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DABS centraliseert alle akten 
(geboorte, huwelijk, adoptie, 
nationaliteitsverandering,  overlijden) in 
één grote databank, terwijl die nu bij de 
lokale besturen zitten. Dat is efficiënter 
voor die besturen en ook voor 
iedereen die een akte wil raadplegen 
of moet voorleggen. Wat betekent DABS 
voor u als gemeentebestuur?

Nieuwe akten altijd digitaal

Volgens de planning start DABS begin 
2019. Dan mag u nieuwe akten alleen 

nog digitaal opstellen, ondertekenen 
en bewaren in één centrale databank. 
Met andere woorden: een authentieke 
digitale bron vervangt voortaan een 
authentieke papieren bron.

Oude akten digitaal als dat nodig is
Er staan natuurlijk nog heel wat oude 
akten op papier – meestal in dikke 
boeken ingebonden. Gemeenten zullen 
die akten volledig moeten digitaliseren 
bij een wijziging (randmelding) of bij 
aanvraag van een afschrift of uittreksel én 
ze naar DABS sturen. 

Burgerlijke stand is klaar voor DABS

Burgerlijke stand, onderdeel van onze 
suite Burgerzaken, is er al klaar voor om 
nieuwe digitale aktes door te sturen 

naar DABS. Moet u een ‘oude’ akte, die 
u ingescand hebt, doorsturen? Hou er 
rekening mee dat u nog metadata aan 
zo’n document moet toevoegen. 

Deze gegevens uit de back-office 
koppelen wij voor u aan de actuele 
gegevens uit het extract van het 
Rijksregister. 
> Is de koppeling succesvol? Dan wordt 
de akte gemigreerd naar DABS. 
> Is er geen overeenkomst? Dan 
migreert u deze akten manueel 
naar DABS. Wij voorzien hiervoor de 
nodige uitbreiding aan M-BST, onze 
webgebaseerde applicatie om op een 
uniforme en efficiënte manier afschriften 
van de akten Burgerlijke stand te 
genereren. 

DABS centraliseert 
digitale akten

Digitale aangifte overlijden V-ICT-OR

De Vlaamse ICT Organisatie V-ICT-OR wil vanaf 2019 burgers de mogelijkheid 
bieden een overlijden digitaal aan te geven. De bedoeling is de huidige 
documentenstroom via dokter, gemeente, begrafenisondernemer en 
crematorium een pak vlotter te maken. Remmicom werkt volop aan de 
integratie van deze digitale aangifte in Burgerlijke stand en Begraafplaatsen.

Akten moeten in de toekomst 
digitaal. Daarom gaat 
in januari 2019 DABS 
(Databank van Akten van de 
Burgerlijke Stand) van start. 
Dit samenwerkingsproject 
van FOD Justitie, FOD 
Binnenlandse zaken en het 
Rijksregister is een initiatief 
van de Dienst Administratieve 
Vereenvoudiging (DAV).

Vindt u het nuttig om als gemeente 
facturen digitaal aan te bieden? Goed 
idee, Remmicom helpt u. 

We zijn een samenwerking aangegaan 
met IPEX, een bedrijf gespecialiseerd 
in het beheer van transactionele 
documenten, zowel op papier als 
digitaal. Onze samenwerking biedt 
uw bewoners de mogelijkheid om 
aan te geven of ze documenten – en 

dan vooral facturen – digitaal willen 
ontvangen. Remmicom maakt daarvoor 
een online registratiepagina aan waar 
bewoners zich kunnen aanmelden als 
ze willen overschakelen naar digitale 
communicatie. 
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Factureert uw gemeente 
al digitaal?



M-Post, het postregistratiesysteem 
van Remmicom, wordt almaar slimmer. 
Na de koppeling met het lokaal 
bevolkingsbestand, is nu ook het 
Rijksregister aan M-Post gelinkt.

Een koppeling met het Bevolkingsregister 
en het Rijksregister voorkomt dat uw 
gemeente fouten maakt omdat de 
gegevens niet actueel meer zijn. Een 
voorbeeld: komt er een poststuk binnen, 
dan kan een ambtenaar het meteen met 
de juiste adresgegevens registreren. Maar 
daar blijft het niet bij. Wil de ambtenaar 
het poststuk beantwoorden, dan checkt 
M-Post automatisch via de link met het 
bevolkingsregister en Rijkregister of de 
adres- en andere gegevens nog actueel 
zijn. Achteraf zijn geen correcties meer 
nodig, alles zit meteen juist.

