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AANBEVELING 16 

STAAT VAN WEDDEN EN LONEN  

 

Inleiding en historiek  
In haar omzendbrieven van 21 maart 1974 (DOC/ASS/WET 74-4) en 16 november 1978 
(DOC/ASS/WET 78-10) heeft de B.V.V.O. (nu Assuralia) aan de verzekeraars die de tak 
Arbeidsongevallen beoefenen, de aanbeveling gegeven het formulier “Staat van wedden en lonen” 
uitgewerkt door een Gemengde Werkgroep bestaande uit BVVO-vertegenwoordigers (nu Assuralia-
vertegenwoordigers), afgevaardigden van de Vereniging van de Gemeenschappelijke 
Verzekeringskassen en tussenpersonen (FEPRABEL, DE UNIE) (nu Feprabel, FVF en BVVM-
UPCA), als voorbeeld te nemen. 
 
Gezien de motivering van deze aanbeveling overeenstemt met die van de Gemengde Commissie 
voor de Productiviteit (nu Gemengde Opvolg Commissie), heeft laatstgenoemde besloten hieraan 
een hoofdstuk (deze aanbeveling) te wijden in de bundel van haar verwezenlijkingen. 
 
Dit is de situatie zoals geformuleerd in juni 1982. 
 
Op dat ogenblik was er sprake van een bijgevoegd dokument, bestaande uit twee delen, nl. 

• het hoofdgedeelte met bladzijden 2 en 3 die de eigenlijke staat van wedden en lonen vormen,  
en  

• het tweede gedeelte, bestaande uit bladzijde 1 met het briefhoofd en het voorwerp van de staat, 
en bladzijde 4 met de richtlijnen en aanbevelingen voor het opmaken van de staat. 

 
Indien de uitgever van de staat van wedden en lonen het formaat en de voorstelling wegens 
mekanografische  beperkingen moest wijzigen, werd er evenwel gevraagd de volgorde en de inhoud 
van de rubrieken na te leven. 
Om redenen van complexiteit bestonden de pagina’s 2 t/5 alleen op papier. 
(En die documentatie is vandaag blijkbaar verloren gegaan.) 
 

Vandaag 
14.07.2014 – ondertussen (periode 1982 – 2014) is de “Kruispuntbank Ondernemingen” tot stand 
gekomen. 
En in dat kader is de toepassing “Primula” in gebruik genomen door de verzekeraars 
arbeidsongevallen. De afrekeningen in arbeidsongevallen gebeuren na verlopen periode, op basis 
van deze ontvangen informatie “Primula”. 
 
In deze spreekt men ook van de “Kruispuntbank Sociale Zekerheid”. 

In deze spreekt men ook van EVA-LEA: “Electronische Verbinding Arbeidsongevallen” – “Liaison 

Electronique Accidents du Travail”. 
 
Langs deze weg bekomen de verzekeraars de nodige informatie over de loonmassa, na verlopen 
periode, met het niveau van detaillering enerzijds en van anonimiteit anderzijds, niveau dat nodig is 
voor de berekeningen in de verschillende tariefklassen. 
De regelgeving rond de privacy speelt in deze ook zijn rol. 
In arbeidsongevallen zijn de papieren stromen in deze verdwenen en vervangen door deze “Primula”. 
 
Ten behoeve van andere verzekeringen dan arbeidsongevallen, die eveneens getarifeerd en 
afgerekend worden op de periodieke loonmassa, hebben de verzekeraars getracht een uitbreiding 
van die “Primula” toepassing te bekomen onder de benaming “Galanthus”. 
Dit project botste echter op de regelgeving rond de privacy. 
 
Diezelfde regelgeving rond de privacy maakt dat de informatie die de verzekeraars in deze bekomen 
slechts met respect voor die regelgeving aan de tussenpersonen mag gecommuniceerd worden. 

  


