
Met de invoering van Sage BOB 50 had ik in het begin schrik dat mijn boekhoudkundige kennis erop 

achteruit zou gaan. Vandaag besef ik dat ik mij kan focussen op taken met meer toegevoegde waarde: 

budgetbeheer, kostenanalyse en rapporteringen zijn belangrijker dan facturen manueel invoeren.

Cindy De Greef, boekhoudster bij de Privacycommissie

“

De Privacyommissie werd opgericht bij de Wet van 8 december 
1992 (de zogenaamde “Privacywet”) en telt 
vandaag 56 medewerkers. Haar hoofdmissie 
is om op te treden als erkend leider op 
het gebied van privacybescherming, 
zowel op nationaal als op 
internationaal niveau. Zo werkt de 
Privacycommissie mee aan het 
opstellen van relevante normen 
rond informatiebeveiliging en 
privacybescherming, en staat 
ze in voor het toezicht op de 
correcte toepassing ervan.

6000 aangiftes per jaar 
via e-loket verwerken

Volgens de Privacywet van 1992, moet 
iedere burger die persoonsgegevens verwerkt, 
dit ook aangeven. Via een openbaar register kan iedereen 
immers kennis krijgen van de verwerkingen van persoonsgegevens. 

Om dit aangifteproces efficiënt af te handelen, voorziet de 
Privacycommissie daarom in een e-loket, dat iedereen moet 
toelaten om online zijn aangifte af te handelen. Vandaag gaat 
het over een volume van 6000 aangiftes per jaar – een cijfer dat 
ieder jaar stijgt. Bij iedere aangifte hoort bovendien een beperkte 
financiële bijdrage.

Koppeling tussen Sage BOB 50 en e-loket

Dat de Privacycommissie een boekhoudpakket nodig had om 
dit boekhoudkundig te verwerken, spreekt voor zich: de keuze 
hiervoor ging naar Sage BOB 50. Tot begin 2008, moesten 

echter alle gegevens afkomstig van het e-loket, telkens 
opnieuw manueel ingevoerd worden in Sage BOB 50. Een 

situatie die heel wat kostbare tijd opslorpte.

“Met één persoon verantwoordelijk voor de 
boekhouding, verwerken wij 6000 facturen 
en betalingen per jaar. Dan moet je wel naar 
manieren zoeken om het ganse proces zo 

efficiënt mogelijk af te handelen. We hebben 
dan ook geopteerd voor een koppeling 

tussen Sage BOB 50 en het e-loket”, 
aldus Patrick Van Wouwe, waarnemend 
administrateur bij de Privacycommissie.
 
Sinds 2011 worden niet alleen de 
klantgegevens, maar ook de volledige 
factuurinformatie

bij iedere aangifte automatisch 
doorgesluisd van de online e-loket naar 

Sage BOB 50.

Cindy De Greef, boekhoudster bij de Privacycommissie: “Op 
amper vijf minuten tijd zijn al mijn facturen voor één week 
geboekt. Alles is immers op voorhand netjes ingevuld met de 
informatie uit het e-loket.”

Automatische opvolging van betalingen 
met Bank Pack module 

Omdat het opvolgen van betalingen vroeger een tijdrovende 
klus was met een hoger risico op  fouten, zorgde ICT-
Partner Intercare voor de installatie van de aanvullende Bank 
Pack module bij Sage BOB 50. Bij iedere aanvraag via het 
e-loket wordt een uniek OGM-nummer toegekend, dat het 
verwerken van de betaling in het boekhoudsysteem veel 
makkelijker maakt.De Privacycommissie ging echter een 

“
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Privacycommissie koppelt e-loket met Sage BOB 50: 
facturatie en betalingsopvolging voor 6000 facturen 
per jaar voortaan met enkele muiskliks

“Met 

één persoon 

verantwoordelijk voor de 

boekhouding, verwerken wij 

6000 facturen en betalingen per 

jaar. Dan moet je wel naar manieren 

zoeken om het ganse proces zo efficiënt 

mogelijk af te handelen.”

Patrick Van Wouwe, waarnemend 

administrateur bij de Privacycommissie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter gekend als de Privacycommissie, is een 
onafhankelijk orgaan dat toeziet op de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens. Sinds de oprichting 
in 2004, maakt de Privacycommissie dankbaar gebruik van het softwarepakket Sage BOB 50. Een koppeling met het e-loket 
en met Isabel leveren bovendien maandelijks uren tijdwinst op bij het inboeken en opvolgen van 6000 facturen en betalingen 
per jaar.



stap verder, en vroeg ook om een koppeling van Sage BOB 
50 met de e-banking oplossing Isabel 6. Hierdoor verloopt 
ook de import van elektronische bankafschriften volledig 
geautomatiseerd.

“Met enkele muiskliks importeren we alle bankafschriften in 
Sage BOB 50. Dankzij het OGM-nummer worden de meeste 
betalingen onmiddellijk herkend en kan de juiste factuur 
afgepunt worden zonder risico op fouten”, verklaart Patrick 
Van Wouwe.

Rapportering

De overheid legt de Privacycommissie vrij strenge eisen op wat 
betreft rapportering. 
Sage BOB 50 dient dan ook als een belangrijk instrument bij het 
opmaken en voorleggen van begrotingen.

De Privacycommissie kan hiervoor gelukkig rekenen op de 
krachtige en gebruiksvriendelijke BOB-OLE module. Deze laat 
toe om gegevens uit Sage BOB 50 rechtstreeks te exporteren 
naar Excel en daar verder te verwerken volgens het gewenste 
formaat.

Patrick Van Wouwe: “Ik krijgt heel wat positieve commentaren 
over de rapporten die we voorleggen. We hebben met BOB OLE 
echt een instrument in huis waarmee we rapporten volledig naar 
onze hand kunnen zetten.”

Positieve bijdrage van 
Intercare

“Met de invoering van Sage BOB 50 had ik in het begin schrik dat 
mijn boekhoudkundige kennis erop achteruit zou gaan. Vandaag 
besef ik dat ik mij kan focussen op taken met meer toegevoegde 
waarde: budgetbeheer, kostenanalyse en rapporteringen zijn 
belangrijker dan facturen manueel invoeren”, stelt Cindy De 
Greef tot besluit.

“Voor de rol van onze softwarepartner, Intercare, niets dan 
lof. Je merkt meteen dat ze goed thuis zijn in het domein 
van boekhouding en financieel beheer. Daardoor kunnen ze 
ons meestal snel uit de nood helpen telkens we een vraag of 
probleem hebben. Het feit dat wij Intercare toelaten om ad hoc 
op een beveiligde manier in te loggen op ons boekhoudsysteem, 
draagt daar natuurlijk toe bij”, voegt Patrick Van Wouwe eraan 
toe.

Meer info over Sage BOB 50: www.bob50.be
Meer info over Sage: www.sage.be
Meer info over CBPL: www.privacycommission.be

Voordelen
•	 Minder tijdverlies bij facturatie dankzij koppeling tussen Sage BOB 50 en e-loket
•	 Rapporten op maat met BOB OLE en Excel
•	 Geautomatiseerde betalingsopvolging met bankmodule en link met Isabel
•	 Uitstekende begeleiding door softwarepartner Intercare
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Over Intercare...
Al 25 jaar reikt Intercare Belgische bedrijven de laaste technologieën aan als one-stop-shop in ICT producten en software. De 
open en eerlijke communicatie, de goede service en snelle levering zijn de hoofdredenen waarom de klanten trouw blijven 
terugkomen. Geen ‘wachten’, geen ‘excuses’, geen ‘gemaar’.
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