kunt op de link "Zien" klikken om het detailscherm weer te geven met de gegevens uit het Limosakadaster aangaande de gebruiker die werden meegedeeld in detacheringsdocumenten uitgegeven
voor die Belgische gebruiker. Het resultatenscherm waartoe u toegang krijgt via deze actie wordt
verder in deze handleiding toegelicht (cf. Limosa - Details van een Belgische gebruiker).
U kunt klikken op het "INSZ" van de Belgische gebruiker om de gegevens van die persoon op te
zoeken in het rijksregister of het Bisregister (cf. Rijksregister/Bisregister - Details van een natuurlijk
persoon).



Participaties in aangiftes:
Op het scherm worden de voornaamste gegevens van de detacheringsdocumenten die uitgegeven
werden voor deze buitenlandse werknemer getoond.
U kunt op de link "Zien" klikken om het detailscherm van het gewenste detacheringsdocument weer
te geven. Het detailscherm waartoe u toegang krijgt via deze actie wordt verder in deze handleiding
toegelicht (cf. Limosa - Details van een detacheringsdocument).
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10.2 Buitenlandse werkgever
Biedt de mogelijkheid om buitenlandse werkgevers op te zoeken die vermeld werden in
detacheringsdocumenten die opgeslagen zijn in het Limosa-kadaster.

10.2.1

Opzoekingen

De volgende zoekcriteria kunnen gebruikt worden:
o

RSZ-nummer: Het RSZ-nummer van de werkgever;

o

KBO-nummer: Het KBO-nummer van de werkgever;

o

FEEN-nummer: FEEN identificatienummer van de buitenlandse onderneming;

o

INSZ (zelfstandige): INSZ van een zelfstandige werkgever;

o

Identificatienummer: Opzoeking op basis van een ander identificatienummer;

o

Alfabetische opzoeking: Een alfabetische opzoeking waarbij de volgende criteria gebruikt
kunnen worden om de werkgever te vinden:
-

Meegedeelde naam: De naam van de werkgever;

-

Land: Land van de werkgever;

-

Stad: Stad van zijn adres;

-

Postcode: Postcode van zijn adres;

-

Zoeken in: De gegevens waarin gezocht moet worden (enkel in "Officiële gegevens" of in
"Alle gegevens").

Van de mogelijke criteria moeten alleen het land en in welke gegevens gezocht moet worden
verplicht ingevuld worden, zoals wordt aangegeven door de asterisk (*) op de plaats waar die
criteria ingevuld moeten worden.

137

Gebruikershandleiding Dolsis v1.17.5

Een zoekperiode kan worden ingevoerd om gerichter te zoeken en om het aantal resultaten te
beperken.
Een rechtvaardiging voor de opzoeking moet verplicht ingevoerd zijn op het moment dat u op de knop
"Voorleggen" klikt.
Nadat u de zoekcriteria hebt ingegeven, klikt u op de knop “Voorleggen”.
Als er geen enkel resultaat beantwoordt aan de zoekcriteria, dan verschijnt een melding op het scherm.
Als er te veel resultaten gevonden worden die beantwoorden aan de zoekcriteria, dan verschijnt
eveneens een melding. In dit 2e geval zult u de zoekcriteria moeten verfijnen.

10.2.2 Resultaten die beantwoorden aan de criteria

Bij de opzoekingen via RSZ-nummer, KBO-nummer of FEEN-nummer, komt u direct terecht op het
detailscherm van de werkgever (cf. Limosa - Details van een buitenlandse werkgever).
Bij de andere opzoekingen worden de resultaten getoond in een lijst waarin u de werkgever kunt
aanklikken waarvan u de details wilt zien. De gegevens FEEN-nummer, meegedeelde naam en adres zijn
zichtbaar in het resultatenoverzicht zodat u de werkgever kunt kiezen waarvan u de details wilt zien.
Om toegang te krijgen tot de detailpagina van een werkgever, moet u klikken op de link "Zien" van de
lijn die u interesseert.
Als Dolsis meerdere pagina's terugstuurt met resultaten die beantwoorden aan de criteria, dan kunt u
navigeren tussen de resultatenpagina’s (cf. Algemeen - Navigatie tussen de resultatenpagina’s).
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10.2.3 Details van een buitenlandse werkgever

Op dit scherm wordt de informatie uit het Limosa-kadaster getoond die meegedeeld werd in
detacheringsdocumenten uitgegeven voor deze buitenlandse werkgever.


Kenmerkende gegevens:
Gegevens in verband met de buitenlandse werkgever. U kunt klikken op het RSZ-nummer van de
buitenlandse werkgever om de gegevens over deze werkgever op te zoeken in het RSZwerkgeversrepertorium, waarvan het resultatenscherm eerder in deze handleiding al werd
toegelicht (cf. Werkgeversrepertorium - Details van een werkgever).
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Meegedeeld adres:
Meegedeeld adres van de buitenlandse werkgever. Dit is door het systeem gekozen als laatste en
best gekende adres. Alle adressen die op een of ander moment werden meegedeeld, worden
getoond in het overzicht "Adressen" (cf. infra).



Activiteiten:
Gegevens in verband met de activiteitensectoren van de buitenlandse werkgever.



Identificatienummers:
Identificatienummers van de buitenlandse werkgever. De mogelijke types zijn: “Buitenlands BTWnummer”, “Belgisch BTW-nummer”, “Andere” en “Onbekend”. De begindatum komt overeen met
de datum waarop de informatie voor het eerst werd meegedeeld in het Limosa-kadaster.