Slim scannen

Ook scannen in M-Post verloopt voortaan 
eenvoudiger en gebruiksvriendelijker. U 
hoeft niet meer het type document aan 
te klikken, want de software ziet voortaan 
automatisch over welk type poststuk het 
gaat. Loopt er iets fout, bijvoorbeeld een 
onleesbare barcode, dan kunt u meteen 
zelf ingrijpen. 

Ondertekening brieven 
automatisch aangepast

Gaat de burgemeester of de secretaris 
met vakantie? Vroeger moest u 
de template van de brief voor de 
ondertekening manueel aanpassen. 
Voortaan kunt u in de achterliggende 
module ‘Gebruikersbeheer’ de 
vervanging instellen, waarna in die 
periode de template voor ondertekening 
door de waarnemend burgemeester 
of secretaris automatisch geactiveerd 
wordt.

Ondanks het uitstel van de invoering 
van de Omgevingsvergunning door de 
Vlaamse regering, hebben liefst 650 
gebruikers in mei op zes plaatsen in 
Vlaanderen een opleiding gevolgd om 
te kunnen starten met onze module 
Omgeving.net. 

Een functionaliteit in de module 
Omgeving.net is een webmodule die het 
voor burgers mogelijk maakt het digitale 
dossier in te kijken aan de balie van de 

dienst. Deze webmodule – standaard 
aanwezig in Omgeving.net – zet dossiers 
met plannen en bijlagen op vraag van 
de burger automatisch klaar tijdens de 
periode waarin ze ingekeken mogen 
worden. Dossiers kopiëren of op een usb-
stick zetten behoort tot het verleden.

Belangrijk: deze webmodule toont zowel 
ingediende als geactualiseerde plannen. 
Ook de inzage van besliste dossiers is 
perfect mogelijk. Biedt u de burgers 
deze service aan? De webmodule is 
geschikt voor aanraakschermen, zodat 
de gebruiker zelf door het dossier kan 
navigeren. 
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M-Post linkt, scant  
en past aan

3

Nieuw: webmodule in 
Omgeving.net

‘Solliciteer vandaag, en start na de 
festivals … Wij zorgen alvast voor je 
festivaltent!’ Met die slogan gingen we 
dit voorjaar op zoek naar toekomstige 
schoolverlaters die bij Remmicom als 
.NET-ontwikkelaar aan de slag willen 
gaan. 

Op jobbeurzen van verschillende 
hogescholen waren we op post 
om ‘young graduates’ voor 
Remmicom warm te maken. Kiezen 
ze voor Remmicom, dan volgt een 
doorgedreven opleiding om niet 
alleen alle aspecten van Microsoft.
NET, maar ook de nodige soft-
skills en kennis over ‘Agile werken’ 
te verwerven. De moeite waard 
om goed voorbereid de stap van 
hogeschool naar bedrijfswereld te 
zetten.

Het resultaat? In 2016 slaagde 
Remmicom erin vijf van deze 
felbegeerde jonge talenten aan te 
trekken en in 2017 hopen we ons 
bedrijf met nog eens vijf .NET-
ontwikkelaars te versterken. We 
kregen alvast heel wat sollicitanten 
over de vloer. Ondertussen kleuren 
de zomerfestivals groen van de 
Remmicom-tenten.

De zomerfestivals 
kleuren groen van 
de Remmicom-tenten

Remmicom zet ook in 
2017 in op jong talent. 
Zij bouwen mee aan 

de softwareoplossingen 
van morgen voor uw 

bestuur.



Wie aan de Vlaamse overheid factureert, 
moet dat sinds 2017 digitaal doen. 

De eerste steden en gemeenten zullen 
in eind 2017 e-facturen ontvangen via 
Mercurius OpenPeppol. Vanaf november 
2019 zal dit ook algemeen verplicht zijn. 
Al uw leveranciers moeten vanaf dan 

elektronisch factureren via het Mercurius-
platform.

