
 

  
 
 
 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 
 
 
SCSZ/09/015 
 
 
BERAADSLAGING NR 09/013 VAN 3 MAART 2009 MET BETREKKING TOT 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, § 1, eerste lid; 
 
Gelet op beraadslaging nr. 03/54 van 6 mei 2003 van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid; 
 
Gelet op het verzoek van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 9 februari 2009; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 10 februari 
2009; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Bij beraadslaging nr. 03/54 van 6 mei 2003 werden de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid gemachtigd om bepaalde persoonsgegevens uit het werkgeversrepertorium 
ter beschikking te stellen van het publiek, door middel van de portaalsite van de sociale 
zekerheid. Het betreft onder meer “de benaming en het adres van de sociale zetel van de 
werkgever”. 

 
Het Toezichtscomité stelde vast dat diens machtiging enkel noodzakelijk is voor zover 
de persoonsgegevens in kwestie betrekking hebben op natuurlijke personen. Enkel in 
dat geval gaat het immers om “sociale gegevens van persoonlijke aard” in de zin van de 
artikelen 2 en 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
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organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het merkte ook op dat de 
te publiceren persoonsgegevens louter betrekking hebben op het beroepsstatuut van de 
werkgevers in kwestie en dat hun publicatie als dusdanig geen risico’s met zich brengt 
voor de integriteit van hun persoonlijke levenssfeer. 

 
Ten slotte merkte het op dat een nieuwe beraadslaging dienaangaande noodzakelijk is, 
“zodra de Kruispuntbank van Ondernemingen (…) operationeel is”. Deze opmerking 
werd meer bepaald ingegeven door het feit dat op dat ogenblik ook bij de (toen nog in 
oprichting zijnde) Kruispuntbank van Ondernemingen een publicatie van deze 
persoonsgegevens werd overwogen. In dat geval zou de publicatie door de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en 
Plaatselijke Overheidsdiensten in zekere zin overbodig worden. 
 
Inmiddels kan op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen inderdaad een 
opzoeking aangaande ondernemingen worden verricht. Aan de hand van de zogenaamde 
“public search” vindt de gebruiker volgende ondernemingsgegevens terug: het 
ondernemingsnummer, de benaming(en), het adres, het type onderneming, de 
rechtsvorm, het aantal vestigingseenheden, het telefoonnummer, het faxnummer, het e-
mailadres, gegevens over de beroepsbekwaamheid en de basiskennis inzake 
bedrijfsbeheer, gegevens inzake de hoedanigheden en de toelatingen van de 
onderneming (met in voorkomend geval een doorverwijzing naar het 
werkgeversrepertorium), gegevens over de activiteiten uitgeoefend door de 
onderneming en, per vestigingseenheid, het vestigingsnummer, de benaming(en), het 
adres, het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres en de activiteiten. 

 
1.2. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid laat weten dat hij onlangs werd geconfronteerd 

met een klacht van een advocate, die zich verzet tegen de mededeling op de portaalsite 
van de sociale zekerheid van haar privé-adres, dat samenvalt met haar maatschappelijke 
zetel. 

 
 De advocate in kwestie stelt personeel te werk in een vestigingseenheid die losstaat van 

haar privé-adres, dat echter door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid gekend is als 
haar maatschappelijke zetel. 

 
 De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid deelt mee dat hij met werkgevers met de 

hoedanigheid van natuurlijke persoon steeds communiceert via de officiële woonplaats, 
die wordt beschouwd als de maatschappelijke zetel, en niet via eventuele 
vestigingseenheden. Enkel werkgevers met de hoedanigheid van rechtspersoon kunnen 
een maatschappelijke zetel kiezen die losstaat van de officiële woonplaats van de 
natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt. 

 
 Voor werkgevers met de hoedanigheid van natuurlijke persoon wordt aldus op de 

portaalsite van de sociale zekerheid hun officiële woonplaats vermeld, evenwel niet 
uitdrukkelijk onder de benaming “privé-adres”. 