Namen:
Alternatieve namen van de buitenlandse werkgever. De mogelijke types zijn: "Andere naam",
"Afkorting", "Onbekend" en "Andere" (als een bepaald type niet in de voorgedefinieerde lijst staat).



Adressen:
Bevat alle adressen die op een of ander moment werden meegedeeld in een detacheringsdocument
voor de buitenlandse werkgever. De begindatum komt overeen met de datum waarop de informatie
voor het eerst werd meegedeeld in het Limosa-kadaster. De mogelijke types zijn: "Hoofdzetel",
"Bedrijfszetel", "Onbekend" en "Andere" (als een bepaald type niet in de voorgedefinieerde lijst
staat).



Contactgegevens:
Bevat alle contactgegevens die op een of ander moment werden meegedeeld in een
detacheringsdocument voor de buitenlandse werkgever. De begindatum komt overeen met de
datum waarop de informatie voor het eerst werd meegedeeld in het Limosa-kadaster. De
contactgegevens kunnen tot de volgende types behoren: "E-mail", "Telefoon", "Fax", "GSM", "Voice
over IP (VoIP)", "Ander" en "Onbekend".



Relaties met buitenlandse werknemers:
Op het scherm worden de voornaamste gegevens getoond van de werknemers die voor de
buitenlandse werkgever gewerkt hebben, net als de periode en het type relatie. “Begindatum” is de
begindatum van de eerste aangifte, “Einddatum” is de einddatum van de laatste aangifte.
U kunt op de link "Zien" klikken om het detailscherm weer te geven met de gegevens uit het Limosakadaster aangaande de werknemer die werden meegedeeld in detacheringsdocumenten uitgegeven
voor die werknemer. Het resultatenscherm waartoe u toegang krijgt via deze actie werd eerder in
deze handleiding toegelicht (cf. Limosa - Details van een buitenlandse werknemer).
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Relaties met Belgische gebruikers (economische entiteiten):
De voornaamste gegevens van de Belgische gebruikers (als het om een economische entiteit gaat)
worden getoond, net als de periode gedurende welke de werkgever werknemers heeft
tewerkgesteld bij elk van hen en onder welk regime, volgens wat werd meegedeeld in de
detacheringsdocumenten. “Begindatum” is de begindatum van de eerste aangifte, “Einddatum” is
de einddatum van de laatste aangifte.
U kunt op de link "Zien" klikken om het detailscherm weer te geven met de gegevens uit het Limosakadaster aangaande de Belgische gebruiker die werden meegedeeld in detacheringsdocumenten
uitgegeven voor die Belgische gebruiker. Het resultatenscherm waartoe u toegang krijgt via deze
actie wordt verder in deze handleiding toegelicht (cf. Limosa - Details van een Belgische gebruiker).
U kunt ook klikken op het "RSZ/DIBISS-nummer" (als het aanwezig is) om de gegevens aangaande
deze werkgever op te zoeken in het RSZ- of DIBISS-werkgeversrepertorium (cf.
Werkgeversrepertorium - Details van een werkgever).



Relaties met Belgische gebruikers (personen):
De voornaamste gegevens van de Belgische gebruikers (als het om een persoon gaat) worden
getoond, net als de periode gedurende welke de werkgever werknemers heeft tewerkgesteld bij elk
van hen en onder welk regime, volgens wat werd meegedeeld in de detacheringsdocumenten.
“Begindatum” is de begindatum van de eerste aangifte, “Einddatum” is de einddatum van de laatste
aangifte.
U kunt op de link "Zien" klikken om het detailscherm weer te geven met de gegevens uit het Limosakadaster aangaande de gebruiker die werden meegedeeld in detacheringsdocumenten uitgegeven
voor die Belgische gebruiker. Het resultatenscherm waartoe u toegang krijgt via deze actie wordt
verder in deze handleiding toegelicht (cf. Limosa - Details van een Belgische gebruiker).
U kunt klikken op het "INSZ" van de Belgische gebruiker om de gegevens van die persoon op te
zoeken in het rijksregister of het Bisregister (cf. Rijksregister/Bisregister - Details van een natuurlijk
persoon).



Relaties met verbindingspersonen:
De voornaamste gegevens van de verbindingspersonen worden getoond, net als de periode
gedurende welke deze persoon de verbindingspersoon is bij deze werkgever en het type relatie,
volgens wat werd meegedeeld in de detacheringsdocumenten. “Begindatum” is de begindatum van
de eerste aangifte, “Einddatum” is de einddatum van de laatste aangifte.
U kunt op de link "Zien" klikken om het detailscherm weer te geven met de gegevens uit het Limosakadaster aangaande de verbindingspersoon die werden meegedeeld in detacheringsdocumenten
waarvoor die persoon de verbindingspersoon is.



Participaties in aangiftes:
Op het scherm worden de voornaamste gegevens getoond van de detacheringsdocumenten die
uitgegeven werden voor deze buitenlandse werkgever. U kunt op de link "Zien" klikken om het
detailscherm weer te geven van het document dat u interesseert.
Het resultatenscherm waartoe u toegang krijgt via deze actie wordt verder in deze handleiding
toegelicht (cf. Limosa - Details van een detacheringsdocument).
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10.3 Belgische gebruiker
Maakt het mogelijk om informatie op te zoeken over Belgische gebruikers die vermeld werden in
detacheringsdocumenten die opgeslagen zijn in het Limosa-kadaster.
Een Belgische gebruiker kan een economische entiteit of een persoon zijn.

