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TC/03/105 
 
 
 
BERAADSLAGING NR. 03/79 VAN 22 JULI 2003 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN 
DIVERSE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID IN HET KADER VAN HET 
PROJECT DMFA – UITBREIDING VAN HET ELEKTRONISCH BERICHT A950 
 
 
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 11 juli 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
Het door de RSZ en de RSZPPO beheerde Personeelsbestand van de bij hen aangesloten 
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. 
 
Het feit van de tewerkstelling van een werknemer vormt voor de instellingen van sociale 
zekerheid het belangrijkste uitgangspunt bij het behandelen van aanvragen tot het bekomen 
van socialezekerheidsuitkeringen. Bij beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 
werden volgende instellingen van sociale zekerheid dan ook door het Toezichtscomité 
gemachtigd om het Personeelsbestand van de bij de RSZ en de RSZPPO aangesloten 
werkgevers te raadplegen: de RVA, de RKW en de kinderbijslagfondsen, het NIC en de 
verzekeringsinstellingen, het FBZ, het RIZIV, de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de VFBZ, het FAO en de 
arbeidsongevallenverzekeraars, het FBZ, het NIC en de verzekeringsinstellingen, de RJV 
en de vakantiefondsen, het RSVZ en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen en 
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CIMIRE. Ook de openbare centra voor maatschappelijk welzijn werden door het 
Toezichtscomité gemachtigd om het Personeelsbestand te raadplegen, en dit bij 
beraadslaging nr. 03/69 van 17 juni 2003. 
 
Bij beraadslaging nr. 03/45 van 6 mei 2003 en beraadslaging nr. 03/69 van 17 juni 2003 
werden de RKW, het NIC, het RSVZ en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
daarenboven gemachtigd om mededeling te bekomen van de mutaties van het 
Personeelsbestand, aan de hand van het elektronisch bericht A950, dat behalve voormelde 
sociale gegevens van persoonlijke aard tevens het identificatienummer van de 
kinderbijslagkas bij dewelke de werkgever is aangesloten en het dossiernummer van de 
werkgever bevat. 
 
De voorliggende aanvraag heeft betrekking op het toevoegen van een sociaal gegeven van 
persoonlijke aard (met name het identificatienummer van het bureau van de 
kinderbijslagkas bij dewelke de werkgever is aangesloten) in het elektronisch bericht A950 
en het dienovereenkomstig uitbreiden van de bestaande machtigingen met betrekking tot 
de mededeling van dit elektronisch bericht. 
 

 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Het toevoegen van de identiteit van het bureau van de kinderbijslagkas bij dewelke de 
werkgever is aangesloten in het elektronisch bericht A950 dient ertoe te voorkomen dat 
elke mededeling van mutaties van het Personeelsbestand in de kinderbijslagsector gepaard 
dient te gaan met een raadpleging van het door de SmalS-MvM beheerde Nationaal 
Repertorium van de Werkgevers (RKW). Door deze informatie reeds op te nemen in het 
mutatiebericht zelf worden aldus kosten en tijd gespaard en wordt een verzadiging van het 
netwerk vermeden. 
 
Hoewel enkel de RKW behoefte heeft aan de aanduiding van het bureau van de 
kinderbijslagkas bij dewelke de werkgever is aangesloten, lijken er geen bezwaren te 
bestaan om dit sociaal gegeven van persoonlijke aard op te nemen in het elektronisch 
bericht A950 en het als dusdanig aan meerdere instellingen van sociale zekerheid ter 
beschikking te stellen. Het vormt immers slechts een verdere verduidelijking van een reeds 
opgenomen sociaal gegeven van persoonlijke aard, met name het identificatienummer van 
de kinderbijslagkas bij dewelke de werkgever is aangesloten. 
 
Het Toezichtscomité heeft reeds eerder zijn goedkeuring verleend aan het uitbreiden van 
een bestaand elektronisch bericht met sociale gegevens van persoonlijke aard waaraan 
enkel de RKW behoefte heeft, met name bij beraadslaging nr. 02/90 van 16 juli 2002. De 
RKW en de kinderbijslagkassen werden gemachtigd om mededeling van DIMONA-
gegevens te bekomen en om de DIMONA-gegevensbank te raadplegen. Het 
Toezichtscomité ging er mee akkoord dat de DIMONA-gegevensbank zou worden 
aangevuld met het identificatienummer van de kinderbijslagkas bij dewelke de werkgever 
is aangesloten en het dossiernummer en breidde alle machtigingen met betrekking tot de 
mededeling/raadpleging van DIMONA-gegevens dienovereenkomstig uit. Het 
Toezichtscomité oordeelde bij die gelegenheid dat het invoeren van een filterfunctie, 
waardoor enkel de RKW en de kinderbijslagkassen de nieuwe gegevens zouden kunnen 
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ontvangen, ernstige inspanningen zou vergen, die niet opwegen tegen de resultaten ervan 
op het vlak van de bescherming van de integriteit van de persoonlijke levenssfeer van de 
werknemer. 

 
 
 
 
Om deze redenen verleent, 
 
het Toezichtscomité 
 
de machtiging om het elektronisch bericht, aan de hand waarvan de mutaties van het 
Personeelsbestand van de bij de RSZ en de RSZPPO aangesloten werkgevers worden 
meegedeeld (A950), aan te vullen met de aanduiding van het bureau van de kinderbijslagkas bij 
dewelke de werkgever is aangesloten. Elke machtiging met betrekking tot de mededeling van dit 
elektronisch bericht mag worden uitgebreid tot dit sociaal gegeven van persoonlijke aard. 
 
 
 
 
 
 
 F.  Ringelheim 
 Voorzitter 


