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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/18/109 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/058 VAN 8 MEI 2018 OVER DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAARS EN 

HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR BEROEPSRISICO’S (FEDRIS) AAN 

DIVERSE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID – UITBREIDING VAN DE 

MACHTIGING VERVAT IN DE BERAADSLAGING NR. 02/110 VAN 3 DECEMBER 

2002 VAN HET TOEZICHTSCOMITÉ – WEBSERVICE FEDRISCO 
 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 1; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 12 april 2018; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Bij beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 werd de arbeidsongevallensector door 

het Toezichtscomité (de voorganger van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid) gemachtigd om bepaalde 

persoonsgegevens over de periodes van inactiviteit als gevolg van een arbeidsongeval ter 

beschikking te stellen van bepaalde instellingen van sociale zekerheid die ze nodig 

hebben voor het realiseren van hun opdrachten. 

 

2. Het daartoe aangewende elektronisch bericht A044/L044 bevat de identiteit van het 

slachtoffer van het arbeidsongeval (identificatienummer van de sociale zekerheid) en van 

de werkgever (inschrijvingsnummer en ondernemingsnummer), de werkgeverscategorie, 

de datum van het arbeidsongeval, de periode van de uitbetaling van de uitkering voor 

arbeidsongeschiktheid ingevolge een arbeidsongeval (begindatum en einddatum) en het 

percentage arbeidsongeschiktheid. 

 

3. De volgende instellingen van sociale zekerheid mogen aldus reeds het hogervermeld 

elektronisch bericht verwerken: de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) en de 
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vakantiefondsen, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

(RSVZ) en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen, het Federaal Agentschap 

voor de Kinderbijslag (FAMIFED) en de kinderbijslagfondsen, de Vereniging van 

Sectorale Instellingen (VSI) en de fondsen voor bestaanszekerheid, de vereniging zonder 

winstoogmerk SIGEDIS, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

(RIZIV), het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) en het Federaal Agentschap 

voor Beroepsrisico’s (FEDRIS), dat de taken van het Fonds voor Arbeidsongevallen 

(FAO) en het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) heeft overgenomen. 

 

4. De persoonsgegevens zouden voortaan ter beschikking worden gesteld door middel van 

een specifieke webservice, FEDRISCO genaamd, die de mogelijkheid biedt om 

arbeidsongevallenaangiftes, periodes van (tijdelijke of permanente) ongeschiktheid en 

betalingen van uitkeringen te raadplegen, telkens voor een bepaald identificatienummer 

van de sociale zekerheid en een bepaalde periode. Behalve enkele louter technische 

gegevens over de status van het antwoord zouden de volgende persoonsgegevens 

beschikbaar zijn voor de daartoe door het sectoraal comité gemachtigde instellingen van 

sociale zekerheid. 

 

 Blok “arbeidsongeval” 

 

 Het blok “arbeidsongeval” bevat het nummer van het arbeidsongeval bij de bevoegde 

instellingen van sociale zekerheid (FEDRIS en de arbeidsongevallenverzekeraar), de 

datum van het arbeidsongeval, het sectortype, het identificatienummer van de betrokken 

organisaties, het statuut van de werknemer en de beroepscategorie. 

 

 Blok “arbeidsongevallenaangifte” 

 

 Het blok “arbeidsongevallenaangifte” bevat – naast de vereenvoudigde ASR-code 

(aangifte sociaal risico), de datum van de ontvangst van de arbeidsongevallenaangifte 

door de betrokken partijen (FEDRIS en de werkgever van het slachtoffer), de 

onderwerping van het slachtoffer aan het regime van de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid, de voorziene duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de toepasselijke 

tariefcode – de volgende subblokken. 

 

 Het subblok “tewerkstelling” bevat de ISCO-beroepenclassificatiecode, de gewoonlijk 

uitgeoefende functie, de onderwerping van het slachtoffer aan het regime van de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de onderaannemingscode, het DIMONA-nummer, 

de datum van indiensttreding, de datum van uitdiensttreding, de aard van de 

tewerkstelling, de duur van de tewerkstelling, de duur van de uitoefening van het beroep, 

het type werk, de gemeente waar de tewerkstelling normaal plaats vindt, de normale 

werkuren (het normale tijdstip van het begin en het einde van de werkuren en de 

middagpauze van het slachtoffer op de dag van het arbeidsongeval), het 

vestigingsnummer, het telefoonnummer en het adres van de werkgever, het aantal 

voltijdsequivalenten van de vestiging van de werkgever, het ondernemingsnummer van 

de gebruiker van de uitzenddiensten, het ondernemingsnummer van de onderaannemer, 

het soort werkplek en de gebruikte beschermingsmiddelen. 

 

 Het subblok “detail” bevat de vorm en de aard van het arbeidsongeval, de afwijkende 

gebeurtenis die tot het arbeidsongeval heeft geleid, het voorwerp betrokken bij de 
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afwijkende gebeurtenis die tot het arbeidsongeval heeft geleid, het tijdstip van het 

arbeidsongeval en de plaats van het arbeidsongeval (adres, locatiecode en werfcode). 