10.3.1

Opzoekingen

De volgende zoekcriteria kunnen gebruikt worden:
o

RSZ/DIBISS-nr.: Het RSZ- of DIBISS-nummer. Dit moet op dezelfde manier ingevuld worden als in
het deel "Arbeidsverhouding": Dolsis herkent zelf in de mate van het mogelijke of het
ingevoerde nummer een RSZ-nummer of DIBISS-nummer is maar dit kan ook expliciet
gepreciseerd worden in de keuzelijst rechts van de zone waarin het nummer wordt ingevoerd;

o

KBO-nummer;

o

INSZ: dit is nuttig als de Belgische gebruiker een persoon is;

o

Identificatienummer: Een ander identificatienummer van de Belgische gebruiker. Het specifieke
type kan eventueel gekozen worden in de keuzelijst;

o

Alfabetische opzoeking: Een alfabetische opzoeking waarbij de volgende criteria gebruikt
kunnen worden om de gebruiker te vinden:
-

(Meegedeelde) naam: Dit kan een firmanaam zijn maar ook de naam van een gebruikerpersoon;

-

Land (indien economische entiteit) / Nationaliteit (indien persoon);

-

Voornaam: De voornaam van de gebruiker (indien gebruiker een persoon is);

-

Stad: Stad van het adres de gebruiker;

-

Postcode: Postcode van het adres van de gebruiker;
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-

Zoeken in: De gegevens waarin gezocht moet worden (enkel in "Officiële gegevens" of in
"Alle gegevens").

Van deze mogelijke criteria moeten alleen het land/de nationaliteit en in welke gegevens
gezocht moet worden verplicht ingevuld worden, zoals wordt aangegeven door de asterisk
(*) op de plaats waar die criteria ingevuld moeten worden.
Welke gegevens ook ingevoerd worden bij de alfabetische opzoeking, Dolsis zoekt naar
ALLE Belgische gebruikers die kunnen beantwoorden aan de criteria: zowel personen als
economische entiteiten.

Een zoekperiode kan worden ingevoerd om gerichter te zoeken en om het aantal resultaten te
beperken.
Een rechtvaardiging voor de opzoeking moet verplicht ingevoerd zijn op het moment dat u op de knop
"Voorleggen" klikt.
Nadat u de zoekcriteria hebt ingegeven, klikt u op de knop “Voorleggen”.
Als er geen enkel resultaat beantwoordt aan de zoekcriteria, dan verschijnt een melding op het scherm.
Als er te veel resultaten gevonden worden die beantwoorden aan de zoekcriteria, dan verschijnt
eveneens een melding. In dit 2e geval zult u de zoekcriteria moeten verfijnen.

10.3.2

Resultaten die beantwoorden aan de criteria

Wanneer een zoekopdracht verstuurd is, zijn twee resultatenlijsten mogelijk: één voor de economische
entiteiten en één voor personen.
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Als geen enkele gebruiker beantwoordt aan de zoekcriteria voor een lijst, dan verschijnt de melding
"Geen enkel resultaat" op de plaats van de lijst voor de economische entiteiten en/of personen. Als er te
veel resultaten beantwoorden aan de zoekcriteria, dan wordt dat eveneens gemeld op het scherm.
Als Dolsis meerdere pagina's terugstuurt met resultaten die beantwoorden aan de criteria, dan kunt u
navigeren tussen de resultatenpagina’s (cf. Algemeen - Navigatie tussen de resultatenpagina’s).
In de lijst met de economische entiteiten worden de volgende gegevens getoond: het RSZ/DIBISSnummer, het KBO-nummer, de naam en het adres. Zo kunt u de firma identificeren waarvoor u het
detailscherm wilt openen. U opent dit scherm door te klikken op de link "Zien".
U kunt klikken op het "RSZ/DIBISS-nummer" (als het aanwezig is) om de gegevens over deze werkgever
op te zoeken in het RSZ- of DIBISS-werkgeversrepertorium, waarvan het resultatenscherm eerder in
deze handleiding al werd toegelicht (cf. Werkgeversrepertorium - Details van een werkgever).
U kunt klikken op het "KBO-nummer" (als het aanwezig is) om de gegevens over deze werkgever op te
zoeken in de KBO, waarvan het resultatenscherm eerder in deze handleiding al werd toegelicht (cf. KBO
- Details van een onderneming).
In de lijst met de gebruikers-personen worden de volgende gegevens getoond: het INSZ, de naam en
voornaam, de geboortedatum en het adres. Zo kunt u de persoon identificeren waarvoor u het
detailscherm wilt openen. U opent dit scherm door te klikken op de link "Zien".
U kunt klikken op het INSZ (als het aanwezig is) van de gebruiker-persoon om de gegevens over deze
persoon op te zoeken in het Rijksregister of het Bisregister, waarvan het resultatenscherm eerder in
deze handleiding al werd toegelicht (cf. Rijksregister/Bisregister - Details van een natuurlijk persoon).
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10.3.3

Details van een Belgische gebruiker
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Op dit scherm wordt de informatie uit het Limosa-kadaster getoond die meegedeeld werd in
detacheringsdocumenten uitgegeven voor deze Belgische gebruiker.


