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TC/03/84 
 
 
 
BERAADSLAGING NR. 03/69 VAN 17 JUNI 2003 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN 
DIVERSE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID -  PROJECT DMFA  
 
 
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 20 mei 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

De openbare centra voor maatschappelijk welzijn wensen, met het oog op het uitvoeren 
van hun opdrachten, te beschikken over een aantal elektronische berichten die werden 
ontwikkeld in het kader van het project “DmfA” (Déclaration Multifonctionnelle / 
Multifunctionele Aangifte). Het betreft enerzijds de raadpleging van het Personeelsbestand 
van de werkgevers ingeschreven bij de RSZ of de RSZPPO (elektronisch bericht L950) en 
de mededeling van de mutaties van dit Personeelsbestand (elektronisch bericht A950) en 
anderzijds de raadpleging van het Werkgeversrepertorium van de RSZ/RSZPPO 
(elektronisch bericht L701) en de mededeling van de mutaties van dit 
Werkgeversrepertorium (elektronisch bericht A701). 
 

1.1. Het Personeelsbestand van de werkgevers ingeschreven bij de RSZ of de RSZPPO 
(L950) 

 
Het door de RSZ en de RSZPPO beheerde Personeelsbestand van de bij hen ingeschreven 
werkgevers 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 RSZPPO-inschrijvingsnummer betreft, het uniek ondernemingsnummer 
van de werkgever, 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 (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, het adres en de landcode van 
de student en de Oriolusvalidatiecode. 
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1.2. Het Werkgeversrepertorium van de RSZ/RSZPPO (L701) 
 

Aan de hand van het elektronisch bericht L701 kunnen diverse inlichtingen over een 
bepaalde werkgever ingewonnen worden, op basis van diens inschrijvingsnummer of uniek 
ondernemingsnummer. 
 
Identificatiegegevens: het RSZ-inschrijvingsnummer, de naam en het adres van de 
maatschappelijke zetel, de gemeentecode van de maatschappelijke zetel, het e-mail-adres 
(zoals geregistreerd door de lokale beheerder op de portaalsite), het identificatienummer 
van het (huidig en vroeger) sociaal secretariaat, de identificatie van de dienstverlener 
(INSZ of uniek ondernemingsnummer en aansluitingsdatum), een code die aangeeft of het 
een RSZ- of RSZPPO-werkgever betreft, de juridische vorm, het INSZ, het type 
werkgever, het BTW-nummer, de code “onroerende sector”, de datum van de curatele en 
de naam en het adres van de curator/mandataris. 
 
Administratieve gegevens: de administratieve regeling, het taalstelsel, de datum van 
inschrijving en schrapping, het kwartaal van aansluiting, de datum van de laatste 
bijwerking en het aantal gevonden werkgeverscategorieën (maximum 15). 
 
Per gevonden werkgeverscategorie: de werkgeverscategorie, de datum van inschrijving, de 
datum van schrapping, de categorie van oorsprong en van bestemming, de NACE-code, de 
gemeentecode van de exploitatiezetel, de belangrijkheidscode, de code regionalisatie, de 
code taaldecreet, de code FSO, de code uitsluitend leerlingen en het aantal gevonden 
overboekingen (maximum 10). 
 
Per gevonden overboekingsinformatie: het inschrijvingsnummer van oorsprong en van 
bestemming, de datum van invoeging van de overboeking en de reden van de overboeking. 
 

2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen 
van sociale zekerheid, waarvoor, krachtens artikel 15, eerste lid, van de wet van 15 januari 
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, 
een principiële machtiging van het Toezichtscomité vereist is. 
 
De openbare centra voor maatschappelijk welzijn hebben behoefte aan de datum van 
indienst- en/of uitdiensttreding van de sociaal verzekerden over wie ze een dossier beheren 
en aan de identificatie van de werkgever van betrokkenen, met het oog op het uitvoeren 
van hun controleopdrachten. Vermits het tewerkgesteld zijn een belemmering vormt voor 
het ontvangen van tegemoetkomingen vanwege de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, wordt daarover door betrokkenen niet altijd waarheidsgetrouw geantwoord.  
 
Meer algemeen zullen hogervermelde socialegegevensbanken worden geraadpleegd met 
het oog op het uitvoeren van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie en de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn. 
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Ingevolge artikel 16, § 1, van de wet van 26 mei 2002 dient bij het bepalen of betrokkene 
al dan niet over over toereikende bestaansmiddelen beschikt, rekening te worden gehouden 
met alle bestaansmiddelen, van welke aard en oorsprong ook. Artikel 19 van dezelfde wet 
bepaalt dat de aanvrager ertoe gehouden is elke voor het onderzoek van zijn aanvraag 
nuttige inlichting te geven en dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn alle 
ontbrekende inlichtingen verzamelt om de rechten van de betrokkene te kunnen 
beoordelen. Ten slotte dient het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn krachtens 
artikel 22 van dezelfde wet met het oog op een eventuele herziening geregeld, en minstens 
om het jaar, na te gaan of de toekenningsvoorwaarden vervuld blijven. 
 
Krachtens artikel 60, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 wordt de tussenkomst van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, zo nodig, voorafgegaan door een 
sociaal onderzoek dat besluit met een nauwkeurige diagnose nopens het bestaan en de 
omvang van de behoefte aan dienstverlening en de meest passende middelen voorstelt om 
daarin te voorzien; de betrokkene is ertoe gehouden elke nuttige inlichting nopens zijn 
toestand te geven, alsmede het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op de 
hoogte te brengen van elk nieuw gegeven dat een weerslag kan hebben op de hulp die hem 
wordt verleend. 
 
Het feit van de tewerkstelling van een werknemer vormt aldus een belangrijk uitgangspunt 
bij het behandelen van aanvragen tot het bekomen van socialezekerheidsuitkeringen. De 
datum van indienst- en uitdiensttreding en het identificatienummer van de werkgever zijn 
beschikbaar in het Personeelsbestand, een socialegegevensbank met informatie over de 
contracten tussen werknemers en werkgevers. Om vervolgens te weten te komen wie de 
werkgever is, dient het Werkgeversrepertorium te worden geraadpleegd, op basis van diens 
RSZ- of RSZPPO-inschrijvingsnummer of diens uniek ondernemingsnummer. 
 
Naast de mogelijkheid tot raadpleging van de hogervermelde socialegegevensbanken 
zouden de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ook de mutaties terzake 
ontvangen. 
 
De aanvraagt beoogt wettige doeleinden. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Toezichtscomité 
 
de machtiging aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om het Personeelsbestand 
van de werkgevers ingeschreven bij de RSZ of de RSZPPO en het Werkgeversrepertorium te 
raadplegen (respectievelijk via de elektronische berichten L950 en L701) en de mutaties van 
deze socialegegevensbanken te ontvangen (respectievelijk via de elektronische berichten A950 
en A701). 
 
 
 
 F. Ringelheim 
 Voorzitter 


