Koninklijk besluit van 11 februari 2014 tot uitvoering van
de artikelen 31ter, § 1, tweede lid en § 3, eerste lid, 31quinquies, vierde lid,
31sexies, § 2, derde en vierde lid en 31septies, derde lid van de wet
van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk en van artikel 13 van de wet van
27 december 2012 tot invoering van de elektronische registratie van
aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 21.2.2014)
Hoofdstuk 1.- Uitvoering van het artikel 31ter, § 3, eerste lid, van de wet van 4 augustus
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
Afdeling 1.- De eigenschappen van het registratiesysteem
Artikel 1.- De gegevensbank moet de door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vastgestelde veiligheidsstandaarden naleven, de veiligheid van de opgeslagen informatie verzekeren en volgens de regels der kunst worden opgezet en beheerd.
De gegevensbank maakt het mogelijk de geregistreerde gegevens te traceren.
Ze heeft bewijskracht wat betreft de gegevens die zijn geregistreerd met het in artikel 31ter, §
1, derde lid, 2° en 3°, van voornoemde wet van 4 augustus 1996 bedoelde registratieapparaat
en registratiemiddel of met een andere automatische registratiewijze bedoeld in artikel 31ter,
§ 1, eerste lid, 2°, van dezelfde wet.
Art. 2.- Het registratieapparaat maakt het mogelijk de gegevens online elektronisch door te
sturen, hetzij via informaticatechnieken, hetzij via mobiele telefonietechnieken die online
overzending van de gegevens mogelijk maken. Het apparaat in kwestie kan verbonden zijn
met een systeem van geolokalisatie. Wanneer het registratieapparaat gebruik maakt van mobiele telefonietechnieken, mogen het registratieapparaat en het registratiemiddel één geheel
vormen.
Het apparaat communiceert uitsluitend via een toegangskanaal dat is beveiligd door de identificatie- en authenticatieprocedures van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie.
De elektronische aanwezigheidsregistratie kan worden uitgevoerd via meerdere interactieve
elektronische applicaties die door voornoemde Rijksdienst ter beschikking worden gesteld.
Het registratieapparaat moet de niet-falsificatie van de gegevens en de veiligheid van de via
het registratiemiddel ingezamelde informatie garanderen.
De gegevens die tijdelijk in het apparaat kunnen worden opgeslagen vormen geen bewijs van
de correcte registratie van de aanwezigheid van een bepaalde persoon op de arbeidsplaats.
Art. 3.- Het op de arbeidsplaats gebruikte registratiemiddel maakt de identificatie van de houder ervan mogelijk. Het kan ook de identificatie van de arbeidsplaats mogelijk maken. Het

vergemakkelijkt de volledige of gedeeltelijke verkrijging van de andere te registreren gegevens. Het betreft:
1° de door de Belgische overheid uitgereikte elektronische identiteitskaart;
2° de door de Belgische overheid uitgereikte elektronische verblijfskaart;
3° een ander middel vastgesteld door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
4° een ontvangstbewijs L1 dat wordt uitgereikt met toepassing van de artikelen 139 en 153
van de programmawet (I) van 27 december 2006;
5° enig ander document uitgegeven door een openbare instelling van sociale zekerheid of een
Federale overheidsdienst en aanvaard door voornoemde Rijksdienst om de aanwezigheidsregistratie mogelijk te maken.
Voornoemde registratiemiddelen moeten de identificatie van hun houder verzekeren.
Ze moeten voldoende beveiligd zijn tegen vervalsing.
Afdeling 2.- De regels betreffende het bijhouden van het systeem
Art. 4.- De gegevensbank maakt tegelijk een onmiddellijke registratie mogelijk wanneer die
op de arbeidsplaats plaatsvindt of een anticipatieve registratie wanneer die plaatsvindt overeenkomstig artikel 31ter, § 1, eerste lid, 2°, van voornoemde wet van 4 augustus 1996.
De registratiegegevens moeten zijn overgezonden en het voorwerp hebben uitgemaakt van
een ontvangstbewijs naar het registratieapparaat, indien dit apparaat in die mogelijkheid voorziet, op het ogenblik dat de betrokkene de arbeidsplaats betreedt.
Art. 5.- Bij ontvangst van de in de artikelen 7 en 8 bedoelde gegevens en de registratie ervan
in de gegevensbank vindt een automatische controle plaats zowel wat de vorm als de samenhang betreft.
Na registratie van de gegevens in de gegevensbank stuurt voornoemde Rijksdienst een ontvangstbewijs naar het registratieapparaat, indien dit apparaat in die mogelijkheid voorziet, of
naar de andere registratiewijze bedoeld in artikel 31ter, § 1, eerste lid, 2°, van voornoemde
wet van 4 augustus 1996.
Art. 6.- De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid staat garant voor de bewaring van de gegevens
gedurende zeven jaar en voor de stabiliteit ervan.

