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BERAADSLAGING NR. 03/45 VAN 6 MEI 2003 M.B.T. DE MEDEDELING VAN
SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN DIVERSE
INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID – PROJEKT DMFA - UITBREIDING
VAN DE MACHTIGINGEN VERVAT IN BERAADSLAGING NR. 02/110 VAN 3
DECEMBER 2002

Gelet op de Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van
de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2e lid;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 9 april 2003;
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim.

1.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG
Bij beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 heeft het Toezichtscomité een aantal
machtigingen verleend met betrekking tot elektronische berichten ontwikkeld in het kader van het
project “E-government van de sociale zekerheid”.
Voorliggende beraadslaging heeft vooreerst betrekking op de uitbreiding van de machtiging met
betrekking tot het elektronisch bericht A820-M (zie punt 3.6. van beraadslaging nr. 02/110 van
3 december 2002) tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg, met het oog op het uitvoeren van zijn opdrachten inzake educatief verlof. De
inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
wensen tevens te kunnen overgaan tot het raadplegen van het personeelsbestand van de
RSZ/RSZPPO, aan de hand van het elektronisch bericht L950 (zie punt 2.1. van beraadslaging
nr. 02/110 van 3 december 2002).
Vervolgens wensen een aantal instellingen van sociale zekerheid het bestand van de
personeelsstaten te raadplegen, door middel van het nieuwe elektronisch bericht L822.
Voorts wordt het personeelsbestand van de RSZ/RSZPPO aangevuld met de
Oriolusvalidatiecode. De machtigingen die betrekking hebben op de raadpleging van het
personeelsbestand via het elektronisch bericht L950 (zie punt 2.1. van beraadslaging nr. 02/110
van 3 december 2002) dienen dienovereenkomstig te worden aangepast.
Ten slotte wensen het NIC en de verzekeringsinstellingen, de RKW en de kinderbijslagfondsen
en het RSVZ alsook de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen mededeling te bekomen
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van de mutaties van het personeelsbestand van de RSZ/RSZPPO, aan de hand van het
elektronisch bericht A950-M.

2.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Gegevensstroom met betrekking tot de mutaties inzake de RSZ- en RSZPPO-aangiftes
(A820-M) – mededeling aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg
Bij beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 werden CIMIRE, het FBZ, het NIC en de
verzekeringsinstellingen, de RJV en de vakantiefondsen, de RKW en de kinderbijslagfondsen,
het RSVZ en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen en de VFBZ door het
Toezichtscomité gemachtigd om de mutaties van de socialegegevensbank met betrekking tot de
RSZ- en RSZPPO-aangiftes te ontvangen.
De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – die bij dezelfde
beraadslaging reeds gemachtigd werd om de gegevensbank met betrekking tot de RSZ- en
RSZPPO-aangiftes te raadplegen aan de hand van het elektronisch bericht A820-L – wenst nu
tevens mededeling te bekomen van de mutaties die in deze gegevensbank optreden, en dit met
het oog op het uitvoeren van zijn opdrachten met betrekking tot het “educatief verlof”, dit is de
regeling waardoor werknemers uit de privé-sector recht hebben op bezoldigde afwezigheden met
het oog op hun voortdurende vorming.
Concreet deelt de werkgever door middel van een code aan de RSZ de identiteit mee van zijn
werknemers die educatief verlof nemen. Indien deze aanduiding op de aangifte voorkomt, stuurt
de RSZ (SmalS-MvM) deze door naar de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg, die op basis van de informatie met betrekking tot het loon en de arbeidstijd
de werkgever gedeeltelijk terugbetaalt (de werkgever blijft het loon van de werknemer
uitbetalen, ook voor de periodes waarin deze laatste verlof heeft voor bijkomende studies).
2.2. Raadpleging van het personeelsbestand van de RSZ/RSZPPO (L950) door de
inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg
Het door de RSZ en de RSZPPO beheerde personeelsbestand wordt gevoed door de
DIMONA-aangiften en bevat volgende sociale gegevens van persoonlijke aard: het
inschrijvingsnummer van de werkgever, de aanduiding of het een RSZ- of een RSZPPOinschrijvingsnummer betreft, het uniek ondernemingsnummer van de werkgever (KBO-nummer),
de aanduiding dat de tewerkstelling bij een deelentiteit van de werkgever gebeurt, het
vestigingseenheidsnummer, het INSZ van de werknemer, de naam en de voornaam van de
werknemer, de geboortedatum van de werknemer, het geslacht van de werknemer, de landcode
van de werknemer, de datum van indiensttreding van de werknemer, de datum van
uitdiensttreding van de werknemer, het DIMONA-nummer, het nummer van het paritair comité
waaronder de werknemer ressorteert, de aard van de werknemer (blanco, leerjongen, student of
vrijwilliger), het al dan niet gecontroleerd zijn van het statuut, de code van de laatste aangifte
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(indienst, uitdienst, wijziging of schrapping), het inschrijvingsnummer van de gebruiker van de
diensten van een uitzendbureau, de benaming van de gebruiker van de diensten van een
uitzendbureau, de naam van het bedrijf waar een student tewerkgesteld wordt en het adres en de
landcode van de student.

