
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/15/182 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/008 VAN 3 MAART 2015, GEWIJZIGD OP 3 

NOVEMBER 2015, OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR 

HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER 

ZELFSTANDIGEN AAN DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN 

ENERGIE EN DE ERKENDE ONDERNEMINGSLOKETTEN VOOR HET GEVEN 

VAN GETUIGSCHRIFTEN AAN BELGISCHE ONDERNEMINGEN DIE ZICH 

WILLEN VESTIGEN OF HUN DIENSTEN WILLEN AANBIEDEN IN EEN ANDER 

LAND VAN DE EUROPESE UNIE EN VOOR HET CONTROLEREN VAN HET 

BEZIT VAN DE VEREISTE ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN 
 

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 aanvragen van de dienst Ondernemingsloketten van de federale overheidsdienst 

Economie, KMO, Middenstand en Energie van 27 oktober 2014 en 13 oktober 2015; 

 

Gelet op de rapporten van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21 januari 2015 en 15 oktober 2015; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Algemeen Repertorium van de Zelfstandigen (ARZA) wordt beheerd door het 

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en bevat 

basispersoonsgegevens over zelfstandigen die deze openbare instelling van sociale 

zekerheid alsook de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen en de directie-

generaal Zelfstandigen van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid nodig 

hebben voor het vervullen van hun opdrachten. 
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2. De dienst Ondernemingsloketten van de federale overheidsdienst Economie, KMO, 

Middenstand en Energie levert getuigschriften af aan Belgische ondernemingen die 

zich willen vestigen of hun diensten willen aanbieden in een ander land van de 

Europese Unie en daar moeten voldoen aan de regels inzake de toegang tot het beroep. 

Zie daartoe het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 houdende maatregelen ter 

omzetting in de interne rechtsorde van Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van 

het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, 

in het bijzonder artikel 14 over de zogenaamde EG-verklaring betreffende de 

uitoefening van bepaalde beroepswerkzaamheden of activiteiten in een onderneming op 

het grondgebied van het koninkrijk. Om de EG-verklaring te kunnen krijgen, moet de 

aanvrager aantonen dat hij reeds een bepaald aantal jaren praktijkervaring in België 

heeft (doorgaans als zelfstandige) en daartoe een getuigschrift van aansluiting bij een 

socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen voorleggen. 

 

3. Voor het verwezenlijken van deze opdracht wenst de dienst Ondernemingsloketten 

gebruik te maken van ARZA-persoonsgegevens. In veel aanvragen tot het bekomen 

van een EG-verklaring ontbreekt immers het vereiste getuigschrift. Om tijdverlies te 

vermijden en efficiënt te handelen, zouden de medewerkers (een tiental) de nodige 

persoonsgegevens voortaan bij het RSVZ opvragen. De persoonsgegevens zouden 

elektronisch aan de dienst Ondernemingsloketten worden overgemaakt, met de 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De verwerking van 

ARZA-persoonsgegevens zou steeds punctueel geschieden, naar aanleiding van de 

ontvangst van individuele dossiers (in 2013 werden er 668 aanvragen behandeld). 

 

4. De mee te delen persoonsgegevens betreffen de loopbaan van de zelfstandige, met 

name de periode tijdens dewelke een sociaal verzekerde onderworpen is aan het sociaal 

statuut van de zelfstandigen en in die hoedanigheid bepaalde rechten en plichten heeft. 

Het RSVZ en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen zijn de enige 

instellingen van sociale zekerheid die zich kunnen uitspreken over het al dan niet 

onderworpen zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. De raadpleging van het 

ARZA biedt de mogelijkheid om dat te controleren. 