Afdeling 3.De inlichtingen die het systeem moet bevatten betreffende de op te nemen gegevens en de
gegevens die niet moeten worden geregistreerd als ze voor de overheid al elders elektronisch
beschikbaar zijn en die kunnen worden gebruikt in het kader van de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
Art. 7.- Bij de registratie van de aanwezigheden dienen de volgende gegevens te worden
meegedeeld:
1° het nummer van het Rijksregister bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen of het nummer bedoeld in artikel 4, § 2, derde lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
Voor buitenlandse werknemers die in België werkzaam zijn, kunnen die gegevens worden
vervangen door het nummer van het ontvangstbewijs L1 wanneer de betrokken werknemer het voorwerp moet zijn van de in artikel 139 van de programmawet (I) van 27 december 2006 bedoelde voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers.
Voor buitenlandse zelfstandigen die in België werkzaam zijn, kunnen die gegevens worden vervangen door het nummer van het ontvangstbewijs L1 wanneer de betrokken zelfstandige, actieve vennoot, zaakvoerder, meewerkende echtgenoot of helper het voorwerp
moet zijn van de in artikel 153 van de programmawet (I) van 27 december 2006 bedoelde
voorafgaande melding voor gedetacheerde zelfstandigen;
2° het ondernemingsnummer van de onderneming waarvoor de werknemer prestaties verricht
of, in het geval van een zelfstandige, een actieve vennoot, een zaakvoerder, een meewerkende echtgenoot of een helper, het ondernemingsnummer van diens onderneming of van
de onderneming die hij helpt;
3° het identificatienummer van de melding van werken bedoeld in artikel 30 van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 403, 404 en 406 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 12, 30bis en 30ter van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van artikel 6ter van de wet van 4
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
4° het tijdstip van de registratie. Dat tijdstip komt overeen met de tijdstempel die door de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt geplaatst bij ontvangst van een formeel geldige
aanwezigheidsregistratie. Wanneer een registratie wordt uitgevoerd een of meer dagen
vóór de dag(en) van aanwezigheid waarop die betrekking heeft, dient (dienen) de dag(en)
van effectieve aanwezigheid te worden meegedeeld.
De vergelijking van voornoemde gegevens met diverse authentieke bronnen laat toe de krachtens dit besluit vereiste gegevens eruit af te leiden.

Voornoemde Rijksdienst behoudt zich het recht voor andere beschikbare gegevens te raadplegen of te combineren mits dit het mogelijk maakt er rechtstreeks of onrechtstreeks krachtens
dit besluit vereiste gegevens uit af te leiden.
Art. 8.- De inlichtingen voortvloeiend uit de in artikel 7 vermelde unieke identificatiesleutels
zijn:
1° voor de identificatiegegevens van de natuurlijke persoon: naam, voornamen, nationaliteit
en geboortedatum;
2° voor de arbeidsplaats: naargelang van het geval, het postadres, de geografische omschrijving van de ligging van de tijdelijke of de mobiele bouwplaats of de coördinaten van de
ligging van de arbeidsplaats bepaald met behulp van een geolokalisatiesysteem;
3° de hoedanigheid waarin een natuurlijke persoon prestaties verricht op de tijdelijke of de
mobiele bouwplaats.
Volgende hoedanigheden worden in aanmerking genomen: werknemer, zelfstandige,
werkgever, vertegenwoordiger van de opdrachtgever, bouwdirectie belast met de controle
op de uitvoering indien het een natuurlijke persoon betreft of diens vertegenwoordiger,
bouwdirectie belast met het ontwerp indien het een natuurlijke persoon betreft of diens
vertegenwoordiger, projectcoördinator, coördinator van de uitvoering;
4° voor de identificatiegegevens van de werkgever wanneer de natuurlijke persoon een
werknemer is: het ondernemingsnummer, de naam, het adres en de rechtsvorm;
5° indien de natuurlijke persoon een zelfstandige is, de identificatiegegevens van de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht een werk wordt uitgevoerd, namelijk het ondernemingsnummer van de medecontractant of het nummer van het Rijksregister bedoeld in
artikel 2, tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister
van de natuurlijke personen of het nummer bedoeld in artikel 4, § 2, derde lid, van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid indien het een natuurlijke persoon betreft;
6° het tijdstip van de registratie:
Ingeval van onmiddellijke registratie, het tijdstip waarop de verzonden gegevens in de gegevensbank worden geregistreerd. Hiertoe plaatst de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
een tijdstempel bij ontvangst van die gegevens.
Ingeval van anticipatieve registratie, het tijdstip waarop de verzonden gegevens in de gegevensbank worden geregistreerd. Hiertoe plaatst de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
een tijdstempel bij ontvangst van die gegevens. Hetzelfde geldt wanneer de betrokken gegevens worden gewijzigd of geannuleerd overeenkomstig artikel 10.

