
 

 

 
 

  
 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZ/13/114 

 

 

BERAADSLAGING NR. 13/050 VAN 7 MEI 2013 BETREFFENDE DE 

UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN HET FONDS VOOR 

ARBEIDSONGEVALLEN (FAO) EN HET BESTUUR MEDISCHE EXPERTISE 

(MEDEX) VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, 

VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU IN HET KADER 

VAN DE TOEPASSING VAN DE WET VAN 3 JULI 1967 BETREFFENDE DE 

PREVENTIE VAN OF DE SCHADEVERGOEDING VOOR 

ARBEIDSONGEVALLEN IN DE OVERHEIDSSECTOR 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het FAO van 26 maart 2013; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 

april 2013; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Het project van de elektronische aangifte van arbeidsongevallen in de 

overheidssector en van de gegevens betreffende de regeling ervan kadert binnen de 

nationale strategie voor de modernisering van de overheid. De intensivering van de 

e-governmentprocessen binnen de administraties, tussen hen en naar buiten toe 

kadert dan weer in het regeerakkoord van 1 december 2011. 

 

2. In het kader hiervan werd er bij het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) een 

centrale gegevensbank opgericht met betrekking tot de aangifte van 
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arbeidsongevallen, de gevolgen van deze arbeidsongevallen en de regeling ervan. 

De bedoeling van deze gegevensbank is onder meer om de gegevens inzake 

gemelde arbeidsongevallen in te zamelen, te registreren en bij te werken, zowel 

voor de privé-sector als voor de overheidssector. 

 

3. Een koninklijk besluit tot opheffing en vervanging van het koninklijk besluit van 19 

april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen 

aan het Fonds voor Arbeidsongevallen ligt momenteel ter ondertekening. Dit 

nieuwe besluit stelt de modaliteiten van de mededeling aan het FAO vast en bepaalt 

daarbij dat het FAO, als instelling die belast is met het beheer van een secundair 

netwerk, dient in te staan voor het beheer en de organisatie van de elektronische 

uitwisseling van sociale gegevens tussen de werkgever en de administratieve 

gezondheidsdienst die bedoeld wordt in de koninklijke besluiten tot vaststelling van 

de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 3 juli 19671.  

 

4. De werkgevers van de openbare sector die onderworpen zijn aan de wet van 3 juli 

1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen 

in de overheidssector zullen vanaf 1 januari 2014 een elektronische aangifte van 

arbeidsongevallen moeten indienen via de portaalsite van de sociale zekerheid, 

teneinde de uitwisseling van sociale gegevens met betrekking tot het ongeval 

mogelijk te maken met het oog op de toepassing van de sociale zekerheid. De mee 

te delen gegevens zijn opgesomd in artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 

januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden 

van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar 

en van het werk. 

 

5. De werkgevers van de overheidssector die niet onderworpen zijn aan de wet van 3 

juli 1967 zijn onderworpen aan de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 voor de 

privésector. In het kader hiervan wordt de aangifte verricht bij de 

verzekeringsmaatschappij waarbij ze aangesloten zijn voor arbeidsongevallen. Deze 

verzekeringsmaatschappij staat dan in voor de alimentatie van de gegevensbank van 

het FAO. 

 

6. In het kader van de voormelde wet van 3 juli 1967 voert het Bestuur Medische 

Expertise (Medex) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 

                                                 
1  Het betreft de volgende besluiten: het koninklijk besluit van 17 september  1969 voor het personeel 

van het Rekenhof, het koninklijk besluit van 24 januari 1969 dat van toepassing is op de FOD's, de 

gemeenschappen en de de gewesten, het koninklijk besluit van 12 juni 1970 dat van toepassing is op 

de instellingen van openbaar nut en op de autonome overheidsbedrijven, het koninklijk besluit van 

13 juli 1970 dat van toepassing is op de lokale overheden, het koninklijk besluit van 30 december 

1993 dat van toepassing is op de leden van de ombudsdienst bij bepaalde autonome 

overheidsbedrijven, het koninklijk besluit van 26 april 1995 dat van toepassing is op de bedienaars 

van de katholieke, protestantse, orthodoxe, anglikaanse, israëlitische erediensten en de imams van 

de islamitische eredienst, het koninklijk besluit van 14 juli 1995 dat van toepassing is op het 

personeel van de vaste comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en het koninklijk 

besluit van 30 maart 2001 dat van toepassing is op het personeel van de politiediensten. 
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en Leefmilieu medische expertises uit voor de evaluatie van de tijdelijke en 

blijvende arbeidsongeschiktheden ten gevolge van een arbeidsongeval. 

