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SCSZ/05/37 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/014 VAN 8 MAART 2005 INZAKE DE RAADPLEGING 
VAN DE GEGEVENSBANK MET BETREKKING TOT DE RSZ- EN DE RSZPPO-
AANGIFTES, MEER BEPAALD HET GEGEVENSBLOK MET BETREKKING TOT 
DE AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN 
 
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 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 23 februari 
2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Een wijziging van de gegevensbank met betrekking tot de RSZ- en RSZPPO-aangiftes 

zal voortaan steeds gepaard gaan met het toevoegen van drie bijkomende zones in die 
gegevensbank: de zone “staving” (deze beschrijft het voorwerp van de wijziging, onder 
de vorm van vrije tekst), de zone “stavingscode” (deze beschrijft de motivering van de 
wijziging, onder de vorm van een code) en de zone “datum van de staving” (deze 
beschrijft de datum waarop de wijziging werd doorgevoerd). 

 
2. Een aantal instellingen van sociale zekerheid die nu reeds beschikken over een 

machtiging om mededeling te bekomen van de persoonsgegevens uit de hogervermelde 
gegevensbank – meer bepaald CIMIRE, het FBZ, de federale overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (onder meer de studiedienst), het NIC en 
de verzekeringsinstellingen, de RVA (onder meer de inspectiedienst), de 
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen en het FSO, de RJV en de 
vakantiefondsen en de VSI en de fondsen voor bestaanszekerheid – wensen nu 
gemachtigd te worden om deze drie bijkomende zones te ontvangen. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens 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. Voor de betrokken instellingen van sociale zekerheid is het van groot belang om bij 

elke uitgevoerde wijziging kennis te krijgen van de aard en de reden van de wijziging 
in kwestie, vermits zij invloed heeft op de behandeling van het dossier van de 
betrokken sociaal verzekerde. 

 
5. De aanvraag beantwoordt aan wettige doeleinden. De (bijkomende) te raadplegen 

persoonsgegevens lijken, uitgaande van die doeleinden, ter zake dienend en niet 
overmatig. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
aan de hogervermelde instellingen van sociale zekerheid de machtiging om mededeling te 
bekomen van de zones “staving”, “stavingscode” en “datum van de staving” in de 
gegevensbank met betrekking tot de RSZ- en RSZPPO-aangiftes. 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