Hoofdstuk 2.Uitvoering van artikel 31ter, § 1, tweede lid, van de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk:
gelijkwaardige minimumwaarborgen waaraan de in artikel 31ter, § 1, eerste lid, 2°,
van dezelfde wet bedoelde andere registratiewijze moet voldoen
Art. 9.- De registratie via een andere methode moet gebruik maken van een door voornoemde
Rijksdienst ter beschikking gestelde elektronische interface die het mogelijk maakt de aanwezigheden hetzij onmiddellijk hetzij anticipatief te registreren onder de verantwoordelijkheid
van de gebruiker ervan, en dit via apparaten extern aan de arbeidsplaats mits die voldoen aan
dezelfde functionele, technische en veiligheidsvereisten als het in de artikelen 2 en 3 bedoelde
apparaat en middel, die op de arbeidsplaats worden gebruikt.
Art. 10.- Onder anticipatieve registratie verstaat men een registratie die op voorhand wordt
uitgevoerd met behulp van een andere automatische registratiewijze in de zin van artikel
31ter, § 1, eerste lid, 2°, van voornoemde wet van 4 augustus 1996. De anticipatieve registratie die door een zelfstandige wordt uitgevoerd voor zijn eigen prestaties of door een werkgever voor de prestaties van zijn werknemers kan gebeuren voor een periode van maximum
eenendertig kalenderdagen.
De gegevens die in het kader van een anticipatieve registratie worden meegedeeld dienen correct te zijn en het voorwerp te hebben uitgemaakt van een positief ontvangstbewijs. Ze kunnen voor een bepaalde persoon worden geannuleerd tot op het einde van de dag waarop ze
betrekking hebben.
Art. 11.- De aanwezigheidsregistraties die worden uitgevoerd via een andere automatische
registratiewijze vertonen volgende kenmerken en garanderen de gelijkwaardigheid met de
registraties uitgevoerd met een registratieapparaat op de arbeidsplaats:
1° ze worden uitgevoerd via beveiligde applicaties die de voorafgaande identificatie vereisen
op basis van de identificatieprocedures van de RSZ of van de FOD Informatie- en Communicatietechnologie;
2° ze behelzen identieke gegevens als die beschreven in de artikelen 7 en 8;
3° ze worden uitgevoerd uiterlijk op de dag zelf van de aanwezigheid en dienen te gebeuren
uiterlijk op het tijdstip waarop de betrokkene de arbeidsplaats betreedt. Ze dienen het
voorwerp te hebben uitgemaakt van een positief ontvangstbewijs;
4° ze worden onmiddellijk geregistreerd in de gegevensbank bedoeld in artikel 1;
5° ze vullen de in artikel 7, eerste lid, 4°, beschreven tijdstempel aan met de effectieve aanwezigheidsdag(en);
6° ze zijn onderworpen aan dezelfde controles inzake vorm en samenhang;
7° ze worden gelinkt aan de identiteit van een geauthentificeerde verzender.

