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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale Zekerheid »

SCSZ/11/133

BERAADSLAGING NR 11/087 VAN 8 NOVEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING
VAN
PERSOONSGEGEVENS
UIT
HET
WERKGEVERSREPERTORIUM DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE
ZEKERHEID EN DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE
PROVINCIALE
EN
PLAATSELIJKE
OVERHEIDSDIENSTEN
AAN
DE
INSPECTEURS EN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL VAN DE DIENST
TOEZICHT OP HET WELZIJN VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
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 Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
van 3 oktober 2011;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 12 oktober
2011;
Gelet op het verslag van de voorzitter.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Overeenkomstig artikel 80 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk, houden de door de Koning aangewezen
ambtenaren toezicht op de naleving van voormelde wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16
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november 1972 betreffende de arbeidsinspectie en de wet van 6 juni 2010 tot invoering van
het Sociaal Strafwetboek.
2.

Krachtens het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren
belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan
wordt dit toezicht toevertrouwd aan de inspecteurs van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, hierna inspecteurs van het toezicht op het
welzijn genoemd.

3.

De inspecteurs van het toezicht op het welzijn moeten immers op basis van het
werkgeversrepertorium van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en van de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten
(RSZPPO) kunnen nagaan of een werkgever die bepaalde werkzaamheden uitvoert
(bijvoorbeeld het verwijderen van asbest, het gebruik van gevaarlijke stoffen, …) wel in het
juiste paritaire comité is ondergebracht dat bevoegd is voor de werkgevers en werknemers
die dergelijke werkzaamheden uitvoeren. Wegens het gevaar van het werk (werken op
hoogte, gevaarlijke producten, werken in de kou, in de warmte, ...) hebben de sociale
partners collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten met als doel premies toe te kennen,
beschermkledij ter beschikking te stellen en te onderhouden, de arbeidsduur en de
rustpauzes vast te leggen in functie van de belasting van de taak.

4.

Voor het administratief personeel van de dienst Toezicht op het Welzijn van de federale
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wenst de FOD toegang te
krijgen tot gegevens uit het werkgeversrepertorium van de RSZ en de RSZPPO om de
dossiers te kunnen inschrijven die onderzocht worden door de terzake bevoegde sociale
inspecteurs, om de dossiers administratief op te volgen en om soms de aanvragers
rechtstreeks te contacteren (de werkgevers, de vakbonden, de vakverbonden, de sociaal
secretariaten, de rechtbanken …).

5.

De inschrijving van een dossier in het onderzoeksrepertorium en de toewijzing ervan aan
een inspecteur van het toezicht op het welzijn vereist concreet een eerste lezing vooraleer
de betrokken partijen geïdentificeerd worden om het dossier vervolgens door te verwijzen
naar de bevoegde inspecteur. Eén van de noodzakelijke vermeldingen is de identificatie
van het betrokken bedrijf en het officiële adres ervan. In een aantal gevallen slaat de
aanvraag namelijk op commerciële of erg vage gegevens. Het administratief personeel
wenst onderzoek te kunnen uitvoeren in de databanken van de Kruispuntbank
Ondernemingen (waarvan de toegang beperkt is tot openbare gegevens) en in het
werkgeversrepertorium van de RSZ en de RSZPPO.

6.

De inspecteurs van de dienst Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg werden reeds door het
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (beraadslaging 04/32 van
5 oktober 2004) gemachtigd om het werkgeversrepertorium te raadplegen in het kader van
hun opdrachten.
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7.

Aan de hand van het elektronisch bericht A701 kunnen verschillende gegevens met
betrekking tot een bepaalde werkgever aangevraagd worden op basis van zijn RSZ- ,
RSZPPO- of zijn ondernemingsnummer.
-

Identificatiegegevens: het RSZ- of RSZPPO-nummer, het ondernemingsnummer,
de benaming en het adres van de maatschappelijke zetel, de gemeentecode van de
maatschappelijke zetel, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de
werkgever (natuurlijk persoon), het telefoonnummer, het faxnummer, het emailadres, het identificatienummer van het sociaal secretariaat (huidig en vroeger)
(en het kwartaal van de inschrijving), de identificatie van de curator/mandataris
(identificatienummer, naam, adres, taalstelsel, datum), de identificatie van de
dienstverlener (met begin- en einddatum), de juridische vorm, het type werkgever
en de code « onroerende sector ».

-

Administratieve gegevens: een code die aangeeft of het een RSZ- of RSZPPOwerkgever betreft, de administratieve regeling, 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 en van
bestemming, de NACE-code, de gemeentecode van de exploitatiezetel, de
belangrijkheidscode (gemiddeld), de code regionalisatie, de code taaldecreet, de
code Fonds Sluiting Ondernemingen, de code “uitsluitend leerlingen”, de
bijdragecode tweedepensioenspijler en het aantal gevonden overboekingen.

-

Per gevonden overboeking: het RSZ- of RSZPPO-nummer, het
ondernemingsnummer (begin en eind), de datum van vankrachtwording van de
overboeking en de reden van de overboeking.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

8.

Krachtens 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 de Gezondheid slechts vereist indien de
gegevens uit het werkgeversrepertorium betrekking hebben op natuurlijke personen (het
gaat dan om « sociale persoonsgegevens » in de zin van de wet van 15 januari 1990). Als
het gaat om gegevens met betrekking tot werkgevers – rechtspersonen, is een dergelijke
machtiging niet vereist.

9.

Bij beraadslaging nr. 98/15 van 10 februari 1998 verleende 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 voor de
mededeling van bepaalde gegevens uit het werkgeversrepertorium. Toen was het Comité
van oordeel dat het werkgeversrepertorium de facto openbaar geworden was en dat het niet
gerechtvaardigd was om het gebruik van voormeld repertorium te beperken tot de
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doeleinden vermeld in beraadslaging nr. 95/57 van 24 oktober 1995, met name de strikte
toepassing van de sociale wetgeving of de verwezenlijking van socio-economische studies.
Voorts heeft het Toezichtscomité bij beraadslaging nr. 03/54 van 6 mei 2003 de RSZ en de
RSZPPO gemachtigd om bepaalde persoonsgegevens uit het werkgeversrepertorium ter
beschikking te stellen van het publiek via het portaal van de sociale zekerheid.
10.

De mededeling beoogt wettige doeleinden, namelijk ervoor zorgen dat de inspecteurs
toezicht kunnen uitoefenen op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en dat het administratief
personeel zijn dossiers op een veilige en doeltreffende manier kan beheren.

11.

De mededeling zal gebeuren 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.

12.

De afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid eist dat de sociale inspecteurs tijdens hun raadplegingen de
veiligheidsmaatregelen in acht zouden nemen die door het Sectoraal Comité van de Sociale
Zekerheid en van de Gezondheid worden opgelegd aan de andere federale inspectiediensten
in zijn voormelde beraadslaging nr. 04/32.

Om deze redenen,
verleent de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en
van de Gezondheid
de machtiging aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten voor het mededelen van
voormelde gegevens aan de sociale inspecteurs en aan het administratief personeel van de dienst
Toezicht op het Welzijn van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg, voor de voormelde doeleinden en onder voorbehoud van de naleving van de
voorwaarden van punt 12.

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. 32-2741 83 11)

