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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

IVC/KSZG/22/354  

 

 

BERAADSLAGING NR. 22/186 VAN 4 OKTOBER 2022 OVER DE MEDEDELING 

VAN GEGEVENS OP WERKGEVERSNIVEAU DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 

SOCIALE ZEKERHEID (RSZ) AAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË (NBB) 

VOOR HET OPSTELLEN VAN DE NATIONALE EN REGIONALE REKENINGEN 

 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, 

in het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 

april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 

van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 97; 

 

Gelet op de aanvraag van Nationale Bank van België; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De Nationale Bank van België (NBB) wil, als geassocieerde instelling van het Instituut 

voor de Nationale Rekeningen (INR), gebruik maken van gegevens van de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid (RSZ) met het oog op het opstellen van de nationale en regionale 

rekeningen. Het gaat om geaggregeerde gegevens inzake loon en werkgelegenheid, per 

geïdentificeerde werkgever. Het destijds dienaangaande bevoegde sectoraal comité van 

de sociale zekerheid en van de gezondheid stemde eerder reeds, bij zijn beraadslaging nr. 

12/097 van 6 november 2012, in met een gelijkaardige verwerking van gegevens op 

werkgeversniveau. 

 

2. De aanvrager stelt vast dat de gevraagde gegevens betrekking hebben op alle door de 

hogervermelde openbare instelling van sociale zekerheid gekende werkgevers (zowel 

rechtspersonen als natuurlijke personen) en hun respectieve werknemers (zij het dat de 

informatie op hun niveau in louter geaggregeerde vorm ter beschikking wordt gesteld). 

Het gaat bijgevolg gedeeltelijk om een mededeling van gegevens die vooraf, met 

toepassing van artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
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organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, een beraadslaging van de 

kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité vergt. 

 

3. De RSZ zou per werkgever op diverse tijdstippen (een viertal keer per jaar, steeds een 

vast aantal maanden na het verstrijken van een trimester) de volgende inlichtingen aan de 

NBB verschaffen: een bestand met gegevens op het niveau van de werkgeverscategorie 

die niet kunnen worden gesplitst volgens de werknemerskenmerken (Statbnb_cm1), een 

bestand met gegevens over de tewerkstelling (lonen, effectieven, prestaties) per type 

werknemer (Statbnb_occ2), een bestand met gegevens over de sociale bijdragen 

(Statbnb_C3) en een bestand met gegevens over de verminderingen van de sociale 

bijdragen (Statbnb_F4). Enkele gegevens zouden daarenboven per werkgever/vestiging 

door de RSZ aan de NBB ter beschikking worden gesteld. Het gaat steeds om informatie 

die op werknemersniveau gegroepeerd wordt. 

 

4. Naast deze vier types bestanden, met geaggregeerde werknemersinformatie, zou de RSZ 

per werkgever de volgende gegevens meedelen (op jaarbasis/kwartaalbasis): de link 

tussen het RSZ-inschrijvingsnummer, het ondernemingsnummer en de statistische codes 

(de NACE-sectorcode, de NIS-gemeentecode van de hoofdvestiging en de grootteklasse), 

de sociale bijdragen met betrekking tot de bedrijfswagens, de herverdeling van de sociale 

bijdragen tussen de grote ondernemingen en de kleine en middelgrote ondernemingen, 

het aantal werknemers die met dienstencheques worden bezoldigd en hun loonmassa en 

de identificatie (door middel van het RSZ-inschrijvingsnummer en het 

ondernemingsnummer) van de werkgevers met een maatschappelijke zetel op een niet-

Belgisch adres. 

 

5. Met de gevraagde gegevens – door de RSZ initieel verwerkt met het oog op (onder meer) 

de correcte en tijdige inning van de sociale bijdragen en de financiering van de sociale 

zekerheid – zou de NBB in staat zijn om haar opdracht inzake het opstellen van de 

nationale en regionale rekeningen te vervullen. Die wordt geregeld in de artikelen 108 en 

109 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (die 

opdracht wordt in beginsel uitgevoerd door het INR, onder zijn verantwoordelijkheid, 

maar met de medewerking van de aangeduide geassocieerde instelling). Per werkgever 

zouden de ontvangen RSZ-gegevens door de NBB worden gekoppeld aan gegevens uit 

enkele andere authentieke bronnen, in het bijzonder gegevens van de jaarrekeningen, 

BTW-gegevens en gegevens van de structuurenquête. 

