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SCSZ/07/094 
 
 
BERAADSLAGING NR. 07/023 VAN 5 JUNI 2007 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET 
WERKGEVERSREPERTORIUM DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE 
ZEKERHEID EN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE 
PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN AAN DE EXTERNE 
DIENSTEN VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 23 mei 
2007; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk hebben voornamelijk 

als opdracht de werkgevers bij te staan bij het vervullen van hun verplichtingen inzake 
medisch toezicht en risicobeheersing. De wettelijke en reglementaire opdrachten van de 
externe diensten voor preventie en bescherming op het werk zijn onder meer vervat in 
de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk, het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de 
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, het koninklijk besluit van 
27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het 
werk en de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen 
en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 
1.2. In het kader van de bovenvermelde opdrachten dienen de externe diensten voor 

preventie en bescherming op het werk te beschikken over een permanent bijgewerkt 
bestand van de bij hen aangesloten werkgevers. Zij moeten immers deze werkgevers 
niet alleen regelmatig contacteren, zij moeten tevens een geactualiseerd bestand van de 
aansluitingen ter beschikking houden van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 
en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten (RSZPPO) zodat ze de nodige gegevens voor hun goede werking 
kunnen ontvangen. 

 
 Deze aanvraag beoogt de ontwikkeling van een stroom via dewelke de RSZ en de 

RSZPPO op eigen initiatief de aanpassingen aan hun werkgeversrepertorium kunnen 
meedelen. 
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1.4. Deze stroom zou als volgt verlopen. 
 
 Bij elke wijziging van een gegeven dat relevant is voor de externe diensten voor 

preventie en bescherming op het werk, deelt de RSZ of de RSZPPO de nieuwe situatie 
van de betrokken werkgever mee.  

 
 Deze stroom verloopt via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) die hem 

routeert naar alle externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Dit 
betekent dat zij allemaal alle mutaties van het werkgeversrepertorium ontvangen 
ongeacht of een werkgever bij hen aangesloten is of niet. 

 
 De externe diensten hebben beslist om geen enkele selectie te vragen aangezien de 

gevraagde gegevens “openbaar” zouden zijn. De voormelde diensten zullen de 
gegevens echter uitsluitend mogen aanwenden voor de werkgevers die bij hen 
aangesloten zijn en enkel in het kader van hun wettelijke en reglementaire opdrachten. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. Enkel indien de gegevens van het werkgeversrepertorium betrekking hebben op een 

natuurlijke persoon (en het bijgevolg gaat om “sociale persoonsgegevens”), is voor de 
mededeling ervan aan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk 
een principiële machtiging vereist overeenkomstig artikel 15, § 1, van de wet van 15 
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid. Voor de mededeling van gegevens met betrekking tot werkgevers-
rechtspersonen is een dergelijke machtiging niet vereist. 

 
2.2. Bij beraadslaging nr. 98/15 van 10 februari 1998 heeft het Toezichtscomité de RSZ in 

het algemeen gemachtigd om bepaalde persoonsgegevens uit het 
werkgeversrepertorium mee te delen. Het Toezichtscomité heeft toen geoordeeld dat 
het werkgeversrepertorium in feite publiek was geworden en dat het niet langer 
gerechtvaardigd was om het gebruik van het werkgeversrepertorium te beperken tot de 
doeleinden die vervat waren in de beraadslaging nr. 95/57 van 24 oktober 1995, met 
name de strikte toepassing van de sociale wetgeving of de realisatie van socio-
economische studies. Voorts heeft het Toezichtscomité de RSZ en de RSZPPO, bij 
beraadslaging nr. 03/54 van 6 mei 2003, gemachtigd om bepaalde persoonsgegevens uit 
het werkgeversrepertorium via het portaal van de sociale zekerheid ter beschikking te 
stellen van het publiek, met name: het inschrijvingsnummer, het ondernemingsnummer, 
de benaming en het adres van de maatschappelijke zetel, de NIS-gemeentecode van de 
maatschappelijke zetel, de juridische vorm, de taalcode, de datum van de eerste 
personeelstewerkstelling, de aansluitingscode, de schrappingsdatum, de 
belangrijkheidscode, de code “bouwsector”, de datum van de laatste bijwerking van de 
informatie, de datum van de aanvraag tot inschrijving, de benaming en het adres van de 
mandataris of de curator, 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, het 
motief van de overdracht en de datum van invoegetreding ervan, de NACE-codes en de 
NIS-gemeentecode van de belangrijkste exploitatiezetel. 
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2.3. Deze aanvraag betreft een stroom die dient als voorbereidende stap met het oog op het 

vervullen van de opdrachten waarmee de externe diensten voor preventie en 
bescherming op het werk belast zijn ten aanzien van hun verschillende partners. 

