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SCSZ/04/90 
 
 
BERAADSLAGING NR 04/029 VAN 7 SEPTEMBER 2004 BETREFFENDE DE 
BASISDIENST “RAADPLEGING VAN DE SOCIALEGEGEVENSBANK MET 
BETREKKING TOT DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERINGSPOLISSEN” 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 1 juli 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
  
1. Het project “e-government van de sociale zekerheid” voorziet in de geleidelijke introductie 

van een elektronische uitwisseling van persoonsgegevens, enerzijds tussen de werkgevers 
en de instellingen van sociale zekerheid, anderzijds tussen de instellingen van sociale 
zekerheid onderling.  

 
 Het project behelst drie luiken: de veralgemening van de elektronische aangifte van 

tewerkstelling (DIMONA), de veralgemening van de elektronische en multifunctionele 
aangifte aan de Rijkdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijkdienst voor Sociale Zekerheid 
van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (DMFA) en de vereenvoudiging en 
informatisering van de aangifte van sociale risico’s (ASR).  

 
 De meervoudige inzameling van persoonsgegevens bij de werkgevers wordt aldus 

stapsgewijs vervangen door een enkelvoudige inzameling van persoonsgegevens, gevolgd 
door het ter beschikking stellen van deze persoonsgegevens aan de andere instellingen van 
sociale zekerheid, die ze nodig hebben voor het vervullen van hun wettelijke en 
reglementaire opdrachten. 

 
2.1. In het kader van de hogervermelde aangifte van sociale risico’s (beroepsziekte, 

arbeidsongeval, werkloosheid,…) werden een aantal “basisdiensten” ontwikkeld, 
waarbinnen drie types te onderscheiden vallen. 

 
2.2.  Een eerste reeks basisdiensten zorgen ervoor dat de werkgever bij het on line 

(rechtstreeks) verrichten van de ASR op het portaal van de sociale zekerheid automatisch 
enkele persoonsgegevens op zijn computerscherm te zien krijgt, die hij derhalve niet zelf 
meer dient in te brengen doch enkel dient te bevestigen. Dat impliceert een mededeling 
van persoonsgegevens door een instelling van sociale zekerheid aan de werkgever. 
 

2.3.  Bij een tweede reeks basisdiensten wordt een controle verricht op de persoonsgegevens 
die off line (in batch) door de werkgever werden meegedeeld. Deze controle houdt een 
confrontatie van de meegedeelde persoonsgegevens met een reeks socialegegevensbanken 
in, waarna aan de werkgever een positieve dan wel negatieve notificatie wordt 
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overgemaakt. Ook in dat geval is er sprake van een mededeling van persoonsgegevens 
door een instelling van sociale zekerheid aan de werkgever.  

 
2.4.  Ten slotte wordt door een derde reeks basisdiensten een “verrijking” van de ASR verricht. 

Dat betekent dat de werkgever de ASR uitvoert maar dat deze ASR door het systeem zelf, 
vóór de verdere doorgave aan de betrokken instellingen van sociale zekerheid, wordt 
aangevuld met persoonsgegevens uit één of meerdere socialegegevensbanken.  

 
 Deze werkwijze heeft als voordeel dat de werkgever zelf minder persoonsgegevens dient 

mee te delen. 
 
 Een machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid is eveneens vereist in dit 

geval. Er is immers sprake van een mededeling van persoonsgegevens tussen instellingen 
van sociale zekerheid. Het auditoraatsrapport wijst erop dat echter veelal een beroep kan 
worden gedaan op reeds verstrekte machtigingen. 

 
3.1. De voorliggende aanvraag heeft betrekking op de basisdienst “raadpleging van de 

socialegegevensbank met betrekking tot de arbeidsongevallenverzekeringspolissen”. 
 

Bij deze basisdienst wordt een raadpleging van de socialegegevensbank met betrekking tot 
de arbeidsongevallenverzekeringspolissen verricht om het polisnummer van de werkgever 
te achterhalen. 
 

3.2.  Deze raadpleging gebeurt zowel bij de on line ASR als bij de off line ASR. 
 
Bij de on line ASR worden de nummers van alle gekende polissen van de werkgever 
automatisch op zijn computerscherm weergegeven. Hij hoeft dan enkel de betrokken polis 
aan te klikken. 
 