 

6. Het resultaat van de werkzaamheden van de NBB, onder meer bestemd voor de Europese 

Commissie, bevat zelf geen individuele of individualiseerbare gegevens. De NBB is bij 

de productie van de statistieken met toepassing van artikel 18 van de wet van 4 juli 1962 

betreffende de openbare statistiek gehouden door het statistisch geheim en moet dus 

steeds nagaan dat er in haar statistische output geen dergelijke gegevens zijn opgenomen. 

Dit wordt voor elke combinatie van gegevens die de organisatie publiceert vooraf 

uitdrukkelijk nagegaan. De NBB beschouwt de volgende gegevens als confidentieel 

                                                 
1 Het bestand Statbnb_cm bevat hoofdzakelijk het kwartaal, de identiteit van de werkgever, de categorie, de 

bijdragecode, de basis voor de berekening van de bijdrage en het bedrag van de bijdrage. 
2 Het bestand Statbnb_occ bevat hoofdzakelijk het kwartaal, de identiteit van de werkgever, de categorie, het 

werknemerstype, de werknemersklasse, het prestatietype, het tewerkstellingsvolume en looncomponenten. 
3 Het bestand Statbnb_C bevat hoofdzakelijk het kwartaal, de identiteit van de werkgever, de categorie, de 

werknemersklasse, de bijdragecode en het bijdragebedrag. 
4 Het bestand Statbnb_F bevat hoofdzakelijk het kwartaal, de identiteit van de werkgever, de categorie, het 

werknemerstype, de werknemersklasse, de verminderingscode, het bedrag van de vermindering en het type. 
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omdat ze “individueel of individualiseerbaar” zijn: de gegevens van één aangever, twee 

aangevers, drie aangevers of meer indien één van de aangevers 80% of meer van het 

totaalcijfer uitmaakt. 

 

7. Wat betreft de nationale rekeningen wordt er steeds gepubliceerd op het sectortotaal en 

voor 64 of 38 bedrijfstakken. Wat betreft de regionale rekeningen worden hoogstens de 

volgende combinaties gepubliceerd: gegevens van 64 bedrijfstakken in combinatie met 

het gewest, gegevens van 38 bedrijfstakken in combinatie met de provincie en gegevens 

van 10 bedrijfstakken in combinatie met het arrondissement (hoe lager het bestuursniveau 

of hoe kleiner het grondgebied, hoe minder bedrijfstakken er door de NBB in rekening 

worden gebracht). Indien een bepaalde combinatie alsnog vertrouwelijke informatie 

bevat, dan worden de bedrijfstakken in kwestie samengevoegd tot de confidentialiteit niet 

meer voorkomt. In geen geval worden inlichtingen op het niveau van de werkgevers ter 

beschikking gesteld in het kader van de nationale en regionale rekeningen. 

 

8. De NBB heeft de geaggregeerde gegevens over loon en werkgelegenheid nodig om de 

nationale en regionale rekeningen op te stellen, conform de voorschriften met betrekking 

tot het Europees Systeem van Rekeningen (ESR), zoals die zijn vervat in de Verordening 

(EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende 

het Europees Systeem van nationale en regionale Rekeningen in de Europese Unie. De 

op diverse tijdstippen door de RSZ te bezorgen informatie moet het voor de organisatie 

mogelijk maken om de economische indicatoren op te volgen en de prognoses aan te 

passen. De rekeningen worden weliswaar opgesteld aan de hand van informatie op het 

niveau van geïdentificeerde werkgevers maar bevatten zelf geen verwijzingen naar die 

werkgevers. 

 

9. De gevraagde gegevens (per werkgever/vestiging) blijken essentieel voor het opstellen 

van de nationale en regionale rekeningen, door de NBB voor rekening van het INR. De 

globale verloning van de werknemers, het globaal aantal werknemers en het globaal 

aantal uren dat zij gewerkt hebben per trimester en per jaar zijn variabelen die 

uitdrukkelijk opgenomen zijn in het ESR en rechtstreeks geraamd worden op basis van 

de gedetailleerde RSZ-gegevens. De resultaten moeten daarenboven verder gedetailleerd 

worden naar bedrijfstakken en naar geografische eenheden (gewesten, provincies en 

arrondissementen). Ook de toegevoegde waarde kan eventueel worden vastgesteld. 