Als lokaal bestuur moet u in staat zijn de 

elektronische facturen van dat platform 
te verwerken. Onze module M-Fact 
is volledig klaar om die inkomende 
e-invoicing feilloos uit te voeren.

Geen kalkoen voor onze technici? Zo ver 
kwam het niet. Want Remmicom bood 
vanuit de back-up van het ICT-systeem 
een creatieve oplossing aan: we plaatsten 
alles in RemPaaS (Remmicom Platform 
As a Service). Daarin combineren we de 
benodigde servers voor de Remmicom-
toepassingen van een bestuur in de 
cloud, terwijl een aantal servers lokaal 
kunnen blijven draaien. Op tweede 
kerstdag kon het gemeentebestuur weer 
onbekommerd aan het werk.

De stap naar RemPaaS

Deze anekdote – hoewel ze dat voor de 
gemeente in kwestie zeker niet was – 
illustreert de flexibiliteit die Remmicom 
gemeentebesturen aanbiedt om naar 
RemPaaS te migreren. Op dit ogenblik 
hebben 24 gemeentebesturen de stap 
naar RemPaaS gezet. Ze zijn enorm 
tevreden over de vlotte gang van zaken, 
en de werklast van de eigen ICT-diensten 
neemt af. 

Nog meer gemeenten zullen 
overschakelen naar RemPaaS. Remmicom 
speelt daarop in. We hebben nu in ons 
datacenter een building block voor 
28 gemeentebesturen en breiden 
binnenkort uit naar een tweede building 
block van 28.

De evolutie naar RemDaaS

Het ICT-infrastructuurverhaal is nog 
niet uitverteld. We verwachten dat in de 
toekomst veel gemeentebesturen via 
RemPaaS zullen evolueren naar RemDaaS 
(Remmicom Desktop As a Service). Alle 
servers zijn dan verplaatst naar ons 

datacenter en er staat niets meer lokaal. 
Concreet betekent het dat Remmicom 
alle servers in de cloud groepeert, niet 
alleen die van ons, maar ook die van 
andere leveranciers, bijvoorbeeld voor 
tijdsregistratie en GIS-toepassingen. 

RemDaaS of RemPaaS voor u?

Ondertussen groeit de interesse 
van gemeenten zienderogen. Het 
gemeentebestuur van Begijnendijk is als 
eerste live in RemDaaS. De gemeente 
Wezembeek-Oppem staat te trappelen 
om te starten. 

Wanneer is RemDaaS geschikt voor 
u en wanneer is RemPaaS een betere 
oplossing? Vaak heeft de omvang van de 
gemeente een invloed op de budgettaire 
mogelijkheden. 

> Welke oplossing voor uw gemeente? 
Overleg met ons.

Een IT-crash op  
kerstdag. Wat dan?

Als u dit leest, zomert het 
volop. Maar voordat u het 
beseft, staat er alweer een 
kerstboom te fonkelen in de 
hal van het gemeentehuis. 
Alles peis en vree? Bij één 
van onze klanten crashte de 
applicatieserver op de dag voor 
Kerstmis. Wat dan? Gelukkig 
was de hemel – in dit geval ‘de 
cloud’ – nabij.
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Ontvangt uw gemeente 
facturen al digitaal?

Vraag ons alles

De evolutie van e-invoicing is niet te stoppen. Wilt u M-Fact leren kennen, 
zodat u digitale facturen via Mercurius kunt ontvangen? En heeft uw gemeente 
ook interesse om zelf digitaal te factureren? Neem contact op met Remmicom. 
Onze specialisten tonen u alle mogelijkheden.



Alle modules van Bevolking zijn sinds begin 2017 beschikbaar in .net. Dit verhoogt de 
gebruiksvriendelijkheid van de suite Burgerzaken, aangezien er voortaan gewerkt wordt 
in een identieke interface voor Bevolking, Burgerlijke Stand en Begraafplaatsen.

Bevolking was oorspronkelijk een Dynaview-toepassing, een schil die over AS400 
geschreven was. Gebruikers moesten in die schil werken, wat op dit ogenblik qua 
gebruiksvriendelijkheid voorbijgestreefd is. 

