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Aanvraagprocedure voor het verkrijgen van toegang tot het beveiligd 

platform van IFIC en het indienen van de rapporteringsdossiers.  
 

De Cao van 22/11/2019 over de rapporteringprocedure aan de vzw IFIC bepaalt in artikel 4 §3 het 

volgende: “De door de werkgevers gerapporteerde beveiligde gegevens worden aan de vzw if-ic 

overgemaakt via een beveiligd platform.”  

Dit document beoogt de modaliteiten te verduidelijken om toegang te krijgen tot het beveiligd 

platform, evenals de procedure die elke instelling moet volgen om haar rapporteringsdossier in te 

dienen. 

Om de optimale vooruitgang van de rapporteringsprocedure te waarborgen vragen wij de instellingen 

om zorgvuldig de hieronder beschreven procedure in acht te nemen, evenals de deadlines die 

genoemd worden bij elke stap.  

1) Stap 1: toegang tot het beveiligd platform 

 
Er wordt gewerkt met hetzelfde beveiligd platform als voor de rapportering voor de financiering van 

het voorschot van het jaar 2019. Dit geeft aldus volgende mogelijkheden: 

Situatie a: u hebt uw voorschot ontvangen en u hebt uw gegevens (nl. toegangslink, login en 

wachtwoord) van het platform bewaard.  

Situatie b: u hebt uw voorschot ontvangen, maar u bent uw gegevens (nl. toegangslink, login en 

wachtwoord) kwijt.  

Situatie c: u hebt geen voorschot aangevraagd. 

De procedure om toegang te krijgen tot het beveiligd platform is naargelang bovenstaande situatie 

verschillend. Gelieve, voor het goede verloop, de correcte procedure te volgen naargelang uw situatie.  

Situatie a: u hebt uw voorschot ontvangen en u hebt uw gegevens van het platform bewaard. 

U hoeft geen aanvraag om toegang te krijgen in te dienen en kan dezelfde link, login en 

wachtwoord gebruiken.   U kan direct naar stap 2.  

Situatie b: u hebt uw voorschot ontvangen, maar u bent uw gegevens kwijt. 

Instellingen die hun gegevens kwijt zijn, kunnen die opnieuw aanvragen door middel van het 

invullen en opsturen van het speciaal hiervoor ontwikkelde online-formulier: https://www.if-

ic.org/nl/u-hebt-uw-voorschot-aangevraagd-maar-u-bent-uw-gegevens-kwijt. Dit formulier is 

speciaal ontworpen om uw eerder ontvangen login-gegevens te recupereren. Het is 

beschikbaar op de IFIC-website. Dit formulier moet uiterlijk op 10 januari 2020 worden 

ingediend. 

Situatie c: u hebt geen voorschot aangevraagd en aldus nog geen toegang gevraagd tot het 

beveiligd platform. 

Instellingen die nog nooit logingegevens hebben aangevraagd voor de toegang tot het 

beveiligd digitale platform, kunnen de toegang aanvragen door middel van het invullen en 

opsturen van een online-formulier: https://www.if-ic.org/nl/u-hebt-geen-voorschot-

aangevraagd-en-aldus-nog-geen-toegang-gevraagd-tot-het-beveiligd-platformdat 
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beschikbaar is op de IFIC-website. Dit document moet uiterlijk voor 10 januari 2020 worden 

ingediend. 

Opgelet!!! de formulieren voor situatie b en c zijn verschillend. Gelieve, naargelang uw 

situatie, het corresponderende formulier te gebruiken. Dit is zeer belangrijk gezien het 

technisch niet mogelijk is een nieuwe toegang te creëren (steeds op basis van het RIZIV 

nummer) voor een reeds bestaand profiel.  

 

2) Stap 2: ontvangst van de toegangscodes  

 

2.1 Manier van ontvangst 
Situatie a: u hebt uw toegangscodes reeds ontvangen en kan dezelfde link, login en wachtwoord 

gebruiken.    

Situatie b: u krijgt een e-mail met uw toegangsgegevens (link, login en wachtwoord) via het e-

mailadres rapportage@if-ic.org. 

Situatie c: na het centraliseren van alle aanvragen (met andere woorden na  10 januari 2020) maakt 

IFIC de beveiligde accounts voor elke instelling aan. Vervolgens wordt er rechtstreeks vanaf het 

platform een  e-mail verzonden naar de contactpersoon vermeld in het formulier via het adres 

root@ific.afosoc-vesofo.org1. Gelieve uw ongewenste e-mail folder na te kijken indien u deze e-mail 

uiterlijk op 16 januari 2020 niet hebt ontvangen. De e-mail bevat de toegangslink naar het platform, 

uw login en uw individuele wachtwoord, evenals een korte uitleg van de te volgen procedure om uw 

Excel-bestand op het platform te registreren. 

2.2 Controle verbinding  
Situaties a, b en c: 

Vanaf 13 januari 2020 is het digitaal platform toegankelijk. Mogen wij uitdrukkelijk vragen aan alle 

instellingen om voor 20 januari 2020 verbinding te maken met het platform om zo te controleren of 

de toegangsprocedure correct werkt. Als u problemen ondervindt bij het maken van de verbinding, 

gelieve onmiddellijk contact op te nemen met IFIC via rapportage@if-ic.org. 

 

Stap 3: indienen van het rapporteringsbestand 
 

Ten laatste op 31 januari 2020 moet iedereen het Excel-rapporteringsbestand op het beveiligd 

platform hebben geregistreerd. Opgelet: na deze datum zal het platform gesloten zijn en is het niet 

meer mogelijk om uw rapporteringsfiche te uploaden.  

Om dit te doen, moet u inloggen via de verzonden link met de persoonlijke codes die in de e-mail 

worden vermeld. Indien u de gegevens hebt bewaard (situatie a) gelieve dezelfde link en codes te 

gebruiken. Eens u bent ingelogd, klikt u op de knop “upload file”, u selecteert het te deponeren 

document en u klikt opnieuw op “upload”. Vervolgens ziet u een groene banner verschijnen met de 

melding dat uw bestand is geüpload naar het platform.  

                                                             
1 Waarschuwing: er mag geen e-mail naar dit adres worden verzonden. Dit is een automatisch verzendadres. 
De ontvangen e-mails worden bijgevolg niet gelezen en worden ook niet doorgestuurd naar IFIC-medewerkers.  
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Opgelet, het platform laat alleen maar toe dat u het bestand uploadt. Eens dit gebeurd is, kunt u het 

niet meer bewerken. Er kan slechts één bestand per ‘RIZIV-nummer’ verzonden worden. Zorg er dus 

voor dat het bestand is afgewerkt vooraleer u het uploadt op het beveiligd platform. 

Indien u problemen ondervindt of het antwoord op uw vraag niet kan terugvinden in de instructies, 

kunt u altijd een e-mail sturen naar rapportage@if-ic.org. Vergeet niet om “rapportering 

geregionaliseerde sectoren” als onderwerp  toe te voegen aan uw e-mail. 
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