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SCSZ/05/42 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/013 VAN 8 MAART 2005 INZAKE DE MOGELIJKHEID 
OM IN HET KADER VAN VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS 
BINNEN HET NETWERK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID FOUTIEVE OF 
ONVOLLEDIGE PERSOONSGEGEVENS TE VERBETEREN OF AAN TE VULLEN 
 
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 nota 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. In haar inleidende brief van 20 januari 2005 heeft de KSZ haar aanvraag aldus 

gepreciseerd: 
 

“Inmiddels werden reeds heel wat instanties door het sectoraal comité van de 
sociale zekerheid gemachtigd om gegevensbanken van instellingen van sociale 
zekerheid te raadplegen of persoonsgegevens van instellingen van sociale 
zekerheid te ontvangen. 

 
Indien een instantie bij het raadplegen van een gegevensbank of bij het ontvangen 
van persoonsgegevens vaststelt dat de geraadpleegde gegevensbank of de 
ontvangen persoonsgegevens foutieve of onvolledige informatie bevatten, dient zij 
logischerwijs over de mogelijkheid te beschikken om zelf deze informatie te 
verbeteren of aan te vullen of om de fouten of onvolledigheden op één of andere 
wijze te melden aan de beheerder van de gegevensbank in kwestie. Deze laatste 
heeft overigens de verplichting om de gegevensbank te verbeteren of aan te vullen, 
overeenkomstig de artikelen 4 en 16 van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens. 
 
(…) 
 
Telkens een instantie vaststelt dat geraadpleegde gegevensbanken of ontvangen 
persoonsgegevens van een instelling van sociale zekerheid fouten of 
onvolledigheden bevatten, mag ze de hogervermelde stappen ondernemen om de 
fouten of onvolledigheden op te heffen.” 
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2. Ten gevolge van de besprekingen tijdens de vergadering van 15 februari 2005 werd de 
aanvraag als volgt uitgewerkt: 

 
 “Bij de verwerking van persoonsgegevens binnen het netwerk van de sociale 

zekerheid kunnen diverse rollen worden onderscheiden. Voorbeelden van 
dergelijke rollen zijn: inzamelen van de persoonsgegevens, opslaan van de 
persoonsgegevens, valideren en, zo nodig, verbeteren van de persoonsgegevens, 
formuleren van voorstellen tot verbetering of aanvulling van de 
persoonsgegevens,… 

 
Het is daarbij zowel mogelijk dat één instantie verschillende rollen uitoefent als dat 
eenzelfde rol wordt uigeoefend door verschillende instanties. Voor elk 
persoonsgegeven wordt duidelijk vastgelegd welke instantie(s) welke rol(len) 
uitoefent (uitoefenen). 
 
Voor de DMFA-gegevensbank, bijvoorbeeld, treden de RSZ en de RSZPPO op als 
instantie die de persoonsgegevens inzamelt en als instantie die de 
persoonsgegevens opslaat. Wanneer een werkgeversaangifte wordt ingediend, 
wordt een validatie uitgevoerd, die anomalieën aan het licht kan brengen, zoals het 
feit dat bepaalde variabelen niet binnen de vooraf gedefinieerde waarden liggen. Er 
geldt een duidelijke taakverdeling terzake, waarbij de RSZ en de RSZPPO 
wijzigingen kunnen aanbrengen aan onder andere de loongegevens en de RJV en 
de VZW CIMIRe wijzigingen kunnen aanbrengen aan onder andere de 
prestatiegegevens (het aantal dagen, de indicatieve codes,…), respectievelijk voor 
de arbeiders en voor de bedienden. In deze vervullen derhalve meerdere 
instellingen van sociale zekerheid de rol van instantie die de persoonsgegevens 
valideert, telkens voor welbepaalde soorten persoonsgegevens, overeenkomstig de 
gemaakte afspraken. 

 
De rol van instantie die de persoonsgegevens valideert, wordt toegewezen aan de 
instantie die daarvoor het meest competent is of die daarbij het meeste belang 
heeft. Als “validator” voert zij een controle uit op de kwaliteit van de 
persoonsgegevens vooraleer zij in het netwerk van de sociale zekerheid ter 
beschikking worden gesteld. Daarbij kan zij tevens overgaan tot het aanbrengen 
van verbeteringen. 
 