 

5. Het ARZA bevat per betrokken zelfstandige de volgende persoonsgegevens: het 

identificatienummer van de sociale zekerheid, het ondernemingsnummer, de betrokken 

ononderbroken periode van aansluiting bij hetzelfde socialeverzekeringsfonds voor 

zelfstandigen, het identificatienummer en het ondernemingsnummer van het 

socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen, de betrokken ononderbroken periode van 

aansluiting bij hetzelfde socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen met een 

welbepaalde bijdragereeks, de bijdragereeks en de aanduiding of de betrokken 

ononderbroken periode van aansluiting bij hetzelfde socialeverzekeringsfonds voor 

zelfstandigen met een welbepaalde bijdragereeks samengaat met een gelijkgestelde 

periode (een periode tijdens dewelke de zelfstandige geen enkele beroepsbezigheid 

uitoefent, maar die door de wetgever met een periode van activiteit wordt 

gelijkgesteld). 
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6. De dienst Ondernemingsloketten heeft per betrokkene enkel behoefte aan de periode 

van aansluiting bij het socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen en het toepasselijke 

regime (hoofdberoep, bijberoep, zelfstandige helper,…). De mededeling door het 

RSVZ zou dan ook tot die persoonsgegevens beperkt blijven. 

 

7. Ook de erkende ondernemingsloketten (acht in totaal met samen een tweehonderdtal 

kantoren) willen toegang tot het ARZA. Zij moeten controleren of de ondernemingen 

die een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen vragen wel degelijk de 

vereiste ondernemersvaardigheden bewijzen, overeenkomstig het koninklijk besluit van 

22 juni 2003 betreffende de controletaak van de erkende ondernemingsloketten ter 

gelegenheid van de inschrijving van handels- of ambachtsondernemingen in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen, met een diploma, enige praktijkervaring of een 

bewijs van slagen bij de Centrale Examencommissie. Wie wil verwijzen naar zijn 

praktijkervaring als zelfstandige moet een attest van het socialeverzekeringsfonds voor 

zelfstandigen voorleggen. Vaak ontbreekt dat attest echter en moeten de erkende 

ondernemingsloketten de betrokkenen verzoeken om het alsnog aan te vragen, hetgeen 

tijdverlies meebrengt. De erkende ondernemingsloketten willen daarom de nodige 

persoonsgegevens over de aansluiting bij het socialeverzekeringsfonds voor 

zelfstandigen zelf kunnen opvragen bij de authentieke bron. De medewerkers zouden 

het ARZA enkel raadplegen naar aanleiding van individuele dossiers. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

8. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die ingevolge artikel 15, § 1, 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 en van de gezondheid vergt. 

 

9. De mededeling aan de dienst Ondernemingsloketten beoogt een gerechtvaardigd 

doeleinde, namelijk het afleveren van nodige getuigschriften aan Belgische 

ondernemingen die zich willen vestigen of hun diensten willen aanbieden in een ander 

land van de Europese Unie en daar moeten voldoen aan de regels inzake de toegang tot 

het beroep. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet 

overmatig. Ze blijven beperkt tot de identiteit van de betrokkene, aangevuld met de 

periode van aansluiting bij het socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen en het 

toepasselijke regime. 

 

10. Ook voor de mededeling van de ARZA-persoonsgegevens aan de erkende 

ondernemingsloketten is het doeleinde gerechtvaardigd. Zij moeten immers kunnen 

controleren of de ondernemingen die een inschrijving in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen vragen wel degelijk aan de vereiste ondernemersvaardigheden voldoen 

als die ondernemingen daarvoor verwijzen naar de praktijkervaring als zelfstandige. De 

erkende ondernemingsloketten hebben daartoe behoefte aan de hogervermelde 

persoonsgegevens over de aansluiting van de betrokkenen bij de 

socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen. 
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11. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geschiedt de uitwisseling 

van persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid. 

 

12. De partijen moeten bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening houden met 

de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hun 

uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 

het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen om de hogervermelde 

persoonsgegevens, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

elektronisch mee te delen aan, enerzijds, de dienst Ondernemingsloketten van de federale 

overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, voor het afleveren van 

getuigschriften aan Belgische ondernemingen die zich willen vestigen of hun diensten willen 

aanbieden in een ander land van de Europese Unie, en, anderzijds, de erkende 

ondernemingsloketten, voor het controleren van de praktijkervaring als zelfstandige van 

ondernemingen die een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-

741 83 11). 


