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BERAADSLAGING NR 04/007 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. HET PROJECT DMFA 
(DECLARATION MULTIFONCTIONNELLE/MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE) – 
MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAARS AAN DE 
VERZEKERINGSINSTELLINGEN VIA HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 
EN HET NATIONAAL INTERMUTUALISTISCH COLLEGE – ELEKTRONISCHE 
BERICHTEN A044 EN L044 – 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, 2de lid; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 februari 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1.1. Bij beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 werd het Nationaal Intermutualistisch College 

(NIC) door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gemachtigd om 
mededeling te bekomen van bepaalde sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot 
de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervatting in geval van 
arbeidsongeval.  

 
De elektronische berichten aan de hand waarvan deze mededeling wordt gerealiseerd (A044 en 
L044) bevatten met name volgende sociale gegevens van persoonlijke aard: 

 
- de identificatie van het elektronisch bericht A044; 
- het RSZ-inschrijvingsnummer van de werkgever; 
- de RSZ-categorie van de werkgever; 
- het uniek ondernemingsnummer van de werkgever; 
- de datum van het arbeidsongeval; 
- de betaalperiode van de uitkering voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een 

arbeidsongeval (begin- en einddatum); 
- het percentage arbeidsongeschiktheid. 

 
Het NIC en de verzekeringsinstellingen hebben deze sociale gegevens van persoonlijke aard 
nodig daar de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervatting in geval van 
arbeidsongeval worden gelijkgesteld voor het behoud van rechten en het bepalen van de 
wachttijd. 

 
1.2. De hogervermelde elektronische berichten zouden nu echter – exclusief voor het NIC en de 

verzekeringsinstellingen – worden uitgebreid met twee bijkomende sociale gegevens van 
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persoonlijke aard, met name het brutobedrag van de arbeidsongevallenuitkering en het bedrag 
van de socialezekerheidsbijdragen die op de arbeidsongevallenuitkering worden ingehouden. 

 
 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2. Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de 

arbeidsongevallenverzekeraars aan de verzekeringsinstellingen, via het Fonds voor 
Arbeidsongevallen (FAO), de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het NIC, waarvoor 
krachtens artikel 15, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van het sectoraal comité van 
de sociale zekerheid vereist is. 

 
3.1. Krachtens artikel 136, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden de bij deze gecoördineerde 
wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, 
functionele stoornissen of overlijden, krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde 
wetgeving of in het gemeen recht werkelijk schadeloosstelling is verleend. Belopen de bedragen 
welke krachtens die wetgeving of het gemeen recht worden verleend evenwel minder dan de 
prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, dan heeft de 
rechthebbende recht op het verschil ten laste van die verzekering. 

 
3.2. De prestaties worden echter toch toegekend door de verzekeringsinstelling van de betrokkene in 

afwachting dat de schade effectief wordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een 
vreemde wetgeving of het gemeen recht. De verzekeringsinstelling treedt dan rechtens in de 
plaats van de rechthebbende.  
 
Voor de toepassing van de hogervermelde regeling wordt het bedrag van de door de andere 
wetgeving verleende prestaties gedefinieerd als het brutobedrag van de prestaties verminderd met 
het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen die op die prestaties worden ingehouden. 
 
Degene die schadeloosstelling verschuldigd is, heeft overigens een informatieplicht: hij dient de 
verzekeringsinstelling te verwittigen van zijn voornemen om de rechthebbende schadeloos te 
stellen en aan de verzekeringsinstelling, indien deze geen partij is, een kopij over te maken van de 
tot stand gekomen akkoorden of gerechtelijke beslissingen. 

 
4.1. Om het NIC en de verzekeringsinstellingen in staat te stellen om het artikel 136, § 2, van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, uit te voeren, dient te worden voorzien in een uitwisseling van 
sociale gegevens van persoonlijke aard tussen de vergoedingsplichtigen (waaronder de 
arbeidsongevallenverzekeraars) en de verzekeringsinstellingen. Deze laatsten kunnen hun 
subrogatierecht immers niet uitoefenen indien ze niet beschikken over de nodige informatie 
aangaande het terug te vorderen bedrag.  
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De mededeling van de sociale gegevens van persoonlijke aard vervat in de elektronische 
berichten A044 en L044, uitgebreid met het brutobedrag van de arbeidsongevallenuitkering en 
het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen die op de arbeidsongevallenuitkering worden 
ingehouden, beantwoordt aan wettige doeleinden. 

 
4.2.  De mededeling is, uitgaande van die doeleinden, ter zake dienend en niet overmatig. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de machtiging aan het NIC en de verzekeringsinstellingen om mededeling te bekomen van de 
elektronische berichten A044 (mededeling van het “attest tijdelijke arbeidsongeschiktheid”) en L044 
(raadpleging van de betrokken socialegegevensbank), uitgebreid met enerzijds het brutobedrag van de 
arbeidsongevallenuitkering en anderzijds met het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen die op de 
arbeidsongevallenuitkering worden ingehouden, met het oog op het uitvoeren van het artikel 136, § 2, 
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994. 
 
 
 
 

 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 

 
 
 


