
Aanvraagprocedure voor het verkrijgen van toegang tot 
het beveiligd platform van IFIC en het indienen van de 

rapporteringsdossiers .

RAPPORTERING 2020 –
GEREGIONALISEERDE SECTOREN 

PC 330



ALGEMEEN

Procedure bestaat uit drie stappen: 

 Stap 1: toegang tot het beveiligd platform

 Stap 2: ontvangst van de toegangscodes en controle verbinding

 Stap 3: indienen van het rapporteringsbestand



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 de volgende

mogelijkheden:

 Situatie a: voorschot ontvangen en gegevens bewaard

 Geen aanvraag = dezelfde gegevens gebruiken

 Situatie b: voorschot ontvangen en gegevens kwijt

 Speciaal formulier = IFIC recupereert gegevens en verstuurt die opnieuw
 Via website IFIC: https://www.if-ic.org/nl/toegang-tot-het-beveiligd-platform-van-ific-

rapportering-geregionaliseerde-sectoren

 Deadline: indienen uiterlijk 10 januari 2020

 Situatie c: geen voorschot gevraagd, nog geen gegevens ontvangen

 Formulier nieuwe aanvraag 
 Via website IFIC: https://www.if-ic.org/nl/toegang-tot-het-beveiligd-platform-van-ific-

rapportering-geregionaliseerde-sectoren

 Deadline: indienen uiterlijk 10 januari 2020

https://www.if-ic.org/nl/toegang-tot-het-beveiligd-platform-van-ific-rapportering-geregionaliseerde-sectoren
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STAP 2: ONTVANGST VAN DE 
TOEGANGSCODES 

 2.1 Manier van ontvangst
 Situatie a: reeds ontvangen, = gegevens
 Situatie b: IFIC recupereert gegevens en verzendt die via rapportage@if-

ic.org
 Situatie c: na centraliseren van alle aanvragen door IFIC - na 10 januari 

2020 - automatisch verzonden vanuit platform via root@ific.afosoc-
vesofo.org

 Deadline: voor verzending toegangsgegevens vanuit IFIC 
 16 januari 2020

 2.2 Controle verbinding (alle instellingen)
 Vanaf 13 januari 2020 is het digitaal platform toegankelijk
 Controle verbinding door instellingen 
 Deadline: voor 20 januari 2020

 Problemen? één adres  rapportage@if-ic.org
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STAP 3: INDIENEN 
RAPPORTERINGSBESTAND

 Deadline: ten laatste op 31 januari 2020 

 Hoe?
 Inloggen via verzonden link met gegevens

 Simpel: upload file, bestand selecteren en uploaden. Erna groene 
‘banner’ met melding dat bestand is geüpload. 

 Belangrijk:
 Één bestand per RIZIV nummer

 Eens geüpload is het bestand niet meer aan te passen

 Na 31 januari 2020 platform technisch gesloten 

 Alle vragen naar: rapportage@if-ic.org
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