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BERAADSLAGING NR. 02/16 VAN 5 FEBRUARI 2002 M.B.T. DE RAADPLEGING 
VAN BEPAALDE SOCIALEGEGEVENSBANKEN DOOR WERKGEVERS EN HUN 
LASTHEBBERS IN HET KADER VAN HET PROJECT “MULTIFUNCTIONELE 
AANGIFTE” – UITBREIDING VAN DE TOEPASSINGSSFEER VAN 
BERAADSLAGING NR. 01/76 VAN 20 SEPTEMBER 2001 VAN HET 
TOEZICHTSCOMITÉ 
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 januari 2002; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
Bij beraadslaging nr. 95/58 van 24 oktober 1995 werden de instellingen van sociale 
zekerheid gemachtigd om sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen aan, 
enerzijds, de personen, andere dan de instellingen van sociale zekerheid, die deze gegevens 
nodig hebben voor het vervullen van hun verplichtingen inzake sociale zekerheid, hun 
aangestelden of lasthebbers, of degenen die door hen uitdrukkelijk werden gemachtigd om de 
gegevens te verkrijgen, en, anderzijds, de personen aan wie door voormelde personen werken 
in onderaanneming worden toevertrouwd voor het toepassen van de sociale zekerheid. Het 
betreft met name de werkgevers en hun lasthebbers. 
 
Bij beraadslaging nr. 01/76 van 20 september 2001 achtte het Toezichtscomité dat de 
machtiging verleend bij beraadslaging nr. 95/58 ook van toepassing is op de raadpleging 
van twee socialegegevensbanken van de RSZ – de DIMONA-gegevensbank en het 
bestand van de werkmeldingen – door de werkgevers, hun lasthebbers en de curatoren, in 
het kader van het project “Multifunctionele Aangifte”; als “lasthebbers van de werkgevers” 
werden toen enkel de erkende sociale secretariaten, de syndici, de Belgische filialen van 
buitenlandse werkgevers en de vertegenwoordigers van buitenlandse werkgevers zonder 
Belgisch filiaal genoemd.  
 
Gelet op de positieve ervaringen, lijkt het wenselijk dat de raadpleging van de DIMONA-
gegevensbank en het bestand van de werkmeldingen ook zou kunnen gebeuren door 
andere lasthebbers van de werkgevers. Het gaat daarbij meer algemeen om alle 
(natuurlijke en rechts-) personen die “verwerker” zijn in de zin van de wet van 8 december 
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens (hierna genoemd: “Wet Verwerking Persoonsgegevens”). Ook voor hen 
blijft de raadpleging vanzelfsprekend beperkt tot de voor het toepassen van de sociale 
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zekerheid noodzakelijke sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot de 
werknemers van de werkgever voor wie ze als lasthebber optreden. 

 
 
2. ROL EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE “VERWERKER” 

 
Elke werkgever kan zelf toegang krijgen tot de beveiligde toepassingen op de portaalsite 
van de sociale zekerheid. Daartoe dient hij een “lokale beheerder” aan te duiden, die 
optreedt als contactpersoon tegenover de RSZ en verantwoordelijk is voor het beheer van 
de toegang van alle personen die binnen zijn instelling actief zijn. Een beschrijving van de 
procedure waarbij de lokale beheerder wordt aangeduid, is vermeld in beraadslaging nr. 
01/76 van 20 september 2001.  
 
Een werkgever kan, als “verantwoordelijke voor de verwerking”1, echter ook een beroep 
doen op de diensten van een externe dienstverlener, een “verwerker”2, die tegenover de 
RSZ als tussenpersoon optreedt.  Het kan daarbij gaan om om het even welke lasthebber 
van de werkgever; de enige voorwaarde is dat er een expliciete lastgeving bestaat tussen 
de werkgever (lastgever) en de dienstverlener (lasthebber). Ook de verwerker kan een 
lokale beheerder aanduiden; deze laatste staat dan in voor de toegang tot de gegevens met 
betrekking tot de werknemers van de werkgever voor wie de verwerker als lasthebber 
optreedt. 

 
 
3. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

De aanvraag voorgelegd aan het Toezichtscomité heeft betrekking op de raadpleging van 
de “eigen” gegevens opgenomen in de DIMONA-gegevensbank en het bestand van de 
werkmeldingen – via de portaalsite van de sociale zekerheid – door elke lasthebber van 
een werkgever, ongeacht zijn bijzondere hoedanigheid.  
 
De toegang tot de gegevens zou aldus niet langer beperkt worden tot de erkende sociale 
secretariaten, de syndici, de Belgische filialen van buitenlandse werkgevers en de 
vertegenwoordigers van buitenlandse werkgevers zonder Belgisch filiaal, maar ook 
mogelijk worden voor softwarebureaus, niet-erkende sociale secretariaten, 
boekhouders/boekhoudkantoren,… 
 

                     
1 De “verantwoordelijke voor de verwerking” is diegene die het doel en de middelen van de verwerking van 

persoonsgegevens bepaalt, waarbij onder verwerking van persoonsgegevens onder meer dient te worden 
verstaan het gebruiken en opvragen ervan. De werkgever die persoonsgegevens betreffende zijn eigen 
werknemers consulteert via de portaalsite van de sociale zekerheid moet gezien worden als verantwoordelijke 
voor een verwerking. 

 
 
 

3

 

2 De “verwerker” is diegene die persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verantwoordelijke voor de 
verwerking, met uitsluiting van de personen die onder diens rechtstreeks gezag staan. Tussenpersonen 
(bijvoorbeeld sociale secretariaten, boekhoudkantoren en softwarebureaus) die in opdracht van de werkgever 
persoonsgegevens betreffende diens eigen werknemers consulteren via de portaalsite van de sociale zekerheid 
moeten gezien worden als verwerkers. 



De instellingen van sociale zekerheid werden bij beraadslaging nr. 95/58 van 24 oktober 
1995 gemachtigd om sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen aan de 
werkgevers en hun lasthebbers. Er zijn geen bezwaren te bestaan om de lasthebbers van de 
werkgevers toe te laten om via beveiligde toepassingen de voormelde socialegegevens-
banken te raadplegen. 
 

 
 
 
Om deze redenen beslist, 
 
het Toezichtscomité 
 
de machtiging vervat in beraadslaging nr. 95/58 van 24 oktober 1995, uit te breiden tot de 
raadpleging van de DIMONA-gegevensbank en het bestand van de werkmeldingen door de 
lasthebbers van de werkgevers, voor zover er tussen de werkgever en de lasthebber een 
contractueel vastgelegde lastgeving bestaat. De raadpleging dient beperkt te worden tot de voor 
het toepassen van de sociale zekerheid noodzakelijke sociale gegevens van persoonlijke aard 
met betrekking tot de werknemers van de werkgever voor wie de lasthebber optreedt. 
 
 
 
 
 F. Ringelheim 
 Voorzitter 
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