Indien de rol van instantie die de persoonsgegevens opslaat en de rol van instantie 
die de persoonsgegevens valideert worden toevertrouwd aan verschillende 
instanties dient er tussen de betrokken instanties een uitwisseling van 
persoonsgegevens tot stand te worden gebracht, hetgeen een machtiging van het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid vergt. 
 
Bij deze wordt het sectoraal comité van de sociale zekerheid verzocht om een 
machtiging met algemene draagwijdte te verlenen voor dergelijke uitwisselingen 
van persoonsgegevens tussen instanties die persoonsgegevens valideren en 
instanties die persoonsgegevens opslaan. 
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Deze machtiging kan worden beperkt tot de uitwisselingen van persoonsgegevens 
nodig voor de validatie en verbetering van de persoonsgegevens die door de 
instantie die de persoonsgegevens opslaat ter beschikking worden gesteld van de 
instantie die de betrokken persoonsgegevens valideert. Dan vormt de mededeling 
van persoonsgegevens vanuit het netwerk van de sociale zekerheid immers de 
hoofdstroom, waarvoor het sectoraal comité van de sociale zekerheid bevoegd is, 
en vormt het eventuele antwoord van de ontvanger (die zich al dan niet in het 
netwerk van de sociale zekerheid kan bevinden) enkel de bijkomstige stroom, die 
niet tot gevolg heeft dat een ander sectoraal comité van de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer bevoegd zou worden. 

 
De machtiging doet aldus geen afbreuk aan de bevoegdheden van de diverse 
andere sectorale comités van de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer. Ze betreft immers enkel de mededeling van 
persoonsgegevens door instanties uit het netwerk van de sociale zekerheid, die in 
voorkomend geval kan leiden tot een wijziging van persoonsgegevens door de 
ontvangende instantie, hetgeen een antwoord van deze ontvangende instantie 
impliceert. De mededeling van het antwoord is onderschikt aan de initiële 
mededeling van de persoonsgegevens in kwestie en heeft aldus geen invloed op de 
bevoegdheidsregeling van de sectorale comités van de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 
 
Het sectoraal comité van de sociale zekerheid wordt tevens verzocht om een 
machtiging met algemene draagwijdte te verlenen voor de mededeling van 
wijzigingsvoorstellen door een instantie behorend tot het netwerk van de sociale 
zekerheid aan een instantie die de persoonsgegevens opslaat of valideert, voor 
zover eerstgenoemde instantie initieel door het sectoraal comité van de sociale 
zekerheid werd gemachtigd om de persoonsgegevens in kwestie te raadplegen dan 
wel te ontvangen.” 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3.  Deze machtiging heeft louter als doel, overeenkomstig artikel 4, § 1, 4° van de wet van 

8 december 1992, te garanderen dat de in het kader van de door het Sectoraal Comité 
verleende machtigingen verwerkte gegevens, juist zijn, zoals blijkt uit de brief van de 
KSZ. 

 
De gemachtigde instanties die krachtens voornoemde machtigingen persoonsgegevens 
mogen raadplegen of ontvangen, zijn krachtens deze beraadslaging gemachtigd om de 
wijziging aan de gegevens die onjuist zouden zijn, voor te leggen aan de instelling die 
de gegevens moet valideren; bovendien mogen de instellingen die met deze validatie 
zijn belast, elk voor wat hen betreft, desgevallend via de instelling die de gegevens 
opslaat, de gegevens die onjuist zouden zijn, wijzigen teneinde de naleving van 
voormeld artikel 4, § 1, 4° te waarborgen. 
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De gegevensstromen die voortvloeien uit voormeld alinéa zijn ondergeschikt aan de 
oorspronkelijke door het Sectoraal Comité gemachtigde gegevensmededeling of –
raadpleging, en hebben hypothetisch een meer beperkt onderwerp, namelijk de loutere 
rechtzetting van de onjuiste gegevens. Hoewel de gegevensstromen die hiertoe 
noodzakelijk zijn de machtiging van het Sectoraal Comité vereisen, worden ze niet als 
nieuwe gegevensstromen in de zin van artikel 15 van de Kruispuntbankwet van 15 
januari 1990 beschouwd. Het Sectoraal Comité benadrukt dat deze machtiging niet als 
doel of gevolg heeft om af te wijken van of vooruit te lopen op de bevoegdheid van de 
bestaande of toekomstige sectorale comités, zoals ze is of zou worden vastgelegd bij of 
krachtens de wet, of om deze bevoegdheid aan te tasten. 
 

 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
een machtiging voor de hogervermelde mededelingen, die tot doel hebben om foutieve of 
onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