Bij de off line ASR wordt het door de werkgever meegedeelde polisnummer gecontroleerd 
aan de hand van de socialegegevensbank met betrekking tot de 
arbeidsongevallenverzekeringspolissen. Indien het door de werkgever meegedeelde 
polisnummer correct blijkt, wordt de ASR doorgestuurd naar de bevoegde instellingen van 
sociale zekerheid. In het andere geval wordt de werkgever verwittigd en wordt de ASR 
niet doorgestuurd. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
4.1. De toepassing van de basisdienst “raadpleging van de socialegegevensbank met 

betrekking tot de arbeidsongevallenverzekeringspolissen” bij de on line ASR behelst een 
mededeling van persoonsgegevens door een instelling van sociale zekerheid aan de 
werkgever. 

 
4.2. Bij de off line ASR wordt de socialegegevensbank met betrekking tot de 

arbeidsongevallenverzekeringspolissen geraadpleegd om de door de werkgever 
meegedeelde persoonsgegevens – in het bijzonder het nummer van zijn 
arbeidsongevallenverzekeringspolis – te verifiëren.  
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Indien het door de werkgever meegedeelde polisnummer correct blijkt, wordt de ASR 
zonder aanvullingen doorgestuurd naar de bevoegde instellingen van sociale zekerheid. 
Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door een werkgever aan een instelling 
van sociale zekerheid die geen machtiging van het sectoraal comité van de sociale 
zekerheid vergt. 
 
Indien het door de werkgever meegedeelde polisnummer niet correct blijkt, wordt de 
werkgever daarvan in kennis gesteld en wordt de ASR tegengehouden. Het betreft een 
mededeling van persoonsgegevens door een ins telling van sociale zekerheid aan een 
werkgever. 

 
4.3. Hoewel het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de 

instellingen van sociale zekerheid reeds bij beraadslaging nr. 95/58 van 24 oktober 1995 
gemachtigd heeft om persoonsgegevens mee te delen aan werkgevers, stelt het sectoraal 
comité van de sociale zekerheid vast dat de modaliteiten die nu worden voorgesteld 
wezenlijk verschillen van de modaliteiten waarover het Toezichtscomité zich in 
voormelde beraadslaging heeft uitgesproken.  Het is aldus aangewezen te voorzien in een 
nieuwe machtiging. 

 
5. De basisdiensten hebben steeds tot doel de administratieve lasten van de werkgever te 

verminderen. De raadpleging van de socialegegevensbank met betrekking tot de 
arbeidsongevallenverzekeringspolissen gebeurt derhalve voor een wettig doeleinde, met 
name het rationaliseren en vereenvoudigen van de ASR. 

 
6.1. Voor de volledigheid wijst het auditoraatsrapport erop dat de socialegegevensbank met 

betrekking tot de arbeidsongevallenverzekeringspolissen tevens wordt aangewend in het 
kader van het PRIMULA-project van het Fonds voor Arbeidsongevallen. 

 
Het PRIMULA-project heeft tot doel de loon- en arbeidstijdgegevens op 
werkgeversniveau ter beschikking te stellen van de arbeidsongevallenverzekeraars, voor 
de berekening van de arbeidsongevallenverzekeringspremies. 
 
De SmalS-MvM maakt op grond van de persoonsgegevens vervat in de multifunctionele 
werkgeversaangifte (DMFA) per werkgever een PRIMULA-bericht aan en maakt dat aan 
het Fonds voor Arbeidsongeva llen over. Het Fonds voor Arbeidsongevallen bezorgt de 
PRIMULA-berichten vervolgens aan de respectieve arbeidsongevallenverzekeraars; het 
maakt daarbij gebruik van zijn socialegegevensbank met betrekking tot de 
arbeidsongevallenverzekeringspolissen (deze geeft aan welke 
arbeidsongevallenverzekeringscontracten een werkgever heeft afgesloten bij een 
toegelaten arbeidsongevallenverzekeringsonderneming). De 
arbeidsongevallenverzekeraars, ten slotte, wenden de ontvangen berichten aan voor het 
berekenen van de premie die door de werkgever in kwestie verschuldigd is voor zijn 
arbeidsongevallenverzekering. 

 
6.2.  Het sectoraal comité van de sociale zekerheid heeft met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens in het kader van het PRIMULA-project een machtiging verleend bij 
beraadslaging nr. 03/107 van 2 december 2003. 
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Om deze redenen verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
een machtiging voor de implementatie van de basisdienst “raadpleging van de 
socialegegevensbank met betrekking tot de arbeidsongevallenverzekeringspolissen”, zoals 
hierboven beschreven. 
 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 

 