Kenmerkende gegevens:
Gegevens in verband met de Belgische gebruiker. Dit kan een economische entiteit of een persoon
zijn. Afhankelijk daarvan worden verschillende signaletiekgegevens getoond.
Voor een economische entiteit worden de "meegedeelde naam", het "land", het "FEEN-nummer",
het "RSZ-nummer", het "KBO-nummer" en het "Belgisch BTW-nummer" getoond.
Voor een gebruiker-persoon worden het "INSZ/Bisnummer", de "naam" en "voornaam", de
"geboortedatum", de eventuele "sterfdatum", de "nationaliteit" en de "burgerlijke staat" getoond.
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Als de gebruiker een economische entiteit is, kunt u klikken op het RSZ/DIBISS-nummer (als het
aanwezig is) om de gegevens over deze werkgever op te zoeken in het werkgeversrepertorium,
waarvan het resultatenscherm eerder in deze handleiding al werd toegelicht (cf.
Werkgeversrepertorium - Details van een werkgever).
Als de gebruiker een economische entiteit is, kunt u klikken op het KBO-nummer (als het aanwezig
is) om de gegevens over deze werkgever op te zoeken in de KBO, waarvan het resultatenscherm
eerder in deze handleiding al werd toegelicht (cf. KBO - Details van een onderneming).
Als de gebruiker een persoon is, kunt u klikken op het INSZ/Bis-nummer om de gegevens over de
persoon op te zoeken in het Rijksregister of het Bisregister, waarvan het resultatenscherm eerder in
deze handleiding al werd toegelicht (cf. Rijksregister/Bisregister - Details van een natuurlijk
persoon).


Meegedeeld adres:
Meegedeeld adres van de Belgische gebruiker. Dit is door het systeem gekozen als laatste en best
gekende adres. Alle adressen die op een of ander moment werden meegedeeld, worden getoond in
het overzicht "Adressen" (cf. infra).



Activiteiten:
Dit overzicht is alleen zichtbaar als de gebruiker een economische entiteit is. U vindt hierin de
gegevens met betrekking tot de activiteitensectoren waarin de Belgische gebruiker actief is.



Identificatienummers:
Identificatienummers van de Belgische gebruiker.
Als de gebruiker een economische entiteit is, zijn de mogelijke types: "Buitenlands RSZ-nummer" en
"Buitenlands BTW-nummer".
Als de gebruiker een persoon is, zijn de mogelijke types: "Nationaal nummer", "Paspoortnummer",
"Nummer van sociale zekerheid", "Pensioennummer" en "Rijbewijsnummer".
In beide gevallen kunnen zij het type "Onbekend" of "Andere" hebben als hun type respectievelijk
onbekend is of niet in de voorgedefinieerde lijst met mogelijke types van identificatienummers
voorkomt.
De begindatum komt overeen met de datum waarop de informatie voor het eerst werd meegedeeld
in het Limosa-kadaster.



Namen:
Alternatieve namen van de Belgische gebruiker. De mogelijke types zijn: "Andere naam",
"Afkorting", "Onbekend" of "Andere" (komt niet voor in de voorgedefinieerde lijst).
De begindatum komt overeen met de datum waarop de informatie voor het eerst werd meegedeeld
in het Limosa-kadaster.
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Adressen:
Bevat alle adressen die op een of ander moment werden meegedeeld in een detacheringsdocument
voor de Belgische gebruiker. De mogelijke types zijn: "Hoofdzetel", "Bedrijfszetel", "Professioneel",
"Privé", "Onbekend" of "Andere" (komt niet voor in de voorgedefinieerde lijst).
De begindatum komt overeen met de datum waarop de informatie voor het eerst werd meegedeeld
in het Limosa-kadaster.



Contactgegevens:
Bevat alle contactgegevens die op een of ander moment werden meegedeeld in een
detacheringsdocument voor de buitenlandse werkgever. De mogelijke types zijn: "E-mail",
"Telefoon", "Fax", "GSM", "Voice over IP (VoIP)".
De begindatum komt overeen met de datum waarop de informatie voor het eerst werd meegedeeld
in het Limosa-kadaster.



Relaties met buitenlandse werknemers:
Op het scherm worden de voornaamste gegevens getoond van de buitenlandse werknemers die
voor de Belgische gebruiker gewerkt hebben, net als de periode en de aard van de relatie die tussen
hen bestaan heeft. “Begindatum” is de begindatum van de eerste aangifte, “Einddatum” is de
einddatum van de laatste aangifte.
U kunt op de link "Zien" klikken om het detailscherm weer te geven met de gegevens uit het Limosakadaster aangaande de werknemer die werden meegedeeld in detacheringsdocumenten uitgegeven
voor die werknemer.
Het resultatenscherm waartoe u toegang krijgt via deze actie werd eerder in deze handleiding
toegelicht (cf. Limosa - Details van een buitenlandse werknemer).



Relaties met buitenlandse werkgevers:
Op het scherm worden de voornaamste gegevens getoond van de werkgevers die werknemers
hebben tewerkgesteld bij deze Belgische gebruiker, net als de periode gedurende welke elke
werkgever werknemers heeft tewerkgesteld bij deze Belgische gebruiker en onder welk regime,
volgens wat werd meegedeeld in de detacheringsdocumenten. “Begindatum” is de begindatum van
de eerste aangifte, “Einddatum” is de einddatum van de laatste aangifte.
U kunt op de link "Zien" klikken om het detailscherm weer te geven met de gegevens uit het Limosakadaster aangaande de buitenlandse werkgever die werden meegedeeld in
detacheringsdocumenten uitgegeven voor die werkgever. Het resultatenscherm waartoe u toegang
krijgt via deze actie werd eerder in deze handleiding al toegelicht (cf. Limosa - Details van een
buitenlandse werkgever).
U kunt klikken op het "RSZ-nummer" (als het aanwezig is) om de gegevens over deze werkgever op
te zoeken in het RSZ-werkgeversrepertorium, waarvan het resultatenscherm eerder in deze
handleiding al werd toegelicht (cf. Werkgeversrepertorium - Details van een werkgever).
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Participaties in aangiftes:
Op het scherm worden de voornaamste gegevens getoond van de detacheringsdocumenten die
uitgegeven werden voor deze Belgische gebruiker. U kunt op de link "Zien" klikken om het
detailscherm weer te geven van het document dat u interesseert.
Het resultatenscherm waartoe u toegang krijgt via deze actie wordt verder in deze handleiding
toegelicht (cf. Limosa - Details van een detacheringsdocument).