 

7. Voor de uitvoering van de reglementaire opdrachten van Medex vraagt het FAO nu 

een machtiging voor de uitwisseling van sociale persoonsgegevens met Medex.  

 

8. De meegedeelde gegevens zouden aan Medex moeten toelaten om: 

 

- zich uit te spreken over: het oorzakelijk medisch verband tussen de letsels / het 

overlijden en het ongeval waarvan aangifte werd gedaan, de eventuele gevolgen 

van het ongeval en de graad van blijvende ongeschiktheid die hieruit 

voortvloeit, de datum van consolidatie van de letsels en de tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van het ongeval (daartoe dienen de 

gegevens met betrekking tot de gevolgen van het ongeval, de omstandigheden, 

de plaats en de activiteit van het slachtoffer op het moment van het ongeval 

gekend te zijn);  

- het slachtoffer op te roepen voor de vereiste medische onderzoeken of dit ter 

plaatse te doen indien het slachtoffer zich niet kan verplaatsen, op basis van de 

contactgegevens van het slachtoffer (voorlopig adres, telefoonnummer, ...); 

- de terugbetaling te verrichten van de medische, chirurgische en farmaceutische 

kosten, alsook de ziekenhuiskosten en de kosten voor prothesen en orthopedie 

die het gevolg zijn van het arbeidsongeval en die ten laste van Medex vallen 

(het rekeningnummer van het slachtoffer dient gekend te zijn); 

- in voorkomend geval, informatie mee te delen aan de verzekeraar van de derde 

die verantwoordelijk is voor het ongeval (zijn contactgegevens dienen gekend te 

zijn). 

 

9. De gegevensmededeling zou worden verricht op basis van de integratie van de door 

Medex gekende werknemers in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid aan de hand van hun identificatienummer van de sociale 

zekerheid of op basis van een ander mechanisme aan de hand waarvan 

gecontroleerd kan worden of het arbeidsongeval wel degelijk betrekking heeft op 

een werkgever waarvan het unieke ondernemingsnummer gekend is bij Medex.  

 

10. Medex werd daartoe, bij beraadslaging van het Sectoraal Comité van de Sociale 

Zekerheid en van de Gezondheid nr. 08/006 van 5 februari 2008, gemachtigd om 

toegang te hebben tot bepaalde gegevens van de DIMONA-gegevensbank en van 

het personeelsbestand van de werkgevers die ingeschreven zijn bij de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 

Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) teneinde het 

tewerkstellingsstatuut van de ambtenaren na te gaan. De persoonsgegevens in deze 

gegevensbanken zijn hoofdzakelijk beperkt tot de identificatie van de werkgevers 

en de werknemers en de periodes van tewerkstelling. 

 

11. Omgekeerd en om de werkgever in staat te stellen een gegronde beslissing te nemen 

omtrent de tenlasteneming van het ongeval, zou Medex persoonsgegevens met 
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betrekking tot zijn beslissing inzake ontvankelijkheid meedelen aan de werkgevers 

van de overheidssector. 

 

12. De machtigingsaanvraag heeft betrekking op de hierboven beschreven gegevens. 

De gegevens zouden ofwel door het FAO aan Medex worden meegedeeld, ofwel 

door Medex aan het FAO. 

 

Gegevens door het FAO meegedeeld aan Medex 

 

13. Via een elektronisch bericht delen de werkgevers van de overheidssector 

verschillende gegevens mee aan het FAO, dat deze gegevens opneemt in zijn 

gegevensbank alvorens ze mee te delen aan Medex: 

- attest "aangifte van een arbeidsongeval", dat meegedeeld wordt voor elk 

ongeval waarvoor de werkgever uit de overheidssector een aangifte verricht; 

- attest "juridische ontvankelijkheid", dat meegedeeld wordt voor elke beslissing 

inzake juridische ontvankelijkheid (goedkeuring, twijfel of weigering) van een 

arbeidsongeval die door een werkgever van de overheidssector genomen wordt.  

