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- Antwerpen vraagt om toegang te krijgen tot de webtoepassing. Bijvoorbeeld enkel 

een read. 

 

- De inhoud van de dossiers van de ziekenhuizen zijn niet meer zichtbaar in de Cipal 

toepassing. 

 

- De cevi toepassing laat niet toe om dossiers te schrappen (cfr: workaround  voor 

foutieve verzending bij tweelingen waarbij een dossier mag geschrapt worden) 

 

- Document voor de keuze van de familienaam: de vraag werd gesteld of dit niet in de 

toepassing kan worden geïmplementeerd ipv een document dat wordt afgedrukt. 

 

- Q: in hoeverre kan de inzameling van de statistische gegevens niet vereenvoudigd 

worden indien de Vlaamse gemeenschap een machtiging voor het gebruik van het 

Rijksregisternummer zouden aanvragen (zoals hun federale collega’s) 

 

    A: hiervoor is een aanpassing nodig aan het KB en moet er een machtigingsdossier 

ingediend worden. De vraag is terecht en zeker interessant om verder te bekijken wat 

kan gedaan  worden. 

 

- Q: Bereikbaarheid helpdesk fedict op brugdagen en avond- en zaterdagopeningen. 
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   A: De openingsuren van de servicedesk Fedict zijn gepubliceerd op 

http://www.services.fedict.be/nl/services/eBirth/Gemeenten/Ondersteuning. 

Het contractueel kader waarover Fedict beschikt laat niet toe dat de 

servicedesk beschikbaar is buiten de openingsuren van Fedict. Anderzijds, in 

het geval van een panne (op het niveau van het datacenter), zijn onze teams 

beschikbaar gedurende langere periodes om de beschikbaarheid van de 

dienst te herstellen. De ziekenhuizen beschikken over een call-center 

gespecialiseerd in medische toepassingen, waarvan hun openingsuren 

aangepast zijn aan de behoeften van de sector. 

 

- Q: Kan onderhoud met service-onderbreking gepland worden op niet-

openingsuren van de gemeentes? 

 

   A: Gepland buiten de werkuren of rond middaguur 

 

- Zorg en gezondheid liet weten dat er ongeveer 1100 records zijn die ze niet 

aan elkaar kunnen koppelen? De sleutel komt niet overeen. Momenteel is de 

precieze oorzaak nog niet beken maar dit wordt verder onderzocht. 
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