Daarom namen we bij Remmicom al enkele jaren geleden de beslissing om alles over 
te zetten naar .net. Daarin kun je Bevolking opsplitsen in drie delen: 1 – consultatie 
lokaal bevolkingsbestand, 2 – transactie rijksregister en lijsten, 3 – beheer registers 
(woonplaatsmutaties, inentingen, identiteitskaarten, rijbewijzen …).

Identieke gebruikersinterface

Lange tijd hebben gemeenten met twee applicaties gewerkt. Modules 1 en 2 stonden 
in .net, module 3 in Dynaview. Sinds begin van het jaar is ook module 3 beschikbaar in 
.net. Daardoor vormt Bevolking samen met Burgerlijke Stand en Begraafplaatsen één 
suite voor Burgerzaken met een identieke gebruiksvriendelijke interface.

Overstap volop aan de gang

Meer dan 20 gemeenten hebben module 3 in .net al in gebruik. Tegen het einde van 
dit jaar zal het overgrote deel van de gemeenten de overstap gemaakt hebben.

Bevolking, Burgerlijke Stand en Begraafplaatsen: 
volledige suite Burgerzaken in moderne .net  
technologie 
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Weer een aantal nieuwe besturen 
heeft de voordelen van Meeting.
mobile ontdekt om als college, 
gemeenteraad, OCMW-raad of vast 
bureau volledig digitaal te vergaderen. 
We zetten de voordelen van Meeting.
mobile nog eens op een rijtje.

Snel, moeiteloos en zonder fouten 
De administratie bereidt de volledige 
vergadering voor in Meeting.net. 
Met een druk op de knop worden 
alle agendapunten en bijlagen 
doorgestuurd naar Meeting.mobile. 
Er hoeven dus geen huzarenstukjes 
meer uit de mouw worden geschud 
om alles op tijd bij iedereen te 
krijgen. Het gaat zonder moeite en 
het risico op foutjes is nihil.

Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
Elke deelnemer heeft in één 
oogopslag toegang tot agenda, 
teksten en bijlagen. Hoeven voor de 
deelnemers bepaalde punten niet 
noodzakelijk tijdens de vergadering 
besproken te worden? Dan kunnen 
ze dat vooraf in Meeting.mobile 
aangeven. Even een agendapunt uit 
het verleden inkijken? Dankzij de 
zoekfunctie à la Google komen de 
documenten meteen tevoorschijn. 
Ook dat is weer een flinke besparing 
op papier.

Op elk platform en device
Meeting.mobile voelt zich overal 
thuis: op laptop, tablet of zelfs 
smartphone. Bovendien is de 
applicatie uitgerust met een 
ijzersterke MYDIGIPASS-beveiliging. 
Wist u dat zelfs Tax-on-Web met 
dezelfde technologie beveiligd is?

Digitaal vergaderen doe 
je met Meeting.mobile

Opmerkelijk

Drie gemeentebesturen zijn alvast overtuigd van de kwaliteit van de nieuwe 
Burgerzaken suite, en stapten daarom recent over van een andere leverancier 
naar Remmicom. 
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Van kleine eilandjes 
naar een stevige brug

Hoe lang is de gemeente Asse bezig 
met het inkantelingsproject?

Pascal Uyttersprot: Drie jaar geleden 
hebben we besloten om tegen 2019 
een volledige samenwerking tussen 
gemeentebestuur en OCMW te bereiken. 
Dat gebeurt fysiek door mensen 
van het OCMW onder te brengen 
in gebouwen van de gemeente én 
omgekeerd. De personeelsdienst voor 
beide organisaties zit nu al in één 
lokaal, de financiële diensten huizen 
op dezelfde verdieping en IT heeft een 
samenwerkingsovereenkomst om op 
termijn tot één centrale IT-dienst uit te 
groeien.

Wat is de impact van de verhuizingen 
op telefonie en netwerken?

