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BERAADSLAGING NR 04/018 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET 
BESTAND VAN DE PERSONEELSSTATEN DOOR HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE 
SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN EN DE 
SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN AAN DE HAND VAN 
HET ELEKTRONISCH BERICHT L822 
 
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 het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 27 mei 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1.1. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de 

socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen wensen in de mogelijkheid te worden gesteld om 
het Bestand van de Personeelsstaten te raadplegen, aan de hand van het elektronisch bericht 
L822. 

 
1.2.  Het Bestand van de Personeelsstaten bevat, behalve enkele louter administratieve gegevens, 

volgende sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot de driemaandelijkse 
DMFA-aangiftes aan de RSZ of RSZPPO (“Déclaration Multifonctionnelle – 
Multifunctionele Aangifte”): het betrokken kwartaal, het inschrijvingsnummer van de 
werkgever, de aard van het inschrijvingsnummer (RSZ of RSZPPO), het uniek 
ondernemingsnummer van de werkgever, de aanduiding van curatele, het werkgeverskengetal, de 
werknemerscategorie, het INSZ van de werknemer, de Oriolusvalidatiecode en het nummer, de 
situatie, de aard en de aanmaakdatum van de DMFA-aangifte.  

 
2.  Volgens het auditoraatsrapport zou met deze informatie een gerichte raadpleging van de 

gegevensbank met betrekking tot de DMFA-aangiftes kunnen worden verricht. De raadpleging 
van het Bestand van de Personeelsstaten is mogelijk via een bepaald INSZ, een bepaald 
werkgeversinschrijvingsnummer of een combinatie van beide. 

 
 
B.  BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3.  Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard binnen het netwerk, die 

ingevolge artikel 15, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid vergt. 
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4.  Het RSVZ en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen werden bij beraadslaging nr. 

02/110 van 3 december 2002 door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid gemachtigd om de gegevensbank met betrekking tot de DMFA-aangiftes te 
raadplegen door middel van het elektronisch bericht A820-L. De gegevensbank met betrekking 
tot de DMFA-aangiftes bevat sociale gegevens van persoonlijke aard uit de door de werkgevers 
verrichte aangiftes.  

 
 Volgens deze beraadslaging stelt de informatie inzake tewerkstelling en bezoldiging het RSVZ en 

de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen in staat om de rechten van de betrokken 
sociaal verzekerden te bepalen en te controleren. De geraadpleegde gegevens kunnen hen tevens 
helpen bij het corrigeren van hun eigen basisbestanden. 
 

5.1.  Om het RSVZ en de socialeverzekeringsfondsen in staat te stellen de gegevensbank met 
betrekking tot de DMFA-aangiftes op een efficiënte wijze te raadplegen, lijkt het 
gerechtvaardigd om hen tevens toegang te verschaffen tot het Bestand van de Personeelsstaten. 
Via een bepaald INSZ, een bepaald werkgeversinschrijvingsnummer of een combinatie van 
beide kunnen ze een verwijzing achterhalen naar een DMFA-aangifte en vervolgens de sociale 
gegevens van persoonlijke aard uit die DMFA-aangifte gaan raadplegen. 

 
 De aanvraag beantwoordt aan een wettig doeleinde. 
 
5.2.  Gelet op zijn functie bevat het Bestand van de Personeelsstaten enkel sociale gegevens van 

persoonlijke aard die ook reeds in de gegevensbank met betrekking tot de DMFA-aangiftes zijn 
opgenomen. 
 
De te raadplegen sociale gegevens van persoonlijke aard lijken, uitgaande van het voorgestelde 
doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 

 
  

Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de machtiging aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de 
socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen om het Bestand van de Personeelsstaten van de 
RSZ/RSZPPO te raadplegen aan de hand van het elektronisch bericht L822. 
 
 

 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 
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