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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling “Sociale Zekerheid”
SCSZG/16/041

BERAADSLAGING NR. 16/018 VAN 1 MAART 2016 OVER DE MEDEDELING
VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE
ZEKERHEID AAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN
ENERGIE VOOR HET UITVOEREN VAN DE EVALUATIE OPGELEGD DOOR DE
WET VAN 21 DECEMBER 2013 BETREFFENDE DIVERSE BEPALINGEN
INZAKE DE FINANCIERING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE
ONDERNEMINGEN
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 Economie, KMO, Middenstand en
Energie van 15 februari 2016;
Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 16 februari 2016;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP

1.

De wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering
voor kleine en middelgrote ondernemingen, die onder bepaalde voorwaarden van
toepassing is op de kredietovereenkomsten gesloten met ondernemingen uit de
Europese Economische Ruimte, voorziet een tweejaarlijkse evaluatie. Die behelst onder
meer een onderzoek van de Algemene Directie KMO-beleid van de federale
overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, georganiseerd door middel
van een opiniepeiling bij de ondernemingen.

2.

Aldus zou de Algemene Directie KMO-beleid overgaan tot een bevraging van de
doelgroep, de kleine en middelgrote ondernemingen met minder dan vijftig
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werknemers. Daartoe wil ze van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een overzicht
bekomen van de betrokken werkgevers (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen)
met telkens de vermelding van het ondernemingsnummer, de benaming, het adres, de
NACE-code en de belangrijkheidscode.

B.

BEHANDELING

3.

Enkel indien de gegevens betrekking hebben op natuurlijke personen betreft het een
mededeling van persoonsgegevens die, volgens 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 de afdeling sociale zekerheid van het
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vergt.

4.

De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het contacteren van de
betrokken werkgevers in het kader van de evaluatie van de wet van 21 december 2013
betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote
ondernemingen. De gevraagde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde,
relevant en niet overmatig.

5.

Voor zover de gegevens betrekking hebben op een natuurlijke persoon – en het dus gaat
om ware “persoonsgegevens” in de zin van de wet van 15 januari 1990 en de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens – dient te worden opgemerkt dat zij nauw verbonden
zijn met hun professionele situatie en geen risico’s inhouden voor de integriteit van hun
persoonlijke levenssfeer. Het Toezichtscomité (de voorganger van het sectoraal comité)
heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid overigens reeds bij beraadslaging nr. 98/15
van 10 februari 1998, gewijzigd op 2 maart 1999, gemachtigd om persoonsgegevens uit
het werkgeversrepertorium (onder meer het inschrijvingsnummer, de identificatie, het
adres, de NACE-code en de belangrijkheidscode) mee te delen aan openbare instanties.

6.

Overeenkomstig artikel 14, vierde lid, van de wet van 15 januari 1990 mag de
mededeling van persoonsgegevens geschieden zonder de tussenkomst van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
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Gelet op het voorgaande machtigt
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om de hogervermelde persoonsgegevens mee te delen
aan de Algemene Directie KMO-beleid van de federale overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand en Energie, in het kader van de evaluatie van de wet van 21 december 2013
betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote
ondernemingen.

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. 32-2741 83 11).