 

10. De NBB vraagt het informatieveiligheidscomité om een beraadslaging voor onbepaalde 

duur, dat wil zeggen zolang zij in de hoedanigheid van geassocieerde instelling van het 

INR belast is met het opstellen van de nationale en regionale rekeningen. Zij wil de 

ontvangen gegevens voor een onbepaalde duur bijhouden vermits zij steeds in staat moet 

zijn om de situatie van de voorbije jaren opnieuw te bekijken met het oog op het 

achterhalen en verklaren van verschillen en evoluties in bepaalde posten van de nationale 

en regionale rekeningen. De organisatie verricht voorts periodieke methodologische 

revisies, waarbij ze moet kunnen terugvallen op de basisgegevens. 

 

11. De gegevens zijn als dusdanig binnen de NBB toegankelijk voor de daartoe aangeduide 

personeelsleden van de dienst Nationale en Regionale Rekeningen en Conjunctuur van 

het departement Algemene Statistiek. De voormelde dienst staat in voor de eigenlijke 

productie van de nationale en regionale rekeningen voor België. Verder zouden de 

gegevens van de RSZ ook (zij het onder bepaalde voorwaarden) aan onderzoeksinstanties 

ter beschikking worden gesteld met het oog op het verrichten van wetenschappelijk 
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onderzoek (daartoe zou de NBB evenwel om een afzonderlijke beraadslaging van het 

informatieveiligheidscomité verzoeken). 

 

12. Bij de NBB werd een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid, met toepassing 

van artikel 37 van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de 

Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 

met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. De organisatie verklaart te beschikken 

over een uitgebreid raamwerk van beveiligingspolicies, reglementen en methodologieën 

betreffende de beveiliging van haar IT-systemen en haar gegevens, die worden vertaald 

in gepaste operationele en technische standaarden. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

 Bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité 

 

13. Voor zover de meegedeelde informatie betrekking heeft op een werkgever met de 

hoedanigheid van natuurlijke persoon gaat het om een mededeling van gegevens door een 

instelling van sociale zekerheid (de RSZ) aan een derde (de NBB) waarvoor krachtens 

artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een voorafgaande beraadslaging van de 

kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité vereist is. 

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

14. Krachtens artikel 6 van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement 

en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 

die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG is de verwerking van gegevens 

enkel rechtmatig indien en voor zover minstens één van de vermelde voorwaarden is 

vervuld. 

 

15. De mededeling van gegevens is rechtmatig in die zin dat ze noodzakelijk is om te voldoen 

aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, in de zin 

van artikel 6, 1, eerste lid, c). De NBB staat immers, in de hoedanigheid van geassocieerde 

instelling van het INR, in voor het opstellen van de nationale en regionale rekeningen, 

onder meer ten behoeve van de Europese Commissie (meer bepaald de organisatie 

Eurostat, het Europees bureau voor statistiek). 

 

16. De verwerking wordt verricht ter uitvoering van de wet van 21 december 1994 houdende 

sociale en diverse bepalingen (op grond van de artikelen 108 en 109 stelt de NBB de 

nationale en regionale rekeningen op) en de Verordening (EU) Nr. 549/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van 

nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (op grond van de artikelen 1 en 3 

verstrekken de lidstaten rekeningen aan de Eurostat, in het kader van het ESR). 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van gegevens 
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17. Volgens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en 

tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG moeten gegevens worden verzameld voor bepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze niet verder 

worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (doelbinding), 

moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (minimale gegevensverwerking), 

moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet 

langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden nodig is (opslagbeperking) en 

moeten ze met passende technische of organisatorische maatregelen worden verwerkt 

opdat een passende beveiliging gewaarborgd zou zijn en ze onder meer beschermd 

zouden zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk 

verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

 Doelbinding 

 

