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Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
 

Wij stellen vast dat de wijzigingen van INSZ-nummers in de dossiers van het leefloon en van 
de Wet 65 nog voor problemen zorgen. 

Momenteel gebeuren veel van deze wijzigingen zonder dat de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid hierbij betrokken wordt: het OCMW deelt de wijzigingen van INSZ per post of 
per mail mee aan de POD Maatschappelijke Integratie. Omwille van efficiëntie en snelheid 
voert de POD de wijziging in zijn informaticasysteem (PRIMA) in, om te vermijden dat de 
formulieren blokkeren en zo de terugbetalingen aan de OCMW’s vertragen.  

Deze wijzigingen worden dus niet doorgegeven aan de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid. Zij worden dus niet meegedeeld aan de andere organismen van de sector. 

Deze werkwijze heeft tot gevolg: 

• dat de informatie waarover de OCMW’s beschikken tegenstrijdig is, wat een 
onzekerheid tot gevolg heeft voor de gebruikers en praktische problemen in de 
geautomatiseerde behandelingsprocedures van de elektronische formulieren. 

• dat de OCMW’s ontevreden zijn, want zij merken dat de formulieren geweigerd worden. 

• dat er een onzekerheid is voor de eindbegunstigde wiens dossier wordt geweigerd. 

• dat de ingaven voor de diensten van de POD Maatschappelijke Integratie, die de dossiers 
moeten regulariseren via een speciale procedure toenemen.  

• Tot slot bestaat het risico dat de vervanging uitgevoerd in Prima niet overeenkomt met 
de vervanging die gebeurt via de KSZ. 

Wij herhalen de basisprincipes voor een goede werking van onze Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid: alle wijzigingen – en dus ook de vervangingen van INSZ – moeten aan de 
KSZ worden doorgegeven, die een spil vormt en alle informatie centraliseert en aan de 
ganse sector doorgeeft in de vorm van mutaties. 

In de toekomst zijn de OCMW’s dus verplicht om elke wijziging van INSZ eerst door te 
geven aan de KSZ, die dus zo opnieuw de draaischijf wordt van een vervanging van INSZ.  
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Het is immers nutteloos om een INSZ alleen te vervangen: de nieuwe identificatie zal 
immers geen enkele toegang gegeven tot de databank van het netwerk. 

Wij vragen u dus om voortaan de volgende procedures na te leven: 

1. Fusie van een BIS-nummer naar een ander BIS-nummer: 

- Het OCMW gebruikt de webservice ReplaceIdentification van de KSZ. 

- Indien het OCMW bovenvermelde webservice niet gebruikt, bezorgt zij de 
informatie aan de cel Identificatie van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid (B. Pieck of M.-B. Delvigne) met de bewijzen waarover zij beschikt; dit 
kan gebeuren per mail of per post. 

⇒ De Kruispuntbank controleert de informatie; bij positief advies voert zij de 
fusie van de nummers door;  

⇒ Het  volledig netwerk van de KSZ wordt op de hoogte gebracht van de 
wijziging door de mutaties. 

 

2. Vervanging van een BIS-nummer door een Nationaal nummer: 

o Het OCMW gebruikt de webservice ReplaceIdentification van de KSZ. 

o Indien het OCMW bovenvermelde webservice niet gebruikt, bezorgt zij de 
informatie aan de cel Identificatie van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid (B. Pieck of M.-B. Delvigne) met de bewijzen waarover zij beschikt; dit 
kan gebeuren per mail of per post. 

⇒ De Kruispuntbank controleert de informatie; bij positief advies voert zij de 
fusie van de nummers door;  

⇒ Het  volledig netwerk van de KSZ wordt op de hoogte gebracht van de 
wijziging door de mutaties. 

 

3. Vervanging van een nationaal nummer door een ander nationaal nummer. 

⇒ Het OCMW bezorgt de informatie aan de cel Identificatie van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (B. Pieck of M.-B. Delvigne) die 
controleert of de aanvraag gegrond is en bezorgt de informatie vervolgens aan 
het Rijksregister, 

⇒ Het Rijksregister voert de fusie van de nummers uit;  

⇒ Het  volledig netwerk van de KSZ wordt op de hoogte gebracht van de 
wijziging door de mutaties. 

 

Mits naleving van deze eenvoudige regels wordt elke wijziging van een INSZ – en wij weten, 
door ons courant beheer, hoe belangrijk deze informatie is voor een efficiënt beheer van 
onze dossiers en dus voor een betere dienstverlening – meegedeeld aan de gehele sector. 

Tot slot delen wij mee dat er een Webservice ter beschikking is waarmee de gegevens van 
een BIS-nummer kunnen worden gewijzigd:  

• Indien het gaat om een gegeven dat niet op de SIS-kaart staat, kan dit hiermee 
worden gewijzigd. Deze gegevens zijn de naam en voorname, het geslacht en de 
geboorterdatum; 

• Indien het gegeven op de SIS-kaart vermeldt staat, wordt de vraag doorgestuurd naar 
het NIC dat 30 dagen de tijd heeft om de wijziging door te voeren. Bij gebrek aan 
antwoord binnen de termijnen, gebeurt de wijziging door de KSZ. 



Het is dus verboden om een nieuw nummer aan te maken in het BIS-register 
voor eenzelfde persoon wanneer enkel de identificatiegegevens van deze 
persoon wijzigen.  

 
Om de cel Identificatie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te contacteren: 

⇒ Bianca Pieck – mailto:bianca.pieck@ksz-bcss.fgov.be -T 02-741 84 49  

 
Voor alle bijkomende informatie neemt u contact op met op het telefoonnummer 02/508 85 
85 of stuurt u een e-mail naar vraag@mi-is.be. 

 

Inmiddels verblijven wij, 

Met de meeste hoogachting, 

 
 

 
Voor de Minister van Maatschappelijke 

Integratie 
De Voorzitter, 
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