
SCSZ/04/87 
 
 
BERAADSLAGING NR 04/026 VAN 6 JULI 2004 BETREFFENDE DE MEDEDELING 
VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE 
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE RIJKSDIENST VOOR 
SOCIALE ZEKERHEID MET HET OOG OP HET ACTUALISEREN VAN ZIJN 
DATABANKEN NAAR AANLEIDING VAN DE POLITIEHERVORMING 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; 
 
Gelet op de brief van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 18 juni 2004; 
 
Gelet op de brief van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 18 juni 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. De politiehervorming, waarbij de verschillende politiediensten (gemeentepolitie, 

rijkswacht, gerechtelijke politie,…) werden omgevormd tot lokale en federale politie, 
heeft tot gevolg dat heel wat werknemers verschuiven van de bevoegdheid van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) naar de bevoegdheid van de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO). 

 
1.2. Gezien de complexiteit en de omvang van deze administratieve operatie heeft men 

ervoor gekozen om voor het eerste en het tweede kwartaal van 2002 de werknemers die 
voorheen onder de bevoegdheid van de RSZ vielen voorlopig toch aan de RSZ te blijven 
aangeven en pas achteraf, zodra alle lokale politiezones zijn gecreëerd, over te gaan tot 
een regularisatie. Deze operatie is tot op heden nog niet volledig uitgevoerd. 

 
Het voorgaande heeft tot gevolg dat een tienduizendtal werknemers ten onrechte in de 
RSZ-statistieken gebaseerd op de LATG-gegevensbank zijn opgenomen. De RSZ was 
immers niet in staat deze werknemers te onderscheiden van de ongeveer tachtigduizend 
andere werknemers. De politiehervorming duikt bijgevolg pas vanaf het derde kwartaal 
van 2002 in de RSZ-statistieken op. In de RSZPPO-statistieken worden de 
politiewerknemers al wel vanaf het eerste kwartaal van 2002 opgenomen. 

 
Dat betekent dat gebruikers die gegevens van de RSZ en de RSZPPO combineren om 
een volledig beeld te krijgen van de werkgelegenheid worden geconfronteerd met een 
dubbeltelling van een tienduizendtal werknemers (en hun arbeidsvolume, hun lonen,…). 

 
1.3. Vermits meerdere gebruikers (de Nationale Bank van België, het Instituut Nationale 

Rekeningen, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,…) geaggregeerde gegevens van 
de RSZ en de RSZPPO combineren, wenst de RSZ in de mogelijkheid te worden gesteld 
om zijn statistische basisbestanden te filteren en aldus geaggregeerde gegevens aan te 
leveren waarin de politiehervorming al dan niet is doorgevoerd. 
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Hiervoor dient de RSZ echter te beschikken over een lijst van werknemers (INSZ-
nummers) die zijn aangeduid als werknemers die overgaan van de RSZ naar de RSZPPO. 
Deze lijst, die beschikbaar is bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, zal enkel 
worden aangewend om de gegevens die reeds zijn aangegeven bij de RSZ en die later in 
de administratieve bestanden zullen worden geannuleerd weg te laten uit de statistische 
aggregaten. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard waarvoor 

krachtens artikel 15 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 vereist is. 

 
2.2. De mededeling beoogt wettige doeleinden en is noodzakelijk om de 

socialegegevensbanken van de RSZ bij te werken, overeenkomstig artikel 16 van de wet 
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 
de verwerking van persoonsgegevens. De meegedeelde sociale gegevens van 
persoonlijke aard blijken, uitgaande van die doeleinden, ter zake dienend en niet 
overmatig. 

 
 
Om deze redenen verleent 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de machtiging om aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid de lijst mee te delen van werknemers die naar aanleiding van de 
politiehervorming zijn overgegaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid naar de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, en dit 
met het oog op het bijwerken van de socialegegevensbanken van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid. 
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