 

 Het subblok “letsel” bevat de aanduiding van het lichaamsdeel van het slachtoffer dat 

door het arbeidsongeval is aangetast, de aard van het opgelopen letsel en de oorzaak van 

het opgelopen letsel (vermeld in de vorm van een specifieke code en in de vorm van een 

vrije tekst). 

 

 Het sublok “versie slachtoffer” bevat de aanduiding dat het arbeidsongeval volgens het 

slachtoffer gebeurde tijdens de uitoefening van de gewone functie, de beschrijving van 

de bezigheid buiten het kader van de uitoefening van de gewone functie volgens het 

slachtoffer en de aard van het arbeidsongeval volgens het slachtoffer. 

 

 Het subblok “versie werkgever” bevat de aanduiding dat het arbeidsongeval volgens de 

werkgever gebeurde tijdens de uitoefening van de gewone functie, de beschrijving van 

de bezigheid buiten het kader van de uitoefening van de gewone functie volgens de 

werkgever en de aard van het arbeidsongeval volgens de werkgever. 

 

 Het subblok “overlijden” bevat (in voorkomend geval) de datum van het overlijden van 

het slachtoffer van het arbeidsongeval en de aanduiding van het oorzakelijk verband dat 

werd vastgesteld tussen het arbeidsongeval en het overlijden van de betrokken sociaal 

verzekerde. 

 

 Blok “ontvankelijkheid” 

 

 Het blok “ontvankelijkheid” bevat de vereenvoudigde aangiftecode, de code en de datum 

van de beslissing, de voorziene graad van hulp van derden, de voorziene graad van 

permanente arbeidsongeschiktheid, de omstandigheden van het arbeidsongeval (type 

plaats, type werk, specifieke activiteit en afwijkende gebeurtenis) en, in geval van 

weigering, de reden, de wijze van contact die het letsel heeft veroorzaakt en de 

beschrijving van de vereenvoudigde aangifte. 

 

 Blok “arbeidsongeschiktheid” 

 

 De subblokken “tijdelijke arbeidsongeschiktheid” en “blijvende arbeidsongeschiktheid” 

bevatten de code en het type van de beslissing, de arbeidsongeschiktheidsgraad, de 

periode van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, het type en het statuut van consolidatie, 

de datum van de beslissing, de datum van de betekening van het vonnis, de begindatum 

van de herzieningsperiode, de begindatum van de blijvende arbeidsongeschiktheid, de 

graad van hulp van derden, de aanwezigheid van protheses en het basisloon. 

 

 Blok “betaling omwille van tijdelijke arbeidsongeschiktheid” 

 

 Het blok “betaling omwille van tijdelijke arbeidsongeschiktheid” bevat het subblok 

“arbeidsongeval”, aangevuld met het referentiejaar, de referentiemaand, de identiteit van 

de werkgever, de vergoedingsgraad, het brutovergoedingsbedrag, het vergoedingsbedrag 

na verwerking door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de betalingsperiode. 
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5. De hogervermelde webservice zou in een eerste fase enkel worden aangewend door de 

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) en de vakantiefondsen, door het Rijksinstituut 

voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en door het fonds voor 

bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf (CONSTRUCTIV). Zo zouden 

zij in staat worden gesteld om hun respectieve opdrachten uit te voeren, zoals ze dat ook 

reeds konden aan de hand van het elektronisch bericht A044/L044. 

 

6. De RJV en de vakantiefondsen zouden door middel van de nieuwe webservice toegang 

krijgen tot de persoonsgegevens die ze vroeger ook reeds konden verwerken door middel 

van het elektronisch bericht A044/L044, met toepassing van de machtiging vervat in de 

beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 van het Toezichtscomité, met het oog op 

het berekenen van de vakantieduur en het vakantiegeld (daartoe moeten zij weet hebben 

van de met werkdagen gelijkgestelde afwezigheidsdagen). Het sectoraal comite moet 

zich dus niet opnieuw uitspreken over die verwerking van persoonsgegevens. De 

vermelde instellingen van sociale zekerheid zouden echter ook toegang krijgen tot de 

FEDRISCO-persoonsgegevensblokken arbeidsongeval en arbeidsongeschiktheid, enkel 

voor dezelfde doeleinden. De bijkomende persoonsgegevens hebben hoofdzakelijk 

betrekking op de identificatie van de betrokken organisaties en de relevante datums in 

het dossier van de betrokken sociaal verzekerde. 

 

7. De geneesheren van het RIZIV moeten voor elke sociaal verzekerde individueel kunnen 

onderzoeken of hij wel degelijk arbeidsongeschikt of invalide is (en om welke reden) en 

of de schade eventueel gedekt wordt door een andere regelgeving. Voorts heeft het RIZIV 

tot opdracht om de arbeidsongeschikte sociaal verzekerden te reïntegreren maar is het 

reïntegratietraject niet van toepassing op wedertewerkstelling bij een arbeidsongeval. 