10.4 Plaats van tewerkstelling
Maakt het mogelijk om de plaatsen van tewerkstelling op te zoeken (de plaatsen waar een buitenlandse
werknemer werkt) die vermeld zijn in de detacheringsdocumenten.

10.4.1

Opzoekingen

De volgende zoekcriteria kunnen gebruikt worden:
o

RSZ/DIBISS-nr.: Het RSZ- of DIBISS-nummer. Dit moet op dezelfde manier ingevuld worden als in
het deel "Arbeidsverhouding": Dolsis herkent zelf in de mate van het mogelijke of het
ingevoerde nummer een RSZ-nummer of DIBISS-nummer is maar dit kan ook expliciet
gepreciseerd worden in de keuzelijst rechts van de zone waarin het nummer wordt ingevoerd;

o

KBO-nummer;

o

Alfabetische opzoeking: Een alfabetische opzoeking waarbij de volgende criteria gebruikt
kunnen worden om de gebruiker te vinden:
-

Naam: Naam van de plaats van tewerkstelling;

-

Land: Land van de plaats van tewerkstelling;

-

Stad: Stad van de plaats van tewerkstelling;

-

Postcode: van de plaats van tewerkstelling.
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Voor elk van deze opzoekingen moet het "Type plaats van tewerkstelling" verplicht opgegeven
worden, zoals aangegeven wordt door de asterisk (*) die zichtbaar is naast het label van dit veld. De
mogelijke types zijn: “Regio”, “Onderneming”, “Werf”, “Schip” en “Alle types”. Dolsis zet deze
waarde standaard op "Alle types".
Een zoekperiode kan worden ingevoerd om gerichter te zoeken en om het aantal resultaten te
beperken.
Een rechtvaardiging voor de opzoeking moet verplicht ingevoerd zijn op het moment dat u op de knop
"Voorleggen" klikt.
Nadat u de zoekcriteria hebt ingegeven, klikt u op de knop “Voorleggen”.
Als er geen enkel resultaat beantwoordt aan de zoekcriteria, dan verschijnt een melding op het scherm.
Als er te veel resultaten gevonden worden die beantwoorden aan de zoekcriteria, dan verschijnt
eveneens een melding. In dit 2e geval zult u de zoekcriteria moeten verfijnen.

10.4.2

Resultaten die beantwoorden aan de criteria

De resultaten die voldoen aan de criteria worden getoond in een lijst waarin u de plaats van
tewerkstelling kunt aanklikken waarvan u de details wilt zien. De volgende gegevens worden getoond in
het resultatenoverzicht zodat u de plaats van tewerkstelling kunt kiezen waarvan u de details wilt zien:
het type plaats van tewerkstelling, de naam van de plaats van tewerkstelling, de unieke
identificatienummers van de werkgever (RSZ/DIBISS-nummer en/of KBO-nummer) en het adres.
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Om toegang te krijgen tot de detailpagina van een plaats van tewerkstelling, moet u klikken op de link
"Zien" van de lijn die u interesseert.
U kunt ook klikken op een "RSZ/DIBISS-nummer" (als het aanwezig is) om de gegevens over de
werkgever op te zoeken in het RSZ-werkgeversrepertorium, waarvan het resultatenscherm eerder in
deze handleiding al werd toegelicht (cf. Werkgeversrepertorium - Details van een werkgever).
U kunt ook klikken op een "KBO-nummer" (als het aanwezig is) om de gegevens over deze werkgever op
te zoeken in de KBO, waarvan het resultatenscherm eerder in deze handleiding al werd toegelicht (cf.
KBO - Details van een onderneming).
Als Dolsis meerdere pagina's terugstuurt met resultaten die beantwoorden aan de criteria, dan kunt u
navigeren tussen de resultatenpagina’s (cf. Algemeen - Navigatie tussen de resultatenpagina’s).

10.4.3

Details van een plaats van tewerkstelling

Op dit scherm wordt de gegevens uit het Limosa-kadaster getoond die meegedeeld werden in
detacheringsdocumenten uitgegeven voor deze plaats van tewerkstelling.


Kenmerkende gegevens:
Gegevens in verband met de plaats van tewerkstelling. Dolsis toont het RSZ- of DIBISS-nummer, het
KBO-nummer, de naam, het type plaats van tewerkstelling, het e-mailadres en het telefoonnummer.



Meegedeeld adres:
Bevat het meegedeelde adres van de plaats van tewerkstelling.