Hoofdstuk 3.Uitvoering van artikel 31quinquies, vierde lid, van de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
Art. 12.- De verschillende aannemers of onderaannemers die een beroep doen op een onderaannemer die betrokken zijn bij een arbeidsplaats die naar haar omvang onder het toepassingsgebied van de aanwezigheidsregistratie valt, dienen hun onderaannemers contractueel te
wijzen op hun verplichting om alle gegevens betreffende hun aanwezigheid daadwerkelijk en
correct te registreren alsook op hun verplichting om deze gegevens naar de gegevensbank
door te sturen, en dit door hen te wijzen op de bepalingen van artikel 16, §§ 1, 3° en 4°, en 3
van voornoemde wet van 8 december 1992 en door zich er zelf toe te verbinden alle gegevens
betreffende hun aanwezigheid daadwerkelijk en correct te registreren en deze door te sturen
naar de gegevensbank van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg.
Art. 13.- Wanneer de registratie gebeurt via beveiligde applicaties die een voorafgaande identificatie volgens de identificatieprocedures van voornoemde Rijksdienst of van de Federale
Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie vereisen, dient dit te gebeuren met
naleving hetzij van het gebruikersreglement voor de toegang tot en het gebruik van het informaticasysteem van de federale overheid en de openbare instellingen van sociale zekerheid
door ondernemingen en hun lasthebbers, hetzij van het gebruikersreglement voor de toegang
tot en het gebruik van het informaticasysteem van de federale overheid en de openbare instellingen van sociale zekerheid door burgers en hun lasthebbers.
Art. 14.- Elke aannemer of onderaannemer die een beroep doet op een onderaannemer die
onderworpen is aan de aanwezigheidsregistratie op de arbeidsplaats moeten te allen tijde de
gegevens van de op de betrokken arbeidsplaats geregistreerde personen kunnen raadplegen.
Voornoemde Rijksdienst zal hiertoe een raadplegingsapplicatie ter beschikking stellen waarvan het gebruik onderworpen is aan de naleving hetzij van het gebruikersreglement voor de
toegang tot en het gebruik van het informaticasysteem van de federale overheid en de openbare instellingen van sociale zekerheid door ondernemingen en hun lasthebbers, hetzij van het
gebruikersreglement voor de toegang en het gebruik van het informaticasysteem van de federale overheid en de openbare instellingen van sociale zekerheid door burgers en hun lasthebbers.
Hoofdstuk 4.Uitvoering van artikel 31sexies, § 2, derde en vierde lid, van de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
Art. 15.- De meldingsplichtige aannemer moet zich ervan vergewissen dat de opdrachtgever,
de vertegenwoordiger van het openbaar bestuur bij een overheidsopdracht, de bouwdirectie
belast met het ontwerp, de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering en de coördinator inzake veiligheid en gezondheid in het bezit zijn van een registratiemiddel dat compatibel is met het registratieapparaat op de arbeidsplaats.

Zo niet dient hij er hun een te bezorgen of contractueel te bepalen dat hij de registratie zal
uitvoeren via een andere automatische registratiewijze.
Art. 16.- Elke in artikel 31sexies, § 2, van voornoemde wet van 4 augustus 1996 bedoelde
persoon dient zijn medecontractant contractueel te informeren over de soorten registratiemiddelen bedoeld in artikel 3, die op de arbeidsplaats kunnen worden gebruikt. Het op de arbeidsplaats gebruikte registratieapparaat dient het mogelijk te maken te registreren via een
van de in artikel 3, 1°, 2°, 4° en 5° bedoelde middelen. Het mag ook de registratie mogelijk
maken via het in artikel 3, 3° bedoelde middel.
Hoofdstuk 5.Uitvoering van artikel 31septies, derde lid, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
Art. 17.- Er wordt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een beveiligde elektronische
applicatie ter beschikking gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid om:
1° de in artikel 31bis, § 1, eerste lid, 1°, van voornoemde wet van 4 augustus 1996 bedoelde
personen in staat te stellen de sociale persoonsgegevens van hun eigen werknemers te
raadplegen;
2° de in artikel 31bis, § 1, eerste lid, 2° en 3°, van voornoemde wet van 4 augustus 1996 bedoelde personen in staat te stellen de hen betreffende sociale persoonsgegevens te raadplegen;
3° de in artikel 31bis, § 1, eerste lid, 4° tot 6°, van voornoemde wet van 4 augustus 1996 bedoelde personen in staat te stellen de sociale persoonsgegevens van de op de arbeidsplaats
aanwezige personen te raadplegen;
4° de in artikel 31septies, derde lid, 3°, van voornoemde wet van 4 augustus 1996 bedoelde
personen in staat te stellen de sociale persoonsgegevens van de op de arbeidsplaats aanwezige personen te raadplegen;
5° de in artikel 31septies, derde lid, 4° tot 6°, van voornoemde wet van 4 augustus 1996 bedoelde personen in staat te stellen de sociale persoonsgegevens van de op de arbeidsplaats
aanwezige personen te raadplegen.
Het gebruik van die applicatie gebeurt met naleving hetzij van het gebruikersreglement voor
de toegang tot en het gebruik van het informaticasysteem van de federale overheid en de
openbare instellingen van sociale zekerheid door ondernemingen en hun lasthebbers, hetzij
van het gebruikers reglement voor de toegang tot en het gebruik van het informaticasysteem
van de federale overheid en de openbare instellingen van sociale zekerheid door burgers en
hun lasthebbers.

Hoofdstuk 6.- Slotbepalingen
Art. 18.- Afdeling 4 van Hoofdstuk 2 van Titel V van de programmawet van 23 december
2009 en dit besluit treden in werking op 1 april 2014.
De artikelen 11 en 12 van de wet van 27 december 2012 tot invoering van de elektronische
registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaats treden in werking op 1
oktober 2014.
Art. 19.- De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Werk zijn,
ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