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg werd bij
beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 reeds gemachtigd om het personeelsbestand van
de RSZ/RSZPPO te raadplegen. Nu wensen ook de inspectiediensten te kunnen overgaan tot
het raadplegen van het personeelsbestand, met het oog op het verrichten van hun wettelijke en
reglementaire controleopdrachten.
2.3. Raadpleging van het bestand van de personeelsstaten (L822)
Aan de hand van het elektronisch bericht L822 kunnen administratieve gegevens met betrekking
tot de personeelsstaten worden geraadpleegd, en dit per kwartaal, per werkgever, per
werkgeverscategorie of per werknemerskengetal.
Het bericht bevat, behalve administratieve gegevens, voor één of meerdere personeelstaten, het
kwartaal, het inschrijvingsnummer van de werkgever, het uniek ondernemingsnummer van de
werkgever (KBO-nummer), de aanduiding van curatele, het werkgeverskengetal, de
werknemerscategorie en berichtreferenties met het INSZ van de werknemer(s), de
Oriolusvalidatiecode en referentiecodes naar berichten uit de trimestriële aangifte (A820). Met
deze informatie kan een gerichte raadpleging van de trimestriële aangiftes worden verricht.
De raadpleging is mogelijk via een bepaald INSZ, een bepaald werkgeversinschrijvingsnummer
of een combinatie van beide en zal worden verricht door CIMIRE, het FAO, de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de inspectiediensten, het NIC,
het RIZIV, de RJV en de vakantiefondsen, de RKW en de kinderbijslagfondsen, de RVA, het
FSO en de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen en de VFBZ en de fondsen
voor bestaanszekerheid. De RVA en de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen,
de RJV en de vakantiefondsen, het NIC en het RIZIV zullen daarbij altijd verplicht raadplegen
op basis van een INSZ.
CIMIRE houdt de individuele rekening van de werknemers bij; deze rekeningen bevatten zowel
de gegevens inzake de effectief gewerkte periodes als de periodes van inactiviteit en vormen het
basisbestand voor o.a. de toepassing van de pensioenwetgeving voor de werknemers.
Het FAO wordt door de informatie van het bestand van de personeelsstaten in staat gesteld om
de rechten van de betrokken sociaal verzekerden te bepalen en te controleren. De
geraadpleegde gegevens kunnen tevens helpen bij het corrigeren van de eigen basisbestanden.
De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de
inspectiediensten willen eveneens gebruik maken van het elektronisch bericht L822, voor het
vervullen van hun wettelijke en reglementaire opdrachten (o.a. het toepassen van de regeling
inzake het “educatief verlof”).
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Het NIC en de verzekeringsinstellingen hebben de gegevensstroom nodig daar de dagen
afwezigheid wegens tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld voor het bepalen van de
wachttijd.
Binnen het RIZIV zal het elektronisch bericht L822 worden aangewend door de Dienst
Geneeskundige Controle en door de Dienst Uitkeringen, met het oog op het toepassen van de
wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen.
De RJV en de vakantiefondsen willen aan de hand van het elektronisch bericht L822 de band
van de werknemer met zijn werkgever(s) en zijn hoedanigheid van arbeider of bediende
achterhalen. Via een lijst van de voorkomens van een bepaalde werknemer tijdens een bepaald
kwartaal kunnen ze de ontbrekende loonstaatlijnen beter interpreteren (indien een vakantiefonds
bijvoorbeeld de kwartaalgegevens van een arbeider ontvangt voor het eerste, tweede en derde
kwartaal, maar niet voor het vierde kwartaal, dient het na te gaan of het nog een loonstaatregel
mag verwachten of een onvolledig vakantiegeld dient uit te batelen; indien de werknemer in
kwestie tijdens het vierde kwartaal als bediende tewerkgesteld was, laat de raadpleging L822
toe het antwoord op deze vragen te kennen zonder de werkgever te moeten aaspreken). Via een
lijst van de werknemers van een bepaalde werkgever kunnen ze, in geval van klachten van een
sociaal verzekerde dat hij ondanks zijn tewerkstelling bij een bepaalde werkgever geen
vakantiegeld heeft ontvangen, vaststellen dat de betrokkene als bediende gewerkt heeft.
De RKW en de kinderbijslagfondsen staan in voor het toepassen van de samengeordende
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, waaronder de bepalingen met betrekking
tot de rechthebbenden (artikel 51), de opening van het recht (artikel 54) en de samenloop van