 

14. Het elektronisch bericht bevat, in zijn geheel, de volgende sociale 

persoonsgegevens: 

 

Administratieve gegevens met betrekking tot het attest zelf : het attestnummer en de 

datum van aanmaak van het attest. 

 

Sociale persoonsgegevens met betrekking tot het arbeidsongeval:  

- het type attest;  

- het ondernemingsnummer voor de identificatie van de werkgever die de 

aangifte verricht; 

- het vestigingsnummer voor de identificatie van de lokale werkgever: dit 

nummer is nuttig wanneer de ongevalaangifte betrekking heeft op onderwijzend 

personeel waarbij de aangifte verricht wordt aan de hand van het 

ondernemingsnummer van de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap 

of de Duitstalige Gemeenschap samen met het vestigingsnummer van de 

onderwijsinstelling; 

- het INSZ van het slachtoffer voor de identificatie; 

- de datum van het arbeidsongeval; 

- het identificatienummer van het ongeval: dit nummer zal als referentie worden 

gebruikt en moet worden vermeld in alle briefwisseling met de werkgever en 

het slachtoffer; 

- informatie over de gevolgen van het ongeval: deze informatie is noodzakelijk 

voor de arts die de expertise uitvoert; 

- de aard van het arbeidsongeval: het betreft de aanduiding of het al dan niet gaat 

om een dodelijk ongeval; deze informatie is belangrijk voor de medische dienst 

zodat die weet waarover hij een uitspraak moet doen; 

- de eventuele datum van overlijden van het slachtoffer: deze informatie laat toe 

te bepalen of er al dan niet een expertise moet worden verricht;  



 

 

5 

- de verschillende codes en de beschrijving van de omstandigheden en oorzaken 

van het arbeidsongeval: materieel agens, afwijking, afwijkende gebeurtenis, 

contact en betrokken voorwerpen, tijdstip van het arbeidsongeval, contact / 

verwonding, situering van de letsels en aard ervan, opmerkingen over de 

omstandigheden van het arbeidsongeval, normale functie op het ogenblik van 

het arbeidsongeval, activiteit op het moment van het ongeval, type werkplaats, 

type werk, specifieke activiteit, voorziene duur van de arbeidsongeschiktheid, 

datum van indiensttreding en gebruikelijke functie, die nuttige gegevens zijn 

voor de expertise door de arts; 

- informatie met betrekking tot de werkgever: telefoonnummer, faxnummer en e-

mailadres van de contactpersoon, teneinde de juiste persoon te kunnen 

contacteren bij de werkgever als er bijkomende informatie moet worden 

verkregen; 

- informatie met betrekking tot het slachtoffer: rekeningnummer, 

telefoonnummer, e-mailadres en postadres, landcode en taalcode van het 

slachtoffer, op basis waarvan Medex het slachtoffer kan oproepen, op de hoogte 

kan brengen van de terugbetaling van de medische kosten en de terugbetaling 

op de juiste rekening kan uitvoeren; 

- informatie met betrekking tot het proces-verbaal: indien er een proces-verbaal 

bestaat, het nummer, de plaats, de identiteit van de persoon die het proces-

verbaal heeft opgesteld en de datum, op basis waarvan de arts meer informatie 

kan verkrijgen over de omstandigheden van het ongeval; 

- informatie over een eventuele verantwoordelijke derde: de contactgegevens van 

de derde zijn belangrijk in het kader van het subrogatierecht, waardoor Medex 

de kosten kan terugvorderen bij de derde die verantwoordelijk is voor het 

ongeval; 

- informatie over de verantwoordelijke verzekeraar: deze informatie laat Medex 

toe zijn subrogatierecht uit te oefenen; 

- informatie over de eerste zorg die verstrekt werd: het type, de datum, het 

tijdstip, de naam en voornaam van de arts, de naam en het adres van het 

ziekenhuis waar de eerste zorg verstrekt werd en een scan van het model B2 zijn 

inlichtingen die belangrijk zijn voor de arts. 

