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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling «Sociale Zekerheid» 

 

 

 

SCSZG/16/155 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/070 VAN 5 JULI 2016 OVER DE UITWISSELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

SOCIALE ZEKERHEID, DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN 

HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER 

ZELFSTANDIGEN IN HET KADER VAN DE STRIJD TEGEN DE SOCIALE 

FRAUDE 
 

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 de vraag van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het besluit nr. A1 van 12 juni 2009 van de Administratieve Commissie voor de 

Coördinatie van de Socialezekerheidsstelsels betreffende de instelling van een 

dialoog- en bemiddelingsprocedure met betrekking tot de geldigheid van 

documenten, het bepalen van de toepasselijke wetgeving en het verlenen van 

prestaties uit hoofde van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees 

Parlement en de Raad beoogt een nauwe en efficiënte samenwerking tussen de 

organen van de verschillende lidstaten en stelt daartoe een dialoog- en 

bemiddelingsprocedure in. Van die procedure kan gebruik worden gemaakt bij 

twijfels over de geldigheid/juistheid van documenten over de status van personen, 

voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 of van Verordening (EG) 
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nr. 987/2009, of bij meningsverschillen tussen lidstaten over het vaststellen van de 

toepasselijke wetgeving. 

 

2. Bij de dialoog- en bemiddelingsprocedure is er sprake van een “verzoekend 

orgaan”, het orgaan dat twijfels uit over de geldigheid van een document dat is 

afgegeven door een orgaan van een andere lidstaat of niet instemt met de voorlopige 

bepaling van de toepasselijke wetgeving, en een “aangezocht orgaan”, het orgaan 

van de andere lidstaat. De procedure bestaat uit drie fases. 

 

3. In de eerste fase van de dialoogprocedure neemt het verzoekend orgaan contact op 

met het aangezochte orgaan en verzoekt het om de noodzakelijke verduidelijking 

van een beslissing, om de intrekking of ongeldigverklaring van een document of om 

de herziening of nietigverklaring van een beslissing. 

 

4. Indien de organen niet tot overeenstemming kunnen komen in de eerste fase van de 

dialoogprocedure of indien het aangezochte orgaan niet in staat is geweest zijn 

onderzoek tijdig af te ronden, brengen de organen hun bevoegde autoriteiten 

daarvan op de hoogte en stellen ze een verslag op van de stappen die zij hebben 

genomen. De bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten kunnen besluiten de 

tweede fase van de dialoogprocedure te beginnen of om de zaak rechtstreeks aan de 

Administratieve Commissie voor te leggen. Indien de bevoegde autoriteiten 

besluiten de tweede fase van de dialoogprocedure in gang te zetten, benoemen zij 

centrale contactpersonen, die al het nodige doen om de partijen tot 

overeenstemming te brengen, beiden een verslag van hun activiteiten opstellen en 

de organen op de hoogte brengen van het resultaat van de tweede fase van de 

dialoogprocedure. 

 

5. Indien in de dialoogprocedure geen overeenstemming kan worden bereikt, kunnen 

de bevoegde autoriteiten de zaak aan de Administratieve Commissie voorleggen, 

die een bemiddelingsprocedure start en tracht een voor beide partijen aanvaardbare 

oplossing te vinden. 

 

6. De voorliggende aanvraag beoogt een samenwerking tussen de federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en 

het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) in het 

kader van de strijd tegen de sociale fraude, een prioriteit van de federale regering. 

De beide openbare instellingen van sociale zekerheid, meer bepaald hun respectieve 

internationale diensten, zouden persoonsgegevens ter beschikking stellen van de 

federale overheidsdienst Sociale Zekerheid over de dossiers die het voorwerp van 

de hogervermelde dialoog- en bemiddelingsprocedure uitmaken. Zij zouden 

vervolgens ook toegang krijgen tot enkele persoonsgegevens die dienaangaande 

door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid worden verwerkt, in diens 

toepassing OSIRIS, een platform/instrument voor het snelle en efficiënte beheer van 

de dossiers met betrekking tot het hogervermeld besluit nr. A1 van 12 juni 2009 van 

de Administratieve Commissie voor de Coördinatie van de 

Socialezekerheidsstelsels. 
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7. Gelet op het groeiend aantal problematische dossiers met een internationaal aspect, 

willen de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (de verantwoordelijke 

instantie en de beheerder van de toepassing OSIRIS), de RSZ (de openbare 

instelling van sociale zekerheid bevoegd voor de inning van de bijdragen voor de 

werknemers) en het RSVZ (de openbare instelling van sociale zekerheid bevoegd 

voor de inning van de bijdragen voor de zelfstandigen) doelmatig samenwerken. 