Pascal Uyttersprot: Al vóór de 
verhuizingen zagen we de noodzaak in 
om de netwerken met elkaar te linken. 
Dat is nodig, want je kunt wel mensen 

in hetzelfde gebouw onderbrengen, 
maar wat als ze bijvoorbeeld de 
telefoon niet kunnen doorverbinden 
of elkaars systemen niet kunnen 
bereiken? Bovendien hadden beide 
organisaties nood aan vernieuwing van 
de infrastructuur. Door al die elementen 
samen heeft de gemeente enkele jaren 
geleden besloten om één globaal 
budget vast te leggen en zowel servers 
als telefonie gemeenschappelijk aan te 
pakken.

Bij de keuze van een IT-partner ging 
Asse niet over één nacht ijs …

Pascal Uyttersprot: Voor IT werd even 
een voorstel overwogen om alles in de 
cloud te zetten. Bij nader onderzoek 
bleek dat nog geen enkele gemeente die 
oplossing had geïmplementeerd. Om 
een klare kijk op de behoeften te krijgen 
en de belangen van zowel gemeente 
als OCMW te respecteren, hebben we 
het autonome provinciebedrijf VERA 
ingeschakeld. VERA formuleerde een 
onpartijdige conclusie en stelde in 
een volgende fase het lastenboek op. 
Uit de procedure kwam Remmicom 
als winnaar naar voren. In vergelijking 
met de concurrentie ging het om een 
evenwaardige oplossing, maar de 
prijs zat iets scherper. En natuurlijk 
heeft Remmicom tonnen ervaring met 
gemeenten, ook met de onze.

Wat is het resultaat van de 
implementatie door Remmicom? 

Pascal Uyttersprot: Het werpt zijn 
vruchten af. OCMW en gemeentebestuur 
zijn sterk aan elkaar gekoppeld en 

kunnen als elkaars back-up fungeren. 
Binnenkort zijn we in staat om 
transparant mensen te verschuiven 
binnen de twee organisaties. Mede door 
de wens van het bestuur om mensen 
flexibel te kunnen inzetten in beide 
organisaties groeit ook de noodzaak om 
dezelfde applicaties te gebruiken. Een 
uniform en redundant systeem zal ons 
hier zeker bij helpen.

Waarom hebben jullie ervoor gekozen 
elkaars back-up te zijn?

Pascal Uyttersprot: Je moet altijd een 
offsite back-up hebben. Natuurlijk kun je 
daarvoor een extern gebouw inrichten, 
maar onze oplossing is toch praktischer. 
We hebben nu twee serverplatforms 
en één globale directory. De gemeente 
back-upt zijn data naar het OCMW 
en andersom. Stel dat er iets ernstigs 
gebeurt – bijvoorbeeld een brand … 
of dat er iets schort aan één van beide 
systemen? 

Ja, wat dán?

Pascal Uyttersprot: Wel, de ene partij 
kan de server van de andere gebruiken 
om snel weer op te starten en aan het 
werk te gaan. Precies dat is het verschil. 
Vroeger zaten we elk op ons kleine 
eilandje met onze eigen back-upjes. Bij 
IT-onheil was het altijd bang afwachten 
of alles nog goed zou komen. Nu heeft 
Remmicom een stevige brug gebouwd. 
Die kan tegen een IT-stormpje!

De inkanteling van OCMW 
in gemeentebestuur heeft 
belangrijke gevolgen voor de 
IT-infrastructuur. Tegelijkertijd 
is het een uitgelezen kans 
om op IT-gebied sterker te 
staan. Een mooi voorbeeld 
is de gemeente Asse, waar 
IT-verantwoordelijke Pascal 
Uyttersprot nu al de voordelen 
van de IT-integratie ervaart.
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Als vroeger iemand verhuisde, kwam 
de wijkagent met een invulformulier ter 
plaatse om de toestand te controleren. 
Daarna moest een ambtenaar de notities 
van de agent overtikken om aan het 
dossier toe te voegen. Bovendien was 
de uitwisseling van deze papieren 
woonstcontroles zeker niet efficiënt te 
noemen.

Dankzij de Digitale woonstcontrole 
verloopt dat proces voortaan vlotter. 
Nu belt de agent aan en noteert hij 
op zijn smartphone, tablet of laptop. 
Hij vult de gegevens in volgens een 

gebruiksvriendelijke procedure, 
ondertekent het digitale document 
en stelt het meteen ter beschikking 
van de ambtenaar, die het dossier 
onmiddellijk kan afwerken. De Digitale 
woonstcontrole is uiteraard te gebruiken 
bij elk type van adreswijziging (verhuis 
binnen de gemeente, aankomst, 
afvoering van ambtswege, …).