Relaties met aangiftes:
Overzicht van de uitgegeven detacheringsdocumenten waarin de plaats van tewerkstelling vermeld
wordt, alsook van de buitenlandse werknemer die hierin vermeld wordt met zijn voornaamste
gegevens.
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U kunt op de link "Zien" klikken om het detailscherm weer te geven van het detacheringsdocument
dat u interesseert. U komt dan terecht op het detailscherm van een detacheringsdocument dat
verder in deze handleiding wordt toegelicht (cf. Limosa - Details van een detacheringsdocument).
U kunt ook klikken op de link onder "INSZ houder" van een buitenlandse werknemer om de
gegevens van deze persoon op te zoeken in het Rijksregister of het Bisregister, waarvan het
resultatenscherm eerder in deze handleiding al werd toegelicht (cf. Rijksregister/Bisregister - Details
van een natuurlijk persoon).

10.5 Bevoegde instelling van sociale zekerheid
Biedt de mogelijkheid om bevoegde instellingen van Sociale Zekerheid op te zoeken die vermeld werden
in detacheringsdocumenten die opgeslagen zijn in het Limosa-kadaster.

10.5.1



Opzoekingen

Zoekcriteria:
De volgende zoekcriteria kunnen gebruikt worden:
o

Naam: Naam van de bevoegde instelling van sociale zekerheid;

o

Land: Land van de bevoegde instelling van sociale zekerheid;

o

Type bevoegde instelling van S.Z.: Type van de bevoegde instelling van sociale zekerheid.

U moet het type bevoegde instelling van sociale zekerheid preciseren. Standaard wordt gezocht op
“Alle types”.
U moet ook het land van de bevoegde instelling van sociale zekerheid selecteren.
Een zoekperiode kan worden ingevoerd om gerichter te zoeken en om het aantal resultaten te
beperken.
Een rechtvaardiging voor de opzoeking moet verplicht ingevoerd zijn op het moment dat u op de
knop "Voorleggen" klikt.
Nadat u de zoekcriteria hebt ingegeven, klikt u op de knop “Voorleggen”.
Als er geen enkel resultaat beantwoordt aan de zoekcriteria, dan verschijnt een melding op het scherm.
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Als er te veel resultaten gevonden worden die beantwoorden aan de zoekcriteria, dan verschijnt
eveneens een melding. In dit 2e geval zult u de zoekcriteria moeten verfijnen.

10.5.2

Resultaten die beantwoorden aan de criteria

De resultaten die voldoen aan de criteria worden getoond in een lijst waarin u de bevoegde instelling
van Sociale Zekerheid kunt aanklikken waarvan u de details wilt zien. De volgende gegevens worden
getoond in het resultatenoverzicht zodat u de bevoegde instelling van Sociale Zekerheid kunt kiezen
waarvan u de details wilt zien: de naam, het land en het type.
Om toegang te krijgen tot de detailpagina van een bevoegde instelling van Sociale Zekerheid, moet u
klikken op de link "Zien" van de lijn die u interesseert.

10.5.3

Details van een bevoegde instelling van sociale zekerheid
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Op dit scherm kunt u de gegevens aangaande een bevoegde instelling van Sociale Zekerheid raadplegen.


Kenmerkende gegevens:
Signaletiekgegevens van de bevoegde instelling van Sociale Zekerheid. De volgende gegevens
worden getoond: de naam, het land en het type.



Identificatienummers:
Identificatienummers van de bevoegde instelling van Sociale Zekerheid.



Namen:
Namen van de bevoegde instelling van Sociale Zekerheid.



Adressen:
Adressen van de bevoegde instelling van Sociale Zekerheid.



Contactgegevens:
Contactgegevens van de bevoegde instelling van Sociale Zekerheid.



Participaties in aangiftes:
Overzicht van de uitgegeven detacheringsdocumenten waarin de bevoegde instelling van Sociale
Zekerheid vermeld wordt, alsook van de buitenlandse werknemer die hierin vermeld wordt met zijn
voornaamste gegevens.
U kunt op de link "Zien" klikken om het detailscherm weer te geven van het detacheringsdocument
dat u interesseert. U komt dan terecht op het detailscherm van een detacheringsdocument dat
verder in deze handleiding wordt toegelicht (cf. Limosa - Details van een detacheringsdocument).
U kunt ook klikken op de link onder "INSZ houder" van een buitenlandse werknemer om de
gegevens van deze persoon op te zoeken in het Rijksregister of het Bisregister, waarvan het
resultatenscherm eerder in deze handleiding al werd toegelicht (cf. Rijksregister/Bisregister - Details
van een natuurlijk persoon).
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10.6 Detacheringsdocument
Dit scherm maakt het mogelijk om detacheringsdocumenten op te zoeken.

10.6.1

Opzoekingen

Er zijn 2 soorten opzoekingen mogelijk. De respectieve zoekcriteria zijn:
o

Het nummer van een aangifte;

o

Het INSZ van de werknemer aangevuld met het type van de gezochte aangifte. Standaard staat
het "Type aangifte" op "Alle types" maar u kunt een specifiek type kiezen door een ander type
te selecteren in de keuzelijst.

Een rechtvaardiging voor de opzoeking moet verplicht ingevoerd zijn op het moment dat u op de knop
"Voorleggen" klikt.
Nadat u de zoekcriteria hebt ingegeven, klikt u op de knop “Voorleggen”.
Als er geen enkel resultaat beantwoordt aan de zoekcriteria, dan verschijnt een melding op het scherm.
Als er te veel resultaten gevonden worden die beantwoorden aan de zoekcriteria, dan verschijnt
eveneens een melding. In dit 2e geval zult u de zoekcriteria moeten verfijnen.