Wat betreft de persoonsgegevens over de tewerkstelling en het letsel meldt het RIZIV 

dat het op de hoogte moet zijn van de beroepssituatie van de betrokken sociaal verzekerde 

om diens arbeidsongeschiktheid te kunnen evalueren. De persoonsgegevens over de 

ontvankelijkheid, de arbeidsongeschiktheid en de betalingen moeten het RIZIV in staat 

stellen om de cumulatieregels inzake de vergoedbaarheid van de schade te evalueren en 

de periode van de erkenning van het arbeidsongeval te kennen. De persoonsgegevens 

zouden ook worden gebruikt in het kader van de informatieplicht en het beheer van 

betwiste dossiers en dossiers met een grensoverschrijdende context. De toegang zou 

betrekking hebben op de volgende FEDRISCO-blokken: arbeidsongeval, 

arbeidsongevallenaangifte (subblok detail), ontvankelijkheid, arbeidsongeschiktheid en 

betaling omwille van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. 

 

8. Ten slotte zou ook het fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het 

bouwbedrijf (CONSTRUCTIV) gebruik maken van FEDRISCO, in het kader van de 

werking van de operationele structuur Building on People, die onder meer als opdracht 

heeft om de preventie van arbeidsongevallen te bevorderen en slachtoffers te begeleiden 

en bij te staan bij hun reïntegratie. Het zou de persoonsgegevensblokken in het bijzonder 

aanwenden voor het berekenen van het aantal verletdagen omwille van arbeidsongevallen 

in het bouwbedrijf, voor het omkaderen van werfmeldingen en werfbezoeken van 

welzijnsadviseurs, voor het toepassen van de rechten bij een dodelijk arbeidsongeval, 

voor het verlenen van adviezen en voor het sensibiliseren van de betrokken partijen. 
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B. BEHANDELING 
 

9. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door een instelling van sociale 

zekerheid die volgens 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 het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vergt. 

 

10. De mededeling van de persoonsgegevens in kwestie beoogt een gerechtvaardigd 

doeleinde, namelijk het uitvoeren van de respectieve opdrachten van de hogervermelde 

instellingen van sociale zekerheid (de RJV en de vakantiefondsen, het RIZIV en 

CONSTRUCTIV). Het Toezichtscomité stelde dat eerder reeds vast in beraadslaging nr. 

02/110 van 3 december 2002, waarbij de arbeidsongevallensector werd gemachtigd om 

persoonsgegevens over de periodes van inactiviteit als gevolg van een arbeidsongeval ter 

beschikking te stellen van bepaalde instellingen van sociale zekerheid die ze nodig 

hebben voor het realiseren van hun opdrachten. 

 

11. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde, 

relevant en niet overmatig. Elke betrokken instelling van sociale zekerheid zal slechts 

toegang hebben tot de persoonsgegevensblokken die zij nodig heeft voor het vervullen 

van haar taken. 

 

12. Overeenkomstig 14 van de hogervermelde wet van 15 januari 1990 geschiedt de 

mededeling van de persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid. 

 

13. De voormelde instellingen van sociale zekerheid moeten de minimale veiligheidsnormen 

van het netwerk van de sociale zekerheid, opgesteld door het Algemeen 

Coördinatiecomité en goedgekeurd door het sectoraal comité, respecteren. 

 

14. De partijen moeten bij de verwerking van de persoonsgegevens ook rekening houden met 

de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement 

en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 

die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

 

15. De FEDRISCO-persoonsgegevensbank zal aan evolutie onderhevig zijn. Af en toe zullen 

in de hogervermelde persoonsgegevensblokken persoonsgegevens toegevoegd worden, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van een wijziging van de regelgeving. Overeenkomstig 

artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid moeten de machtigingen die betrekking hebben 

op de gewijzigde persoonsgegevensblokken dan in beginsel dienovereenkomstig te 

worden aangepast. 

 

16. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid stelt echter voor om de hogervermelde 

instellingen van sociale zekerheid niet enkel te machtigen voor het gebruik van 

FEDRISCO in de huidige vorm maar ook voor het gebruik van FEDRISCO in de 

toekomstige vorm, voor zover aan de hierna vermelde voorwaarden is voldaan: 
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- de toegevoegde persoonsgegevens bevinden zich in persoonsgegevensblokken die de 

betrokken instantie overeenkomstig haar geldende machtiging reeds mag verwerken; 

- de toegevoegde persoonsgegevens hebben een logische band met de overige 

persoonsgegevens uit die persoonsgegevensblokken; 

- de toegevoegde persoonsgegevens worden door de betrokken instantie uitsluitend 

aangewend voor de doeleinden vermeld in haar initiële machtiging. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (FEDRIS) om de hogervermelde 

persoonsgegevens op de hogervermelde wijze ter beschikking te stellen van de Rijksdienst voor 

Jaarlijkse Vakantie (RJV) en de vakantiefondsen, het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit 

het bouwbedrijf (CONSTRUCTIV), uitsluitend voor het uitvoeren van de opdrachten waarmee 

zij zijn belast ingevolge de toepasselijke regelgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

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 volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-

741 83 11). 


