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Modernisering v/d sociale zekerheid & 
e-gov toepassingen

� Wet modernisering sociale zekerheid 26/7/96
� De start van een hele reeks projecten/toepassingen

� De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling :Dimona

� De multifunctionele RSZ aangifte: DMFA

� De aangifte van sociale risio's: ASR
�

� De unieke werfmelding : UWM ( thans aangifte van 
werken AVW)

� De grensoverschrijdende tewerkstelling : GOTOT
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Genesis het begin van een 
elektronische omwenteling

� Aanpassing voor de werkgevers- doch ook voor de 
inspectiediensten

� Van een papieren naar een elektronische omgeving

� Creatie van GENESIS ( Gathering Evidences from National 
Enquiries for Social Inspection Services ) 
� Een informaticaplatform voor de sociaal inspecteurs  v/d 

vier grote federale sociale inspectiediensten ( T.s .w; S.i.; 
Rsz; Rva)

� Ophalen van gegevens op een 
gecoördineerde/geintegreerde en gebruiksvriendelijk e 
wijze –Dezelfde schermen voor iedereen

� Diverse databanken: rijksregister-
werkgeversrepertorium-dimona-dmfa

� Een gemeenschappelijk kadaster van onderzoeken 

Genesis & de machtiging van het sectoraal 
comité SZ- Een "conditio sine qua non" (1) 

� Wet van 8/12/1992 t bescherming v/d persoonlijke 
levenssfeer van de verwerking van persoonsgegevens

� Persoonsgegevens op elektronische wijze

� Voorafgaande machtiging van één of van meerdere Sect orale 
Comités (opgericht binnen de Privacy Commissie)

� Toetsing aan de principes van
� Finaliteit
� Proportionaliteit
� Transparantie
� Confidentialiteit
� Informatieveiligheid 
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Genesis & de machtiging van het sectoraal 
comité SZ- Een "conditio sine qua non" (2)

� Welke inhoudelijke elementen?

� Inhoudelijke beschrijving van de persoonsgegevens ( 
exhaustief overzicht) 

� Welke partijen betrokken bij de mededeling? ( organisatie-
werking , bevoegdheden, wijze van optreden) 

� Welke ontvangende partij?
� Andere tussenkomende partijen bij de mededeling
� Wettelijke/reglementaire bepalingen die dienen uitgevoerd te 

worden of waarop toezicht moet worden gehouden
� Duurtijd ( bepaalde of onbepaalde duur) 
� Actuele gegevens of tevens historiek

Genesis & de machtiging van het sectoraal 
comité SZ- Een "conditio sine qua non" (3)

� Veiligheid & garanties voor een integer gebruik

� Toelichting inzake infrastructuur- identificatie- & 
authentificatieprocedure;

� Toelichting inzake het beleid voor de eindgebruiker s;

� Toegangsbeveiliging & bijhouden en controleren van 
loggins;

� Jaarlijkse rapportering aan het Sectoraal Comité  m et 
informatie over de toetsing van de diverse onderzoe ken 
aan de opdracht(verslagen) + desgevallend overzicht  van 
de incidenten en van de getroffen sancties 
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Het project Limosa de aanleiding tot 
Dolsis

� Het Limosaproject: een drieluik
� Meldingsplicht
� Creatie van een "limosakadaster"
� Creatie van een "uniek loket" 

� Voeding van het "limosakadaster" met input/consulta tie  van 
de Gewestelijke Administraties & Inspectiediensten 

� Creatie van "DOLSIS"
� Een toepassing waarbij overheidsinstellingen/ inspe ctiediensten 

via een webtoepassing de RSZ gegevens die ze nodig hebben in 
real time kunnen consulteren

� Eveneens voorafgaande machtiging
� Uitwerking in golven  
� Reeds in gebruik bij 33 diensten   

Het "actieplan sociale dumping" de aanleiding 
voor een gecombineerd gebruik van 

databanken

� Eind 2013 goedkeuring actieplan i/h kader v/d strijd  tegen 
sociale dumping ( oneerlijke concurrentie- oneigenlijke 
detacheringen - onderbetaling –niet naleven van loon - & 
arbeidsvoorwaarden ….) ;

� Behoefte aan doelgerichte controles door gespecialis eerde 
en gecoördineerde teams;

� Maximale inschakeling van databanken van de RSZ m.b. t. 
gegevens over grensoverschrijdende tewerkstelling ( Limosa-
Gotot- Wermeldingen);

� Vanaf april 2014: aanwezigheidsregistratie : creatie  van de 
toepassing " Check in at work" ( C@W) –met betrekki ng tot 
werkplaatsen waar onroerende werkzaamheden worden 
uitgevoerd ( vanf 800.000 
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Welke uitdagingen voor de toekomst ?

� Toenemende aandacht voor fraudebestrijding;
� Cf Beleidsverklaringen van de bevoegde Minister/sta atsecretaris

� Aktieplan SIOD & van de Staatssecretaris voor socia le fraudebestrijding

� Toenemende behoeften aan gegevensuitwisseling:

� Aanwenden van "business intelligence" & van "busine ss analytics"
� Predictive analytics n.av. exploitatie van "big dat a"
� Gegevensuitwisseling binnen diverse domeinen(sociaal-fiscaal –

bedrijfseconomisch )

� Nationaal
� Binnen het netwerk v/d sociale zekerheid
� Buiten het netwerk van de sociale zekerheid

� Grensoverschrijdend

12

Dank u voor de aandacht!


