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1. Situering van het probleem 
 

Steeds meer gedeelde toepassingen worden gehost op het portaal van de sociale 
zekerheid waar online-diensten ter beschikking worden gesteld ter vervanging van de 
oude bestaande papieren of andere procedures. Deze toepassingen steunen op 
complexe sociale wetgevingen die constant evolueren en bijna permanent 
inhoudswijzigingen vragen. Naast de inhoud moeten technische regels worden gevolgd 
door iedereen teneinde de gevraagde informatie te kunnen doorsturen. Om ze aan te 
maken, mee te delen naar de buitenwereld en te onderhouden, zijn ook gedegen en 
ononderbroken inspanningen noodzakelijk willen wij de duurzaamheid garanderen van 
de communicatie van de informatie die nodig is voor de goede werking van de sociale 
zekerheid.  

 

2. Oplossingsperspectieven 
 

De glossaria zijn een bijzonder type documentaire toepassing waarvoor wij een zekere 
deskundigheid hebben in het kader van projecten zoals de DmfA-ASR: het gaat om 
"gegevenswoordenboeken" die ten doel hebben de databases en de tussen de burgers 
en de administratie uitgewisselde elektronische berichten te documenteren. De diensten 
die wij u kunnen aanbieden omvatten de volgende functionaliteiten:  

1. Vakgebonden functionaliteit 
• Behoud van de versies teneinde de continuïteit voor het verleden te verzekeren 

en rekening houdend met zowel de technische evoluties als de evoluties in de 
wetgeving. 

2. "Generieke" functionaliteiten 
• Gebruik van een gemeenschappelijk documentair systeem ontwikkeld via een 

"groupware-workflow"-systeem dat op een elektronisch woordenboek lijkt en 
alle technische randvoorwaarden omvat voor het gebruik van de 
portaaltoepassingen (controles, definitie van de velden, gegevensstructuur...); 

• Onderhoud en exploitatie van de toepassingen, met inbegrip van de integratie 
van nieuwe toepassingen; 

• Overervingsprocedures via specifieke woordenboeken waarmee het hergebruik 
van gegevens alsook de coherentie ervan verzekerd kunnen worden doorheen 
de versies; 

• Semi-automatische procedures welke o.a. de mogelijkheid geven om vanaf de 
glossaria overeenkomende xsd.-bestanden te genereren of codes te 
recupereren (bv. Nace) in de testprogramma's en de databases; 

• Generatieprocedures onder verschillende formaten van eenzelfde inhoud; 
• Impactanalyse van de gevraagde wijzigingen (haalbaarheid) en coördinatie van 

het overleg tussen de verschillende betrokken partners teneinde de relevantie 
ervan te controleren en aldus zowel de kwaliteit als de veiligheid van de 
informatie te garanderen; 

• Ondersteuning en bijwerking van de technische en informatieve inhoud van de 
glossaria op gestandaardiseerde wijze in overleg met of op aanvraag van de 
betrokken sectoren via een validatieworkflow. 

 



 

3. Voordelen van de voorgestelde diensten 
 

• Gebruik van spitstechnologieën van het type "elektronisch woordenboek"; 
• Centralisatie van de gevraagde aanpassingen; 
• Snelle communicatie van de aanpassingen naar alle betrokken partners; 
• Informatieveiligheid; 
• Maximale kwaliteit en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie; 
• Flexibiliteit van het systeembeheer; 
• Evolutiemogelijkheid van de informatie; 
• Grote ervaring gebaseerd op bestaande toepassingen. 

 

4. Kosten 
 

In functie van uw behoeften stellen wij een bestek op dat u ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd.  

 

5. Beschikbaarheid 
 

De dienst is beschikbaar. 
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