 
 Aldus wenst de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vanwege het sectoraal comité van 

de sociale zekerheid en van de gezondheid te weten te komen in welke mate de 
machtiging vervat in beraadslaging nr. 03/54 van 6 mei 2003 gehandhaafd kan worden 
en in welke mate het privé-adres van beoefenaars van een vrij beroep (advocaten, 
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geneesheren,…) die personeel te werk stellen op de portaalsite van de sociale zekerheid 
kan worden gepubliceerd. 

 
 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. Voor zover de betrokken persoonsgegevens betrekking hebben op een natuurlijke 

persoon dienen zij te worden beschouwd als “sociale gegevens van persoonlijke aard” 
en is voor hun publicatie op de portaalsite van de sociale zekerheid een voorafgaande 
machtiging vanwege het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid vereist, overeenkomstig artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 
2.2. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid is van oordeel dat 

de machtiging die door het Toezichtscomité werd verleend bij beraadslaging nr. 03/54 
van 6 mei 2003 kan worden gehandhaafd. Op de website van de Kruispuntbank van 
Ondernemingen worden immers niet alle persoonsgegevens gepubliceerd die wel op de 
portaalsite van de sociale zekerheid ter beschikking worden gesteld. Bovendien wordt 
de bezoeker van de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen bij het gebruik 
van “public search” naar de portaalsite van de sociale zekerheid doorverwezen voor 
bepaalde informatietypes. 

 
De publicatie van de persoonsgegevens in kwestie op de portaalsite van de sociale 
zekerheid draagt bij tot een correcte informatieverstrekking aan het publiek. De 
persoonsgegevens in kwestie hebben (doorgaans – zie immers 2.3.) louter betrekking op 
het beroepsstatuut van de werkgevers in kwestie met als gevolg dat de publicatie ervan 
als dusdanig geen risico’s met zich brengt voor de integriteit van hun persoonlijke 
levenssfeer. 
 

2.3. Het sectoraal comité neemt er kennis van dat voor wat betreft beoefenaars van vrije 
beroepen die personeel te werk stellen het privé-adres wordt gepubliceerd. 

 
 Het is van oordeel dat dient te worden gezocht naar een evenwicht tussen enerzijds de 

correcte informatieverspreiding aan het publiek en anderzijds de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van de beoefenaars van een vrij beroep. 

 
 In voorliggend geval lijkt het publiceren van het (privé-)adres van natuurlijke personen 

niet noodzakelijk. Personen die een beroep willen doen op de diensten van een 
beoefenaar van een vrij beroep zullen diens adres immers doorgaans niet op de 
portaalsite van de sociale zekerheid gaan zoeken (deze heeft een ander doelpubliek, dat 
veelal al weet heeft van het adres waarop de betrokkene kan worden gecontacteerd) 
maar in andere publicaties, zoals de gouden gids of geëigende websites. De publicatie 
van persoonsgegevens op de portaalsite van de sociale zekerheid dient bovendien te 
worden beperkt tot persoonsgegevens die intrinsiek te maken hebben met het 
professioneel statuut van de werkgever. 

 
 Indien een beoefenaar van een vrij beroep zijn activiteiten verricht op een andere locatie 

dan zijn privé-adres zijn er geen redenen voorhanden om dat privé-adres te publiceren. 
Een publicatie dient te worden beperkt tot het adres waar de beoefenaar van een vrij 
beroep daadwerkelijk zijn professionele activiteiten verricht (dat is een adres dat 
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meestal ook via andere kanalen kan worden achterhaald en waar de beoefenaar van een 
vrij beroep zelf ruchtbaarheid aan zal geven). Indien het niet mogelijk blijkt om een 
onderscheid tussen adressen door te voeren, dan dient elke adresvermelding te worden 
weggelaten. 

 
 
Om deze redenen, bevestigt 
 
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid 
 
de machtiging die bij beraadslaging nr. 03/54 van 6 mei 2003 werd verleend door het 
Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met betrekking tot de 
publicatie van bepaalde persoonsgegevens uit het werkgeversrepertorium op de portaalsite 
van de sociale zekerheid, met dat voorbehoud dat het adres van natuurlijke personen enkel 
mag worden gepubliceerd voor zover zij op dat adres daadwerkelijk hun professionele 
activiteiten verrichten. 
 
 

 

 

Yves ROGER 
Voorzitter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel 
(tel. 32-2-741 83 11)  
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