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REGISTRATIE
EEN ACCOUNT AANMAKEN



Ga naar de website https://sokaris.be/.

Klik op registreren om een profiel aan te maken.

https://sokaris.be/


Kies voor de optie om aan te melden als begrafenisondernemer.

Vul uw gegevens in: naam en mailadres waarmee u een account wenst aan te maken.



Kies een veilig wachtwoord.

U dient het privacybeleid en de gebruikersvoorwaarden goed te keuren alvorens u een account kan aanmaken.



U ontvangt een bevestigingsmail.

Bevestig uw account om verder te gaan met de registratie.



Na het bevestigen van uw mailadres kan u inloggen met uw gekozen e-mailadres en wachtwoord.



Na het inloggen moet uw account gekoppeld worden aan uw onderneming.

Hiervoor dient u uw ondernemingsnummer in te vullen.



Uw onderneming is nog niet gekend?

Vul de velden in om uw onderneming aan te maken in Sokaris.



Uw onderneming is wel al gekend? Dan heeft een collega de onderneming al aangemaakt.

Bevestig om uw account aan deze onderneming te koppelen. 



Uw toegang dient bevestigd te worden, dit kan even duren.

Als uw onderneming al gekend is kunnen reeds geregistreerde medewerkers u ook bevestigen.



U ontvangt een mail indien uw toegang bevestigd werd.

U kan nu gebruik maken van het platform.



DASHBOARD
DE OVERZICHTSPAGINA



Dit is de startpagina van Sokaris. Hier worden uw dossiers weergegeven.



Er is een individuele pagina voor uw onderneming.

Op de rechterkant van de pagina zijn de gegevens van uw onderneming zichtbaar.



In het midden is er een overzicht van de gebruikers van uw onderneming die zich geregistreerd hebben op Sokaris.

U ontvangt een e-mail indien een nieuwe gebruiker zich aanmeldt. U kan hier hun toegang bevestigen.



Bovenaan krijgt u een overzicht van hoeveel dossiers u heeft aangemaakt en van het aantal openstaande,

afgewerkte en verworpen aanvragen.



Naast het aantal dossier is ook uw creditbalans zichtbaar.

Dit bedrag is ook steeds zichtbaar op de bovenste balk. Via de groene knop onderaan kan u credit opladen.



Kies het bedrag dat u wenst op te laden en bevestigt.

U wordt doorgestuurd naar het betaalscherm.



Betaling is mogelijk via bancontact, kredietkaart of overschrijving.



Bij gebruik van het platform zal u onderaan de details van uw creditbalans kunnen raadplegen.

Bovenaan zal u een samenvattend cijferoverzicht kunnen raadplegen



De pagina ‘Deelnemende gemeenten’ toont welke gemeenten zich reeds geregistreerd hebben op Sokaris.



Klik rechts bovenaan op uw naam. Er verschijnt een uitklapmenu.

Hier kan u uw profiel wijzigen, de handleiding bekijken of uw account uitloggen.



Klik op profiel om uw account informatie weer te geven. Hier kan u uw naam, e-mailadres en wachtwoord wijzigen.

Onderaan kan u uw account laten verwijderen.



AANGIFTE
EEN DOSSIER AANMAKEN



Ga naar de overzichtspagina van Sokaris.

Klik op ‘nieuw dossier starten’.



Hier vult u de dossiergegevens in.

Vul personalia en adres van woonst in. Scrol naar beneden om verder te gaan.



Vul plaats van overlijden en locatie van schouwing controlearts in. Scrol naar beneden om verder te gaan.



Vul de details van overlijden aan en klik de selectievakjes aan die van toepassing zijn.

Vul gegevens lijkbezorging in. Scrol naar beneden om verder te gaan.



Vul concessie in indien van toepassing. Voeg de nodige documenten toe.

Klik op het groen icoon om een document op te laden. Klik op dossier opstarten om de aangifte op te slaan.



U krijgt het overzicht van uw dossier te zien. Bovenaan kan u de details van het dossier nog wijzigen. 

Klik op concessie aanvragen indien u een concessie wil aanvragen.



Vul de gegevens in en klik op concessie aanmaken.



U krijgt een overzicht van de verschillende documenten. Documenten met een afgevinkt selectievakje werden reeds 
opgeladen. Klik op ‘documenten downloaden of beheren’ om verder te gaan.



Hier ziet u bovenaan de documenten die u reeds opgeladen heeft. Rechts kan u die downloaden.

Onderaan kan u bijkomende documenten opladen.



Onder ‘documenten aanvragen’ kan u documenten opvragen bij de gemeente in kwestie.

Klik de gewenste selectievakjes aan en klik op ‘aanvraag verzenden’.



Naast de aangevraagde documenten komt een geel icoon te staan.

De gemeentemedewerkers worden via mail op de hoogte gesteld van uw aanvraag.



AANGIFTE
DOCUMENTEN ONTVANGEN



U wordt via mail op de hoogte gesteld als de gemeentemedewerkers een document opladen.



Gemeentemedewerkers kunnen ook extra documenten aanvragen bij de uitvaartondernemer.

U wordt hier via mail van op de hoogte gesteld.



Indien u extra documenten dient op te laden wordt dit in het dossieroverzicht weergegeven.

Er is ook een overzicht van de documenten zichtbaar.



Documenten die succesvol opgeladen zijn krijgen een groen vinkje, documenten die niet beschikbaar zijn krijgen een

rood kruisje. Documenten die nog in aanvraag zijn (bij u of bij de gemeente) krijgen een geel icoon.



Documenten die de gemeente bij u opvraagt zijn zichtbaar in de gele balk.

U kan deze onderaan de pagina opladen.



Onderaan de webpagina kan u de documenten die u aangevraagd heeft downloaden door rechts op het 
downloadicoon te klikken. 



Documenten die de gemeente bij u aangevraagd heeft staan in kleur.



Onderaan de pagina kan u deze documenten opladen.

Als een document niet beschikbaar is kan u dit zo aanduiden door te klikken op ‘acties’.



Na het opladen van een document vernieuwt de webpagina automatisch en wijzigt de status van de documenten.



Bij de status van de documenten kan u zien dat er geen aanvragen meer openstaan.



CONTACT
SOKARIS@V-ICT-OR.BE
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