 

 Sociale persoonsgegevens betreffende de ontvankelijkheid : de code die de 

ontvankelijkheid aanduidt (goedkeuring, twijfel, weigering), de reden van de 

eventuele weigering en de code die aanduidt of er al dan niet een oorzakelijk 

verband is tussen het ongeval en het overlijden van het slachtoffer. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  Artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste 

van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de 

weg naar en van het werk voorziet in het zogenaamde model B dat de informatie bevat die ingevuld 

werd door de arts. 
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Gegevens door Medex meegedeeld aan het FAO 

 

15. Medex deelt zijn beslissing inzake medische ontvankelijkheid van het 

arbeidsongeval mee via een elektronisch bericht. Het betreft een attest "medische 

ontvankelijkheid" dat de volgende persoonsgegevens bevat: 

 

Administratieve gegevens met betrekking tot het attest zelf : het attestnummer, het 

versienummer ervan, de aard en de datum van aanmaak ervan. 

 

Sociale persoonsgegevens betreffende het arbeidsongeval : het type attest, het 

ondernemingsnummer, het vestigingsnummer, het INSZ van het slachtoffer, de 

datum van het arbeidsongeval en het identificatienummer van het ongeval. 

 

Sociale persoonsgegevens betreffende de medische ontvankelijkheid : de code die 

de ontvankelijkheid aanduidt (goedkeuring, twijfel of weigering), de reden van de 

eventuele weigering en de code die aanduidt of er al dan niet een oorzakelijk 

verband is tussen het ongeval en het overlijden van het slachtoffer. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

16. Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Fonds voor 

Arbeidsongevallen (FAO) en het Bestuur Medische Expertise (Medex) van de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, waarvoor 

krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële 

machtiging van de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de 

Sociale Zekerheid en van de Gezondheid vereist is. 

 

17. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de uitvoering van 

de opdrachten inzake medische expertise voor de evaluatie van de lichamelijke 

schade door Medex; deze opdrachten zijn vastgelegd in de wet van 3 juli 1967 

betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 

ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 

overheidssector.  

 

18. De mee te delen persoonsgegevens lijken, uitgaande van dat doeleinde, relevant en 

niet overmatig. Ze hebben enkel betrekking op de werknemers waarvan de 

werkgever gekend is bij Medex. Bovendien betreft het uitsluitend 

persoonsgegevens die Medex nodig heeft voor het uitvoeren van zijn opdrachten. 

 

19. De informatiemededeling gebeurt op basis van de integratie van de door Medex 

gekende werknemers in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid aan de hand van hun identificatienummer van de sociale 

zekerheid of op basis van een ander mechanisme aan de hand waarvan kan worden 
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nagegaan of het arbeidsongeval wel degelijk betrekking heeft op een werkgever 

waarvan het unieke ondernemingsnummer gekend is bij Medex.  

 

20. Het koninklijk besluit tot opheffing en vervanging van het koninklijk besluit van 19 

april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen 

aan het Fonds voor Arbeidsongevallen is nog niet van toepassing. Het vormt 

evenwel de noodzakelijke wettelijke basis voor de implementatie van de 

elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen het FAO en Medex, 

aangezien dit besluit aan het FAO de opdracht toevertrouwt om de elektronische 

uitwisseling van sociale gegevens tussen de werkgever en de administratieve 

gezondheidsdienst te organiseren. De door het Sectoraal Comité van de Sociale 

Zekerheid en van de Gezondheid verleende machtiging zal derhalve pas uitwerking 

hebben vanaf de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit. 

 

21. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt de mededeling 

van persoonsgegevens verricht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 

van de Gezondheid 
 

een machtiging aan het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Bestuur Medische 

Expertise (Medex) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu voor de onderlinge uitwisseling van de voormelde persoonsgegevens via de 

KSZ, volgens de voormelde voorwaarden, met het oog op de toepassing van de wet van 3 

juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen in de overheidssector. 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de 

kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


