
  
 
 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 
 
SCSZ/11/065 
 
 
BERAADSLAGING NR 11/043 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET WERKGEVERS-
REPERTORIUM DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN DE 
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN 
PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
MOBILITEIT EN VERVOER IN HET KADER VAN DE INZAMELING VAN 
GEGEVENS INZAKE HET WOON-WERKVERKEER 
 
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 de aanvraag van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer van 19 mei 2011; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 20 mei 2011; 
 
Gelet op het verslag van de Voorzitter. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Overeenkomstig de Programmawet van 8 april 2003 stellen werkgevers die gemiddeld 

meer dan honderd werknemers hebben voor iedere vestiging met een gemiddelde van ten 
minste dertig werknemers om de drie jaar een verslag inzake het woon-werkverkeer van 
hun werknemers op, om zo bij te dragen tot een beter beheer van de mobiliteit. Het verslag 
bevat onder meer inlichtingen over de organisatie van de arbeidstijd, de indeling van de 
werknemers op grond van hun woonplaats (met vermelding van de voornaamste 
verplaatsingwijzen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling), de reeds op het 
vlak van de mobiliteit getroffen maatregelen en de specifieke mobiliteitsproblemen. 
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2. Het ministerieel besluit van 29 oktober 2004 houdende vaststelling van de wijze waarop de 
gegevens ten behoeve van de databank inzake woon-werkverkeer worden opgevraagd 
bepaalt dat het verslag wordt overgemaakt aan de federale overheidsdienst Mobiliteit en 
Vervoer, volgens een bepaald model en door middel van de elektronische formulieren en de 
interactieve toepassing beschikbaar op het federaal portaal. 

 
3. Met het oog op een veilig en efficiënt beheer van de hogervermelde interactieve toepassing 

wenst de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer toegang tot het 
werkgeversrepertorium van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) te 
bekomen, in het bijzonder om de relatie tussen de werkgever en diens dienstverlener na te 
gaan. Laatstgenoemde zal immers voor rekening van eerstgenoemde het verslag inzake het 
woon-werkverkeer opstellen en versturen. 

 
4. Het elektronisch bericht A701 biedt de mogelijkheid om diverse gegevens met betrekking 

tot een bepaalde werkgever op te vragen, op basis van diens RSZ- of RSZPPO-nummer of 
op basis van zijn ondernemingsnummer. 

 
 Identificatiegegevens: het RSZ- of RSZPPO-nummer, het ondernemingsnummer, de naam 

en het adres van de maatschappelijke zetel, de gemeentecode van de maatschappelijke 
zetel, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werkgever (natuurlijke 
persoon), het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres, het identificatienummer 
van het (huidig en vorig) sociaal secretariaat (en het kwartaal van aansluiting), de 
identificatie van de curator/mandataris (identificatienummer, naam, adres, taalstelsel, 
datum), de identificatie van de dienstverlener (met de begindatum en de einddatum), de 
rechtsvorm, het type werkgever en de code “immobiliënsector”. 

 
 Administratieve gegevens: een code die aangeeft of het gaat om een werkgever aangesloten 

bij de RSZ of bij de RSZPPO, het administratief stelsel, het taalstelsel, de datum van 
inschrijving, de datum van schrapping, de datum van de laatste bijwerking en het aantal 
gevonden werkgeverscategorieën. 

 
 Per gevonden werkgeverscategorie: de werkgeverscategorie, de datum van inschrijving, de 

datum van schrapping, de categorie van oorsprong, de categorie van bestemming, de 
NACE-code, de gemeentecode van de exploitatiezetel, de (gemiddelde) 
belangrijkheidscode, de code regionalisatie, de code taaldecreet, de code Fonds voor 
Sluiting van Ondernemingen, de code uitsluitend leerlingen, de code bijdrage tweede 
pensioenpijler en het aantal gevonden overdrachten. 

 
 Per gevonden overdracht: het (oorspronkelijke en uiteindelijke) RSZ- of RSZPPO-

nummer, het (oorspronkelijke en uiteindelijke) ondernemingsnummer, de datum van 
invoegetreding en de reden van de overdracht. 

 
 Ook de wijzigingen van de hogervermelde gegevens (de zogenaamde mutaties) zouden ter 

beschikking van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer worden gesteld. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
5. Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is een principiële machtiging 
van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid slechts vereist voor 
zover de gegevens van het werkgeversrepertorium betrekking hebben op natuurlijke 
personen (het gaat dan om “sociale gegevens van persoonlijke aard” in de zin van de wet 
van 15 januari 1990). Voor zover het gaat om gegevens met betrekking tot werkgevers-
rechtspersonen is een dergelijke machtiging niet vereist. 

 
6. Bij beraadslaging nr. 98/15 van 10 februari 1998 heeft het Toezichtscomité bij de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (de rechtsvoorganger van het sectoraal comité van 
de sociale zekerheid en van de gezondheid) een algemene machtiging met betrekking tot de 
mededeling van bepaalde gegevens uit het werkgeversrepertorium verleend. Het heeft toen 
geoordeeld dat het werkgeversrepertorium in feite openbaar was geworden en dat het niet 
langer gerechtvaardigd was om het gebruik ervan te beperken tot de doeleinden vervat in 
beraadslaging nr. 95/57 van 24 oktober 1995, met name de strikte toepassing van de sociale 
regelgeving of de realisatie van sociaal-economische onderzoeken. Bij beraadslaging nr. 
03/54 van 6 mei 2003 heeft het Toezichtscomité de RSZ en de RSZPPO bovendien 
gemachtigd om via het portaal van de sociale zekerheid bepaalde gegevens uit het 
werkgeversrepertorium ter beschikking te stellen van het publiek. 
 

7. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name het veilig en efficiënt 
beheer, door de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, van de interactieve 
toepassing aan de hand waarvan werkgevers of hun dienstverleners hun verslag inzake het 
woon-werkverkeer van werknemers kunnen overmaken. De federale overheidsdienst 
Mobiliteit en Vervoer zou de gegevens in het bijzonder gebruiken om na te gaan of de 
instantie die het verslag overmaakt wel degelijk (nog) een dienstverlener van de betrokken 
werkgever is. 

 
8. De mededeling zal geschieden met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting 
en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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Om deze redenen, machtigt 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten om de hogervermelde gegevens mee te delen aan 
de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met het oog op het veilig en efficiënt beheer 
van de interactieve toepassing aan de hand waarvan werkgevers hun verslag inzake het woon-
werkverkeer van hun werknemers kunnen overmaken. 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 


