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Met enige vertraging, maar nog net op tijd voor de vakantieperiode, presenteren wij jullie hierbij de 
nieuwe BelEESSI-nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vinden jullie een korte stand van zaken van de 
verschillende luiken van het BelEESSI-project, de volgende stappen en enkele good-to-knows. 

Na een enigszins woelige periode waarbij enkele ernstige vragen gesteld werden bij de haalbaarheid en 
performantie van RINA en bij uitbreiding het hele EESSI-project, is de implementatie van EESSI in België 
ondertussen in een stroomversnelling geraakt waarbij de verschillende aspecten ervan in hun eindfase 
zitten en de eerste BUCs weldra in productie zullen gaan. 

Het blijft onze ambitie om volledig in productie te zijn in 2019, met als laatste go-live datum 31/12/2019. 
Een ambitieuze doch realistische kalender werd opgesteld in samenspraak met de betrokken 
instellingen. Naargelang de ontwikkelingen (technisch, maar ook wat betreft het uitrollen van de 
opleidingen binnen de sectoren), kan de planning uiteraard nog verder afgestemd worden. 

I. Business updates 

Dankzij de hulp van de business analist van Smals, Anthony Cavallo, kon de business analyse quasi 
volledig afgerond worden. De laatste openstaande vragen worden eerstdaags uitgeklaard zodat dit 
belangrijke luik van het EESSI project afgesloten kan worden. 
De analyse documenten per BUC kunnen per sector op Sharepoint worden geraadpleegd. Deze 
documenten omvatten naast de schematische voorstelling van de flows per BUC binnen België ook de 
omschrijving van de rollen en verantwoordelijkheden per instelling in het uitvoeren van de BUC in 
kwestie.  
In de recurrente fase van EESSI (na de implementatie), zullen deze documenten verder up to date 
gehouden worden in lijn met de ontwikkelingen binnen de sociale zekerheidssector in België. 

https://socialsecurity.belgium.be/nl/internationaal-actief/eessi-naar-een-elektronische-uitwisseling-van-socialezekerheidsgegevens-europa


Wat betreft het invullen van de Institution Repository (IR), werden de voorbereidende werken intussen 
afgerond en zal deze week nog gestart worden met het opladen van de gegevens in de IR in productie. 
In een volgende fase zal dan gefocust worden op het uitwerken van identificatieparameters die de 
verschillende instellingen binnen België van elkaar kunnen onderscheiden en zullen helpen bij het 
identificeren van de correcte instelling als ontvanger van een BUC. 

II. Technische updates 

Eind mei werd voor RINA de nieuwe acceptatieomgeving – identiek aan de toekomstige productie-
omgeving – geactiveerd. Dit betekent ook dat vanaf nu de toegang tot de applicatie beter beveiligd 
wordt en via RMA dient te gebeuren. Een belangrijke rol is hierbij dan ook weggelegd voor de 
toegangsbeheerder/DPO officer van de verschillende instellingen, die de rollen van hun gebruikers zal 
moeten beheren.  
Intussen worden ook meer en meer tests uitgevoerd met het buitenland, wat de betrokkenen in staat 
stelt het systeem te testen en nog beter de nieuwe omgeving te simuleren. 

De National Gateway (NG) is klaar in de acceptatieomgeving. Sinds enkele maanden wordt het gebruikt 
om de uitwisselingen tussen de instellingen die het gebruiken (RSZ, RSVZ, SFPD) en het buitenland te 
testen voor de BUC's "LA" en "P". De verwerking van nieuwe types BUC’s zal – via deze NG -  geleidelijk 
aan worden toegevoegd. Deze NG zal ook worden gebruikt om de door Europa opgelegde prestatietests 
uit te voeren vooraleer er in productie wordt gegaan. Ze biedt ook toegang tot de “Institution 
Repository” voor de instellingen die deze informatie nodig hebben. Er zijn echter nog steeds twee 
problemen in de technische componenten/aspecten (BMI - Business Message Interface) die door 
Europa worden geleverd en waarvoor nog steeds een oplossing wordt gezocht.   

De definitieve installatie van de AccessPoint (AP) op de productieomgeving, zal de komende dagen 
worden afgerond. Het zal de nodige onderhouds- en beveiligingselementen bevatten, met inbegrip van 
de vereiste ‘logging’. Het zal het enige doorgangspunt zijn voor de stromen van en naar RINA en de 
NationalGateway voor alle Belgische instellingen die met EESSI verbonden zijn. Voor instellingen die 
zowel RINA als het NG gebruiken, wordt een "intelligent routing"-mechanisme geactiveerd om, 
afhankelijk van de BUC, berichten van deze instellingen naar RINA of het NG te kunnen doorsturen. 