 
 Gelet op de bestaande samenwerking tussen de werkgevers en de externe diensten voor 

preventie en bescherming op het werk, is het belangrijk dat deze laatste kunnen 
beschikken over correcte informatie over de aangesloten werkgevers met wie ze 
regelmatig contact moeten opnemen en voor wie ze bepaalde aspecten van het dossier 
beheren. 

 
 Bovendien blijkt de juistheid van de gegevens en meer bepaald van de 

identificatiegegevens van cruciaal belang voor het bijwerken van de bestanden van de 
RSZ en de RSZPPO met het oog op de verdere verspreiding van informatie over de 
aansluiting van de werkgevers en prestatieperiodes van de werkgevers. 

 
2.4. De stroom A701 houdt ook de doorgave van de mutaties van het 

werkgeversrepertorium in. Deze stroom zal dus niet alleen de identificatiegegevens van 
de werkgevers bevatten, maar zal ook informatie bevatten over iedere wijziging met 
betrekking tot de identificatie van de werkgevers. Wat dat betreft, zullen de externe 
diensten voor preventie en bescherming op het werk de volgende gegevens ontvangen:  

 
 -  de informatie met betrekking tot de identificatie van de werkgever. De werkgever 

wordt geïdentificeerd op basis van zijn RSZ- of RSZPPO-inschrijvingsnummer, zijn 
ondernemingsnummer en de hiermee verbonden nummers. De mededeling heeft 
voorts betrekking op het type werkgever, de code immobiliënsector, de NACE-code 
en de maatschappelijke zetel. Op basis van de RSZ- en RSZPPO-
inschrijvingsnummers kan de werkgever op unieke wijze worden geïdentificeerd en 
kunnen de bestanden van de RSZ en RSZPPO geactualiseerd worden, die als basis 
zullen dienen voor de verdere verzending van persoonsgegevens. 

 
 - verdere kenmerkende gegevens van de werkgever zijn de geldende administratieve 

reglementering, het taalstelsel, de datum van inschrijving en eventueel van 
schrapping, de gemeentecode van de maatschappelijke zetel en de juridische vorm. 
Deze gegevens dienen als praktische informatie voor een efficiënter beheer van de 
contacten met de werkgever. 

 
 - het e-mailadres, het telefoon- en faxnummer zijn essentieel om contact te kunnen 

opnemen met de werkgever. 
 
 - het functionele blok “categorie” geeft inlichtingen over verschillende aspecten van 

de activiteit van de werkgever. 
 
 - het blok met betrekking tot de overdracht (fusie, overname) van werkgevers laat toe 

om de evolutie van een werkgever op te volgen. Elke wijziging in dit domein zal een 
weerslag hebben op het administratieve beheer van de aansluiting en de 
persoonsgegevens die meegedeeld worden via het netwerk van de sociale zekerheid. 
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2.5. De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wensen geen 
gegevens te ontvangen met betrekking tot de sociale secretariaten, de dienstverleners en 
de curatoren. Deze gegevens maken geen deel uit van de aanvraag. 

 
2.6. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de uitvoering van de 

wettelijke en reglementaire opdrachten van de externe diensten voor preventie en 
bescherming op het werk. 

 
 De persoonsgegevens die ter beschikking gesteld worden van de externe diensten voor 

preventie en bescherming op het werk zijn enerzijds inhoudelijke gegevens (zie 
beraadslaging nr. 98/15 van 10 februari 1998 en beraadslaging nr. 95/57 van 24 oktober 
1995) en anderzijds administratieve gegevens die louter betrekking hebben op de relatie 
tussen de werkgever en de RSZ / RSZPPO. De twee informatietypes hebben dus 
betrekking op het professioneel statuut van de werkgever. De mededeling ervan lijkt 
dus geen risico in te houden inzake schending van de persoonlijke levenssfeer van de 
natuurlijke personen op wie deze gegevens betrekking hebben. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
een machtiging aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten voor de mededeling van de 
bovenvermelde gegevens aan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, 
met het oog op de uitvoering van hun wettelijke en reglementaire opdrachten. 
 
 
 
 
 
 

Yves ROGER 
Voorzitter 

 