rechthebbenden (artikel 64), en dienen daarom te kunnen beschikken over informatie met
betrekking tot de personeelsstaten.
De RVA, het FSO en de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen dienen voor het
uitvoeren van hun wettelijke en reglementaire opdrachten kennis te hebben van het feit van de
tewerkstelling van een werknemer, dat immers het belangrijkste uitgangspunt vormt bij het
behandelen van aanvragen tot het bekomen van socialezekerheidsuitkeringen.
De VFBZ en de fondsen voor bestaanszekerheid, ten slotte, willen gebruik maken van
hogervermeld elektronisch bericht met het oog op het uitvoeren van de opdrachten beschreven in
de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, onder meer het
financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen (nagaan of per werkgever alle aangiften
overgemaakt werden, verrichten van bijkomende controles in geval van klachten,…).
2.4. Het personeelsbestand van de RSZ/RSZPPO (L950) – toevoeging van de
Oriolusvalidatiecode
De Oriolusvalidatiecode is een code die ook in de trimestriële aangifte doorgegeven wordt aan
de socialezekerheidsinstellingen. Ze heeft tot doel een waarschuwing te geven met betrekking tot
de identificatie van de persoon. Deze code zal worden toegevoegd aan het personeelsbestand
van de RSZ/RSZPPO. Bijgevolg worden de machtigingen die initieel werden verleend met
betrekking tot het personeelsbestand uitgebreid tot dit gegeven.
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Betrokken instellingen van sociale zekerheid zijn: het FBZ, de RVA, de RKW en de
kinderbijslagfondsen, het NIC en de verzekeringsinstellingen, het FBZ, het NIC en de
verzekeringsinstellingen, het RIZIV, de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg, de VFBZ, het FAO en de arbeidsongevallenverzekeraars, de RJV en de
vakantiefondsen, het RSVZ en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen en CIMIRE.
2.5. Gegevensstroom met betrekking tot de mutaties inzake het personeelsbestand (A950M) – mededeling aan het NIC, de RKW en het RSVZ
Bij beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 werden het NIC en de
verzekeringsinstellingen, de RKW en de kinderbijslagfondsen en het RSVZ en de
socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen reeds door het Toezichtscomité gemachtigd om
het personeelsbestand van de RSZ/RSZPPO te raadplegen, via het elektronisch bericht L950.
Het feit van de tewerkstelling van een werknemer vormt voor de instellingen van sociale
zekerheid immers het belangrijkste uitgangspunt bij het behandelen van aanvragen tot het
bekomen van socialezekerheidsuitkeringen. De geraadpleegde gegevens kunnen hen tevens
helpen bij het corrigeren van hun eigen basisbestanden.
Om dezelfde redenen wensen voormelde instellingen van sociale zekerheid nu ook mededeling
van de mutaties van het personeelsbestand te bekomen voor de door hen gekende dossiers.
Aldus krijgen ze kennis van volgende sociale gegevens van persoonlijke aard: het
inschrijvingsnummer van de werkgever, de aanduiding of het een RSZ- of een RSZPPOinschrijvingsnummer betreft, het uniek ondernemingsnummer van de werkgever (KBO-nummer),
de aanduiding dat de tewerkstelling bij een deelentiteit van de werkgever gebeurt, het
vestigingseenheidsnummer, het INSZ van de werknemer, de Oriolusvalidatiecode, de datum van
indiensttreding van de werknemer, de datum van uitdiensttreding van de werknemer, het
DIMONA-nummer, het nummer van het paritair comité waaronder de werknemer ressorteert,
de aard van de werknemer (blanco, leerjongen, student of vrijwilliger), het al dan niet
gecontroleerd zijn van het statuut, de code van de laatste aangifte (indienst, uitdienst, wijziging of
schrapping), het inschrijvingsnummer van de gebruiker van de diensten van een uitzendbureau, de
benaming van de gebruiker van de diensten van een uitzendbureau, de naam en het adres van het
bedrijf waar een student tewerkgesteld wordt, de landcode van de student, het
identificatienummer van de kinderbijslagkas bij dewelke de werkgever is aangesloten en het
dossiernummer van de werkgever.
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3.

BESLUIT
De aanvraag beoogt wettige doeleinden.

Bijgevolg beslist
het Toezichtscomité
dat het toepassingsgebied van de machtigingen vervat in beraadslaging nr. 02/110 van 3 december
2002 wordt uitgebreid overeenkomstig de bepalingen van bovenvermeld punt 2.

F. Ringelheim
Voorzitter
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