10.6.2

Resultaten die beantwoorden aan de criteria

De resultaten die voldoen aan de criteria worden getoond in een lijst waarin u het
detacheringsdocument kunt aanklikken waarvan u de details wilt zien. De volgende gegevens worden
getoond zodat u het detacheringsdocument kunt kiezen waarvan u de details wilt zien: "Nummer
aangifte", "Bron aangifte", "Type aangifte", “INSZ/Naam/Voornaam houder”, "Begindatum aangifte" en
"Einddatum aangifte".
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Om toegang te krijgen tot de detailpagina van een detacheringsdocument, moet u klikken op de link
"Zien" van de lijn die u interesseert.
U kunt ook klikken op de link onder "INSZ houder" om de gegevens van deze werknemer op te zoeken in
het Rijksregister of het Bisregister, waarvan het resultatenscherm eerder in deze handleiding al werd
toegelicht (cf. Rijksregister/Bisregister - Details van een natuurlijk persoon).
Als Dolsis meerdere pagina's terugstuurt met resultaten die beantwoorden aan de criteria, dan kunt u
navigeren tussen de resultatenpagina’s (cf. Algemeen - Navigatie tussen de resultatenpagina’s).

10.6.3

Details van een detacheringsdocument

In dit scherm worden de gegevens van een detacheringsdocument weergegeven.
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Algemene gegevens:
Algemene gegevens aangaande het detacheringsdocument.



Specifieke gegevens:
Sinds versie 1.12.0.
De specifieke gegevens betreffen de sector, het subtype van ontbrekende aangifte (indien een
ontbrekende aangifte bestaat), of de aangifte uitzendarbeid betreft en of er een toekenning is van
een eindejaarspremie (in de bouwsector).
In de specifieke gegevens wordt een subtype van ontbrekende aangifte opgegeven wanneer de
werknemer van de Belgische klant niet in het bezit is van een geldig detacheringsdocument. Dit
subtype geeft de reden aan waarom de Belgische klant een aangifte van het type "ontbrekende
aangifte" moest doen:



o

De werknemer heeft geen L1-document;

o

Het door de werknemer voorgelegde document L1 is vervallen;

o

Het door de werknemer voorgelegde L1-document is inmiddels geannuleerd;

o

Het door de werknemer voorgelegde L1-document is niet correct.

Participatie(s) van de buitenlandse werknemer(s) in deze aangifte:
In de meeste gevallen wordt er slechts één buitenlandse werknemer vermeld in een
detacheringsdocument. Zijn voornaamste gegevens worden dan weergegeven.
Als er meer dan één buitenlandse werknemer op het detacheringsdocument staat, dan wordt een
lijst met deze buitenlandse werknemers getoond.
U kunt klikken op de link "Details" in de hoofding (als er maar één werknemer is) of in de
resultatenlijst (als er meerdere werknemers zijn) om het detailscherm weer te geven met de
gegevens uit het Limosa-kadaster aangaande deze werknemer die werden meegedeeld in
detacheringsdocumenten uitgegeven voor deze werknemer. Het resultatenscherm dat dan wordt
geopend, werd eerder in deze handleiding al toegelicht (cf. Limosa - Details van een buitenlandse
werknemer).
U kunt ook klikken op het "INSZ/Bisnummer" (als het aanwezig is) om de gegevens van de
werknemer op te zoeken in het Rijksregister of het Bisregister, waarvan het resultatenscherm
eerder in deze handleiding werd toegelicht (cf. Rijksregister/Bisregister - Details van een natuurlijk
persoon).
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Participatie(s) van de buitenlandse werkgever(s) in deze aangifte:
In de meeste gevallen wordt er slechts één buitenlandse werkgever vermeld in een
detacheringsdocument. Zijn voornaamste gegevens worden dan weergegeven.
Als er meer dan één buitenlandse werkgever op het detacheringsdocument staat, dan wordt een
lijst met deze buitenlandse werkgevers getoond.
U kunt klikken op de link "Details" in de hoofding (als er maar één werkgever is) of in de
resultatenlijst (als er meerdere werkgevers zijn) om het detailscherm weer te geven met de
gegevens uit het Limosa-kadaster aangaande deze werkgever die werden meegedeeld in
detacheringsdocumenten uitgegeven voor deze werkgever. Het resultatenscherm dat dan wordt
geopend, werd eerder in deze handleiding al toegelicht (cf. Limosa - Details van een buitenlandse
werkgever).
U kunt ook klikken op het "RSZ/DIBISS-nummer" (als het aanwezig is) om de gegevens over de
werkgever op te zoeken in het RSZ- of DIBISS-werkgeversrepertorium, waarvan het
resultatenscherm eerder in deze handleiding werd toegelicht (cf. Werkgeversrepertorium - Details
van een werkgever).
U kunt ook klikken op het "KBO-nummer" (als het aanwezig is) om de gegevens over deze werkgever
op te zoeken in de KBO, waarvan het resultatenscherm eerder in deze handleiding werd toegelicht
(cf. KBO - Details van een onderneming).



