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BERAADSLAGING NR. 03/54 VAN 6 MEI 2003 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET 
WERKGEVERSREPERTORIUM VIA DE PORTAALSITE VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID 
  
  
Gelet op de Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 
de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2e lid; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 30 april 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP  VAN DE AANVRAAG 
 

In het kader van het project “Multifunctionele Aangifte” dienen diverse actoren van de sociale 
zekerheid gebruik te kunnen maken van het werkgeversrepertorium van de RSZ en de RSZPPO 
(zie, voor wat betreft de instellingen van sociale zekerheid, beraadslaging nr. 02/110 van 3 
december 2002). De betrokken instellingen van sociale zekerheid wensen nu evenwel volgende 
sociale gegevens van persoonlijke aard uit het werkgeversrepertorium eveneens ter beschikking 
te stellen van het publiek, via de portaalsite van de sociale zekerheid: 
 
- het inschrijvingsnummer van de werkgever; 
- het BTW-nummer (ondernemingsnummer) van de werkgever; 
- de benaming en het adres van de sociale zetel van de werkgever; 
- de NIS-gemeentecode van de sociale zetel van de werkgever; 
- de juridische vorm van de werkgever; 
- de taalcode van de werkgever; 
- de datum van de eerste personeelstewerkstelling door de werkgever; 
- de aansluitingscode van de werkgever (inschrijving – herinschrijving); 
- de schrappingsdatum van de werkgever; 
- de belangrijkheidscode van de werkgever; 
- de code “bouwsector” van de werkgever; 
- de datum van de laatste bijwerking van de informatie betreffende de werkgever; 
- de datum van de aanvraag tot inschrijving van de werkgever; 
- de benaming en het adres van de mandataris of de curator van de werkgever; 
- de datum van incuratelestelling van de werkgever; 
- het inschrijvings- en het ondernemingsnummer van oorsprong bij een overdracht; 
- het inschrijvings- en het ondernemingsnummer van bestemming bij een overdracht; 
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- het motief van de overdracht en de datum van invoegetreding ervan; 
- de NACE-codes van de werkgever (economische activiteit); 
- de NIS-gemeentecode van de belangrijkste exploitatiezetel van de werkgever. 
 
De raadpleging van hogervermelde sociale gegevens van persoonlijke aard is bestemd voor het 
publiek en gebeurt bijgevolg zonder user-ID en paswoord. 

 
 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 
Enkel voor zover de gegevens uit het werkgeversrepertorium betrekking hebben op een 
natuurlijke persoon (en het derhalve gaat om “sociale gegevens van persoonlijke aard”) is 
voor hun publicatie op de portaalsite van de sociale zekerheid een principiële machtiging van het 
Toezichtscomité vereist, overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende 
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Voor de 
publicatie van gegevens over werkgevers-rechtspersonen is geen dergelijke machtiging vereist. 
 
Bij beraadslaging nr. 98/15 van 10 februari 1998 verleende het Toezichtscomité aan de RSZ een 
algemene machtiging voor de mededeling van bepaalde sociale gegevens van persoonlijke aard 
uit het werkgeversrepertorium. Het Toezichtscomité oordeelde bij die gelegenheid dat het 
werkgeversrepertorium in feite openbaar is geworden (de belangrijkste sociale gegevens van 
persoonlijke aard blijken reeds beschikbaar bij de balanscentrale van de Nationale Bank van 
België) en dat het niet meer gerechtvaardigd is om het gebruik van het werkgeversrepertorium te 
beperken tot de doeleinden vermeld in de beraadslaging nr. 95/57 van 24 oktober 1995, met 
name de strikte toepassing van de sociale wetgeving of de uitvoering van socio-economische 
studies. De betrokken sociale gegevens van persoonlijke aard uit het werkgeversrepertorium 
mogen volgens het Toezichtscomité voor andere doeleinden worden overgemaakt en het 
Beheerscomité van de RSZ dient zich over de gegrondheid van de mededeling uit te spreken. 
 
De sociale gegevens van persoonlijke aard die op de portaalsite van de sociale zekerheid ter 
beschikking zullen worden gesteld, betreffen enerzijds “inhoudelijke” informatie, voor de 
mededeling waarvan het Toezichtscomité reeds een algemene machtiging heeft verleend bij de 
hogervermelde beraadslaging nr. 98/15 van 10 februari 1998, en anderzijds “administratieve” 
informatie, die louter betrekking heeft op de verhouding tussen de werkgever en de 
RSZ/RSZPPO. Beide soorten informatie hebben betrekking op het beroepsstatuut van de 
werkgever. Hun mededeling lijkt als dusdanig geen risico’s met zich te brengen voor de integriteit 
van de persoonlijke levenssfeer van de natuurlijke personen waarop ze betrekking hebben. 
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Om deze redenen, verleent 
 
het Toezichtscomité  
 
de machtiging aan de RSZ en de RSZPPO om de onder 1. vermelde sociale gegevens van persoonlijke 
aard uit het werkgeversrepertorium ter beschikking te stellen van het publiek, via de portaalsite van de 
sociale zekerheid. 
  
Zodra de Kruispuntbank van Ondernemingen, opgericht bij de wet van 16 januari 2003, operationeel 
is, dient het Toezichtscomité zich opnieuw uit te spreken over dit dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 F.  Ringelheim 

Voorzitter  


