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BERAADSLAGING NR.  02/73 VAN 4 JUNI 2002 M.B.T. EEN AANVRAAG TOT 
WIJZIGING VAN DE DIMONA-AANGIFTE – VERMELDING VAN DE 
IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WERKGEVER VAN STUDENTEN – 
UITBREIDING VAN DE MACHTIGING VERVAT IN BERAADSLAGING NR. 98/80 
VAN 1 DECEMBER 1998 
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 22 mei 2002; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 

 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
Bij beraadslaging nr. 98/80 van 1 december 19981 heeft het Toezichtscomité een 
machtiging verleend voor een aantal mededelingen van sociale gegevens van persoonlijke 
aard in het kader van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA). Deze 
machtiging had onder meer betrekking op identificatiegegevens aangaande de werkgever 
van de sociaal verzekerde voor wie een aangifte werd verricht. 
 
De voorliggende aanvraag heeft betrekking op een uitbreiding van deze machtiging (en 
elke andere machtiging met betrekking tot de mededeling/raadpleging van DIMONA-
gegevens). In de DIMONA-gegevensbank zal immers een bijkomende rubriek “werkgever 
van student” worden toegevoegd, met vermelding van de naam, het adres en de landcode 
van deze werkgever. 
 
 

2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard waarvoor 
krachtens artikel 15 van de Kruispuntbankwet een principiële machtiging van het 
Toezichtscomité vereist is. 
 
De opname van de naam, het adres en de landcode van de werkgever van een student in de 
onmiddellijke aangifte van tewerkstelling gebeurt voornamelijk ten behoeve van het 
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, dat de gegevens wenst aan te wenden voor haar 
controle op de tewerkstelling van studenten. 
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1 Beraadslaging nr. 98/80 van 1 december 1998 betreffende een machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank 
voor de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de RSZ in het kader van de onmiddellijke 
aangifte van tewerkstelling. 



 
De gegevens zullen via het bestaande elektronische bericht A850 of via de bestaande 
raadpleging L851 echter ook meegedeeld worden aan de diverse socialezekerheids-
instellingen die nu reeds toegang hebben tot de DIMONA-gegevensbank. Het invoeren 
van een filterfunctie, waardoor enkel het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid de 
nieuwe gegevens kan ontvangen, zou immers inspanningen vergen, disproportioneel in 
verhouding tot het, quasi onbeduidend, risico van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 
van de werknemer.  
 
De invoeging van de rubriek “werkgever van student” in de DIMONA-gegevensbank 
houdt immers enkel in dat voortaan ook de effectieve plaats van tewerkstelling van de 
student-werknemer beschikbaar wordt.  

 
 
 
 

Om deze redenen verleent, 
 
het Toezichtscomité 
 
de machtiging om elke machtiging met betrekking tot de mededeling/raadpleging van 
DIMONA-gegevens – en in het bijzonder de machtiging vervat in beraadslaging nr. 98/80 van 1 
december 1998 – uit te breiden tot de rubriek “werkgever van student”. 
 
 
 
 
 
 F.  Ringelheim 
 Voorzitter 
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