18. De mededeling van de gegevens door de RSZ aan de NBB beoogt een gerechtvaardigd 

doeleinde, namelijk het opstellen van de nationale en regionale rekeningen, onder meer 

ten behoeve van Eurostat, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 21 december 

1994 houdende sociale en diverse bepalingen en de Verordening (EU) Nr. 549/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem 

van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

19. De gegevens hebben betrekking op alle door de RSZ gekende werkgevers 

(rechtspersonen en natuurlijke personen). Ze worden aan de NBB, als geassocieerde 

instelling van het INR, ter beschikking gesteld met de uitdrukkelijke vermelding van hun 

identiteit, meer bepaald het RSZ-inschrijvingsnummer en het ondernemingsnummer, die 

noodzakelijk zijn voor het koppelen van de gevraagde RSZ-gegevens aan gegevens uit 

andere beschikbare authentieke bronnen. Het gaat in het bijzonder om informatie uit de 

jaarrekeningen (NBB), informatie met betrekking tot de BTW (federale overheidsdienst 

Financiën) en informatie uit de structuurenquête (Statbel). 

 

20. Per werkgever, geïdentificeerd door middel van zijn RSZ-inschrijvingsnummer en zijn 

ondernemingsnummer, gaat het om vier specifieke bestanden, met gegevens over de 

werkgeverscategorie (zonder uitsplitsing volgens de werknemerskenmerken), gegevens 

over de tewerkstelling per type werknemer (lonen, effectieven, prestaties), gegevens over 

de sociale bijdragen en gegevens over de verminderingen van de sociale bijdragen, 

aangevuld met de NACE-code, de NIS-gemeentecode van de hoofdvestiging, de 

grootteklasse, de sociale bijdragen inzake de bedrijfswagens, de herverdeling van de 

sociale bijdragen tussen grote ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen, 

het aantal werknemers die met dienstencheques worden bezoldigd en hun loonmassa en 

de identiteit (RSZ-inschrijvingsnummer en ondernemingsnummer) van werkgevers met 

een maatschappelijke zetel op een niet-Belgisch adres. Ze kunnen desgevallend worden 

gekoppeld met gegevens uit andere authentieke bronnen. 

 

21. De hogervermelde bestanden bevatten per werkgever, vestiging en werknemersstatuut 

enige geaggregeerde informatie met betrekking tot het loon en de werkgelegenheid (het 
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aantal tewerkgestelde personen, hun arbeidstijd/arbeidsvolume, de kwartaallonen, de 

werknemersbijdragen en werkgeversbijdragen en de verminderingen dienaangaande). 

Het gaat om informatie die nauw verbonden is met het professioneel statuut van 

werkgever van de betrokken natuurlijke personen en bijgevolg weinig risico’s inhoudt 

voor de integriteit van hun persoonlijke levenssfeer. De inlichtingen worden enkel in de 

schoot van de NBB verwerkt en nooit als dusdanig (dus vóór behandeling) aan derden 

(met inbegrip van Eurostat) ter beschikking gesteld. Ze zouden wel – zij het in een 

geschikte vorm (dat wil zeggen zonder de uitdrukkelijke vermelding van de identiteit van 

de betrokken werkgevers) – beschikbaar zijn van onderzoeksinstanties, steeds binnen de 

dienaangaande door het informatieveiligheidscomité vastgestelde krijtlijnen. 

 

22. Het informatieveiligheidscomité stelt vast dat de gegevens van de werknemers van de 

respectieve werkgevers niet op individueel niveau ter beschikking worden gesteld. 

Desondanks kan er (uitzonderlijk) nog steeds sprake zijn van een heridentificatie van de 

betrokken werknemers, indien de werkgever slechts een beperkt aantal personen 

tewerkstelt. Het gaat in dat geval echter om een (indirecte) contextuele heridentificatie, 

die een zekere voorkennis in hoofde van de onderzoekers van de NBB veronderstelt (zij 

mogen alvast zelf geen bewuste acties ondernemen om de identiteit van de werknemers 

van een bepaalde werkgever alsnog te achterhalen). Gelet op het geringe risico ter zake 

lijkt de verwerking aanvaardbaar. De NBB moet echter garanderen dat de nationale en 

regionale rekeningen zelf (gecreëerd aan de hand van de voormelde RSZ-gegevens en 

bestemd voor Eurostat en het publiek) geen enkele mogelijkheid bieden om werknemers 

te heridentificeren. 