Participaties van Belgische gebruikers (economische entiteiten) in deze aangifte:
Op het scherm worden de voornaamste gegevens getoond van de Belgische gebruikers (als het gaat
om een economische entiteit), alsook de aard van hun participatie in de aangifte.
U kunt op de link "Zien" klikken om het detailscherm weer te geven met de gegevens uit het Limosakadaster aangaande de Belgische gebruiker die werden meegedeeld in detacheringsdocumenten
uitgegeven voor die Belgische gebruiker. Het resultatenscherm waartoe u toegang krijgt via deze
actie werd eerder in deze handleiding toegelicht (cf. Limosa - Details van een Belgische gebruiker).
U kunt ook klikken op het "RSZ/DIBISS-nummer" (als het aanwezig is) om de gegevens aangaande
deze werkgever op te zoeken in het RSZ- of DIBISS-werkgeversrepertorium, waarvan het
resultatenscherm eerder in deze handleiding al werd toegelicht (cf. Werkgeversrepertorium - Details
van een werkgever).
U kunt ook klikken op het "KBO-nummer" (als het aanwezig is) om de gegevens over deze werkgever
op te zoeken in de KBO, waarvan het resultatenscherm eerder in deze handleiding werd toegelicht
(cf. KBO - Details van een onderneming).



Participaties van Belgische gebruikers (personen) in deze aangifte:
Op het scherm worden de voornaamste gegevens getoond van de Belgische gebruikers (als het gaat
om een persoon), alsook de aard van hun participatie in de aangifte.
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U kunt op de link "Zien" klikken om het detailscherm weer te geven met de gegevens uit het Limosakadaster aangaande de gebruiker die werden meegedeeld in detacheringsdocumenten uitgegeven
voor die Belgische gebruiker. Het resultatenscherm waartoe u toegang krijgt via deze actie werd
eerder in deze handleiding toegelicht (cf. Limosa - Details van een Belgische gebruiker).
U kunt klikken op het "INSZ" (als het aanwezig is) van de Belgische gebruiker om de gegevens van
die gebruiker op te zoeken in het rijksregister of het Bisregister (cf. Rijksregister/Bisregister - Details
van een natuurlijk persoon).


Participatie van de verbindingspersoon in deze aangifte:
Sinds versie 1.12.0.
De verbindingspersoon is de referentiepersoon van de buitenlandse werkgever bij de Belgische
autoriteiten. De verbindingspersoon is met name verantwoordelijk voor het verstrekken van
documenten en het ontvangen van notificaties.
U kunt klikken op de link "Details" in de hoofding om het detailscherm weer te geven met de
volledige gegevens uit het Limosa-kadaster aangaande de verbindingspersoon. Deze gegevens
betreffen onder meer alle buitenlandse werkgevers waarvoor de persoon de verbindingspersoon is
met de Belgische autoriteiten en ook alle aangiftes waarvoor de persoon de verbindingspersoon is.
Het is ook mogelijk om in het detailscherm de periode op te geven waarvoor u de aangiftes wilt
consulteren.



Relaties met plaatsen van tewerkstelling:
De voornaamste gegevens van de plaatsen van tewerkstelling die vermeld zijn in de aangifte worden
getoond.
U kunt op de link "Zien" klikken om het detailscherm weer te geven met de gegevens uit het Limosakadaster aangaande de plaats van tewerkstelling die werden meegedeeld in
detacheringsdocumenten uitgegeven voor die plaats van tewerkstelling. Het resultatenscherm
waartoe u toegang krijgt via deze actie werd eerder in deze handleiding toegelicht (cf. Limosa Details van een plaats van tewerkstelling).
U kunt ook klikken op het "RSZ/DIBISS-nummer" (als het aanwezig is) om de gegevens aangaande
deze plaats van tewerkstelling op te zoeken in het RSZ- of DIBISS-werkgeversrepertorium, waarvan
het resultatenscherm eerder in deze handleiding al werd toegelicht (cf. Werkgeversrepertorium Details van een werkgever).
U kunt ook klikken op het "KBO-nummer" (als het aanwezig is) om de gegevens over deze plaats van
tewerkstelling op te zoeken in de KBO, waarvan het resultatenscherm eerder in deze handleiding
werd toegelicht (cf. KBO - Details van een onderneming).



Acties van aangevers:
Sinds versie 1.12.0.
Via deze gegevens kan de aangever van de aangifte worden geraadpleegd.

159

Gebruikershandleiding Dolsis v1.17.5

De gegevens omvatten de voor- en achternaam, het INSZ, de e-mail van de aangever, de datum van
aangifte en de aard van de verrichte operatie:



o

Creatie : Geeft de aangever aan die begonnen is met het aanmaken van de aangifte en
eventueel de "submit" doet;

o

Voltooiing: Indien de "submit" niet werd gedaan tijdens de 1ste sessie, duidt dit de
aangevers aan die eventueel zijn doorgegaan met het invullen van de aangifte en degene die
de "submit" heeft gedaan;

o

Annulering: geeft de aangever aan die de aangifte eventueel heeft geannuleerd.

Statussen van de aangifte:
Informatie over de statussen van deze aangifte.



Relaties met andere aangiftes:
Sinds versie 1.12.0.
Informatie over de relaties die kunnen bestaan met andere aangiftes.
Indien er geen relaties zijn met andere aangiftes, wordt de melding "Er zijn geen dergelijke relaties"
getoond.



Aanvullende gegevens:
Sinds versie 1.12.0.
In de aanvullende gegevens wordt de rechtvaardiging vermeld voor het ontbreken van een
erkenningsnummer voor een buitenlandse werkgever in de uitzendsector.

11 Bijklussen
Een link die doorverbindt naar het platform ‘Activités complémentaires/Bijklussen’ is beschikbaar in
Dolsis. Met de Dolsis-toepassing kan u die gegevens momenteel niet bekijken terwijl u nog in de
toepassing zit. Om de informatie rond bijklus-activiteiten van werknemers te raadplegen, moet u
toegangsrechten hebben voor de toepassing ‘Bijklussen’.
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