 

8. De RSZ en het RSVZ zouden per “A1-dossier” minstens de volgende gegevens aan 

de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid overmaken: de naam van de 

werkgever of van de zelfstandige, het BTW-nummer, de referentie, het land, de fase 

van de procedure en de resultaten van de gevoerde onderzoeken. Zij zouden ook 

toegang krijgen tot de toepassing OSIRIS om gegevens te raadplegen, nieuwe 

dossiers toe te voegen, bestaande dossiers te wijzigen en de stand van zaken van de 

“A1-procedure” aan te geven. 

 

9. Aldus zouden de RSZ en het RSVZ (de inspectiediensten en de internationale 

diensten) net als de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (de inspectiedienst 

en de dienst beleidsondersteuning) toegang krijgen tot de volgende gegevens van de 

“A1-dossiers” (het gaat overigens maar om “persoonsgegevens” in de zin van de 

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

van de Sociale Zekerheid voor zover ze betrekking hebben op natuurlijke personen). 

 

- de naam van de werkgever of van de zelfstandige, geïdentificeerd door de 

betrokken dienst (onder meer in het kader van een sociale controle); 

 

- de unieke identificatie van het dossier, automatisch gecreëerd door het systeem 

(een oplopende nummering van de toepassing OSIRIS); 

 

- het BTW-nummer/ondernemingsnummer, dat het mogelijk maakt om de 

werkgever/zelfstandige eenduidig te identificeren; 

 

- de referentie (een interne verwijzing naar het dossier dat werd opgestart door de 

betrokken dienst); 

 

- de oorsprong van het dossier (de betrokken instelling van sociale zekerheid: de 

RSZ, het RSVZ of de inspectiedienst van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid); 

 

- de fase (de stand van zaken wat betreft de hogervermelde dialoog- en 

bemiddelingsprocedure); 

 

- de voorziene einddatum van de procedure, automatisch gecreëerd door het 

systeem in functie van het A1-besluit; 

 

- de vorige fase van de dialoog- en bemiddelingsprocedure, met de identificatie 

en de beschrijving; 
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- de volgende fase van de dialoog- en bemiddelingsprocedure, met de identificatie 

en de beschrijving; 

 

- het land van oorsprong van de werkgever (natuurlijke persoon of rechtspersoon) 

of van de zelfstandige; 

 

- de beschrijving van de acties die werden ondernomen bij de behandeling van 

het dossier; 

 

- bijkomende nuttige inlichtingen voor de behandeling van het dossier, 

opgenomen in bijlagen; 

 

- de historiek van de fases, met een beschrijving van de acties die reeds werden 

ondernomen; 

 

- de LIMOSA-referentie (de verwijzing naar de detacheringsaangifte bij de 

bevoegde instelling van sociale zekerheid); 

 

- de resultaten van de diverse procedures (aantal A1-dossiers per fase, te 

regulariseren bedragen en aantal betrokken werknemers); 

 

- het al dan niet verrichten van activiteiten door de werkgever of de zelfstandige 

in twee of meer landen waarvoor de Europese coördinatieverordeningen gelden. 

 

10. Door de samenwerking met betrekking tot de toepassing OSIRIS zouden de drie 

hogervermelde instellingen van sociale zekerheid in staat zijn om elkaar in kennis te 

stellen van de nuttige persoonsgegevens uit hun dossiers en de mogelijkheid creëren 

om die dossiers efficiënt te behandelen en erover te rapporteren. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

11. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid moet in 

beginsel voor elke mededeling van persoonsgegevens door een instelling van 

sociale zekerheid een voorafgaande machtiging verlenen, krachtens artikel 15, § 1, 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Enkel voor zover de gegevens die worden 

uitgewisseld tussen de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, de RSZ en het 

RSVZ betrekking hebben op natuurlijke personen, zijn het persoonsgegevens in de 

zin van de wet van 15 januari 1990, waarvan de verwerking in het kader van de 

toepassing OSIRIS dus een voorafgaande machtiging van de afdeling sociale 

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

vergt. 

 

12. De mededeling van persoonsgegevens beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, 

namelijk de onderlinge inkennisstelling van elementen die nuttig zijn voor de 
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behandeling van de dossiers met een internationaal aspect en de rapportering erover 

in het kader van de strijd tegen de sociale fraude. 

 

13. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van het vermelde doeleinde, relevant en niet 

overmatig. Ze blijven grotendeels beperkt tot de identiteit van de betrokken 

werkgever/zelfstandige en de stand van zaken van het dossier. 

 

14. De mededeling geschiedt met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, met toepassing van artikel 14 van de hogervermelde wet van 15 januari 

1990. 

 

15. De voormelde instanties moeten bij de verwerking van de persoonsgegevens 

rekening houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 

december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere 

regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Gelet op het voorgaande machtigt 

 

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

van de gezondheid 

 

de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

(RSZ) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) om 

onderling de hogervermelde persoonsgegevens uit te wisselen met het oog op de 

onderlinge inkennisstelling van elementen die nuttig zijn voor de behandeling van de 

dossiers met een internationaal aspect en de rapportering erover in het kader van de strijd 

tegen de sociale fraude. 

 
 

 

 

 

 

 

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). 