Het grote voordeel van de Digitale 
woonstcontrole? 

De traditionele documentenstroom 
vervalt waardoor niemand nog iets hoeft 
over te typen.  Efficiëntiewinst en een 
lager risico op fouten helpen mee aan de 
strijd tegen domiciliefraude waar onze 
federale regering belang aan hecht.

Ook voor uw gemeente
De Digitale woonstcontrole gaat in 
september live en Remmicom stelt vanaf 
dan deze module ook ter beschikking 
voor andere gemeenten. 

Digitale woonstcontrole 
schiet uit de startblokken 
in Lier

Mogelijk voor elke politiezone
Wat als uw gemeente binnen een overkoepelende politiezone valt? Niet erg, 
de software is instelbaar zodat ook uw wijkagenten gebruik kunnen maken 
van de Digitale woonstcontrole!
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Het succes van het gebruik van een informatica toepassing staat of valt vaak met de 
kwaliteit van de opleiding en begeleiding. Remmicom voorziet dan ook in moderne en 
didactisch uitgeruste opleidingslokalen waar wij onze gebruikers in de meest optimale 
omstandigheden vertrouwd maken met het gebruik van een bepaalde Remmicom 
toepassing.

Remmicom legt de klemtoon van de opleiding op de individuele benadering van de 
cursist. Daarom hanteren wij een maximum van 9 cursisten per opleidingssessie. Naast 
de opleidingen van onze eigen Remmicom toepassingen kunnen wij ook voorzien 
in een opleiding van de Microsoft Windows besturingssystemen en/of het gebruik 
van de Microsoft Office producten. Indien u wenst kunnen wij binnen dit aanbod een 
opleiding op maat of zelfs ter plaatse organiseren.

Om ons opleidingsaanbod echt volledig te maken wordt er aan de cursisten ’s middags 
een lunch aangeboden zodat u in de beste omstandigheden de namiddagsessie kan 
aanvatten. Al de opleidingen van de Remmicom toepassingen worden ook zorgvuldig 
gedocumenteerd in een handleiding of cursusboek waarvan elke deelnemer een 
exemplaar ontvangt.

Na de opleidingssessie kan u, binnen het kader van het onderhoudscontract op 
de toepassingssoftware, steeds verder beroep doen op onze medewerkers van de 
helpdesk om eventuele onduidelijkheden op te lossen.

De combinatie van een degelijke en individueel gerichte opleiding met een ruime 
begeleiding achteraf maakt dat de gebruikers helemaal klaar zijn om met de 
Remmicom toepassingen aan de slag te gaan.

Meer info op: www.remmicom.be

Ons opleidingscentrum Opleidingslocatie in  
Westmeerbeek

Het nieuwe opleidingsgebouw 
in Westmeerbeek beschikt over 
verschillende opleidingslokalen 
voorzien met een individuele PC per 
cursist en Smartboards in een groen 
en rustig kader.

Remmicom
Stationsstraat 147
2235 Westmeerbeek
Tel. 016 68 02 23

Opleidingslocatie  
in Temse

Voor onze klanten uit Oost- en 
West-Vlaanderen hebben we een 
opleidingslokaal in Temse (Machi 
center).

Machi center
Hoogkamerstraat 307
9140 Temse
Tel. 03 711 02 05
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Peter Dewever
Manager Klantenrelaties

Tel. 016 68 02 23
Gsm 0497 52 43 15

peter.dewever@remmicom.be

Remmicom NV 
Stationsstraat 147  
2235 Westmeerbeek 
Tel. 016 68 02 23 
Fax 016 68 05 13 
info@remmicom.be 
www.remmicom.be

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Remmicom, 
de veilige stap 
naar de 
toekomst
> Specialist in IT-oplossingen voor lokale besturen sinds 1988
> Actief in meer dan 100 besturen
> Oplossingen op maat van onze klanten
> Steeds innoverend en vernieuwend