III. BeNAP 

Het BeNAP-project (Belgian National Applications Pilot) maakt deel uit van het grotere BelEESSI-project 
en heeft als doel nationale applicaties te ontwikkelen voor 4 piloot-OISZ: de RSZ, het RSVZ, het RIZIV en 
de Federale Pensioendienst. We zijn op de goede weg om dit project af te ronden, enkel de conformance 
testing laat op zich wachten. Het is ook daarom dat de deadline opgeschoven werd naar 31/12/2019 – 
naar analogie met BelEESSI.  
In oktober zal voor dit project een Closing Conference georganiseerd worden, met experts uit andere 
lidstaten.   

IV. Good to know 

• Om het aantal vragen beter te kanaliseren en de communicatie te structuren, vraagt de FOD 

Sociale Zekerheid om het algemene e-mailadres beleessi@beleessi.fed.be te gebruiken.  

mailto:beleessi@beleessi.fed.be


• Een 50-tal trainers hebben deelgenomen aan de RINA-user portal opleidingen die door twee 
gedreven Smals-collega’s werden gegeven 

• Een 30-tal mensen werden opgeleid in het gebruik van RMA voor het beveiligde 
toegangsbeheer tot RINA 

• We hebben 18 personen kunnen afvaardigen naar de door de EC georganiseerde business 
opleidingen 

• In totaal komt dit neer op een 100-tal personen die binnen België een eerstelijnsopleiding 
hebben ontvangen omtrent (een aspect van) EESSI.  

• Voor RINA is het nog steeds noodzakelijk om deze opleiding te verspreiden onder de 
gebruikers in elke instelling. In elke instelling moet een "Niveau 1"-ondersteuningslijn voor 
RINA worden opgezet om de gebruikers te helpen. Een "level 2" support lijn is opgezet door 
Smals. Problemen kunnen aan hier gemeld worden via het volgende mailadres: 
SupportRina-BelEESSI@smals.be 

• Sinds 31/05/2019 zijn 5 landen in productie (in totaal 41 BUCs) 

• De eerste Belgische BUC zou op 31/07/2019 in productie gaan (UB_BUC_01) 

• Op de BelEESSI Sharepoint kan steeds de laatste versie van de BUC Monitoring Dashboard 
en de BUC planner gevonden worden zoals die door de EC wordt geconsolideerd. De BUC 
planner stelt ons in staat per BUC te zien welk land wanneer in productie is of plant te gaan 

• Op 02/07/2019 eindigt officieel de transitieperiode zoals deze voorzien was bij de aanvang 
van het EESSI project. Gelet op de huidige implementatiestatus bij de verschillende lidstaten 
wordt momenteel echter een nieuw wettelijk kader uitgewerkt (E7) om voor een beperkte 
periode toch zowel papieren als elektronische uitwisselingen parallel te laten bestaan om 
de lidstaten in staat te stellen EESSI verder te implementeren, maar tegelijkertijd toch de 
rechten van de burger te respecteren. 

• De international testing met de andere lidstaten gaat onverminderd verder. End-to-end 
tests met Frankrijk, Oostenrijk en Nederland zijn positief beëindigd. Daarnaast zijn verdere 
tests met Portugal, Italië, Luxemburg en de UK gepland. Het is belangrijk dat deze tests op 
regelmatige basis blijven gebeuren. Een instelling die hierin geïnteresseerd is, mag steeds 
contact opnemen met Lander Van de Sompel bij de FOD Sociale Zekerheid: 
Lander.vandesompel@minsoc.fed.be. Ook wordt gevraagd Lander op de hoogte te brengen 
van geplande tests.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Wenst u deze newsletter niet langer te ontvangen? Stuur een e-mail naar: 
beleessi@beleessi.fed.be 

Disclaimer - Privacy 

mailto:SupportRina-BelEESSI@smals.be
mailto:Lander.vandesompel@minsoc.fed.be
mailto:beleessi@beleessi.fed.be
https://socialsecurity.belgium.be/fr/conditions-dutilisation
https://socialsecurity.belgium.be/nl/privacy