 

23. De aanvrager laat weten dat hij gehouden is door het statistisch geheim en geen 

individuele of individualiseerbare gegevens kenbaar mag maken. Hij gaat dus 

dienovereenkomstig vóór elke publicatie van zijn onderzoeksresultaten na of deze 

voorwaarde wel degelijk gerespecteerd is. Hij wijst er voorts op dat hij uitsluitend 

informatie op het niveau van sectoren/bedrijfstakken publiek maakt (geen informatie op 

het niveau van concrete werkgevers). Voor de nationale rekeningen wordt er gepubliceerd 

op het sectortotaal en voor 64 of 38 bedrijfstakken. Voor de regionale rekeningen worden 

maximaal de volgende combinaties gepubliceerd: 64 bedrijfstakken in combinatie met de 

gewesten, 38 bedrijfstakken in combinatie met de provincies en 10 bedrijfstakken in 

combinatie met de arrondissementen. Indien een bepaalde combinatie van criteria 

vertrouwelijke informatie bevat, dan worden bedrijfstakken samengevoegd tot de 

confidentialiteit niet meer in het gedrang komt. 

 

24. De gegevens van de RSZ zijn als dusdanig (dus met de uitdrukkelijke vermelding van de 

identiteit van de betrokken werkgever, aan de hand van zijn RSZ-inschrijvingsnummer 

en zijn ondernemingsnummer) bij de NBB uitsluitend toegankelijk voor de aangewezen 

medewerkers van de dienst Nationale en Regionale Rekeningen en Conjunctuur, die 

bevoegd is voor de eigenlijke productie van de nationale en regionale rekeningen voor 

België, overeenkomstig de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse 

bepalingen en de Verordening (EU) Nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 

in de Europese Unie. De NBB wil de ontvangen RSZ-informatie evenwel ook – zij het in 

een bewerkte vorm – kunnen gebruiken voor het verwezenlijken van wetenschappelijke 

onderzoeken. Die problematiek zou worden geregeld in een andere beraadslaging van het 

informatieveiligheidscomité. 
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 Opslagbeperking 

 

25. De NBB wil de RSZ-informatie voor een onbeperkte tijd bijhouden. Zij moet immers 

zolang haar wettelijke opdracht inzake het opstellen van de nationale en regionale 

rekeningen (als geassocieerde instelling van het INR) loopt in staat zijn om de granulaire 

gegevens van de voorgaande jaren na te kijken, en dit om desgevallend verschillen tussen 

de (nationale en regionale) rekeningen van verschillende jaren en evoluties in bepaalde 

posten van de (nationale en regionale) rekeningen te kunnen verklaren op basis van de 

originele, individuele gegevens per geïdentificeerde werkgever. De organisatie merkt 

voorts op dat zij periodiek methodologische revisies uitvoert en daartoe moet kunnen 

terugvallen op de initiële basisinformatie uit het netwerk van de sociale zekerheid. Het 

informatieveiligheidscomité stemt in met de onbeperkte bewaartermijn maar benadrukt 

dat de RSZ-informatie binnen de NBB slechts beperkt toegankelijk mag zijn en in geen 

geval in de oorspronkelijke vorm aan derden mag worden overgemaakt. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

26. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid stelt, met toepassing van artikel 14, vierde 

lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, voor dat zij niet zou tussenkomen bij de 

mededeling van de voormelde gegevens door de RSZ aan de NBB vermits zij ter zake 

geen toegevoegde waarde kan leveren. Het informatieveiligheidscomité gaat daarmee 

akkoord. 

 

27. Alle personeelsleden van de NBB (met inbegrip van de huidige en gewezen leden van 

haar organen en de deskundigen waarop zij een beroep doet) zijn onderworpen aan het 

beroepsgeheim zoals het is vastgelegd in artikel 35 van de wet van 22 februari 1998 tot 

vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en ze mogen de 

vertrouwelijke gegevens waarvan ze in kennis werden gesteld uit hoofde van hun functie 

in beginsel aan geen enkele persoon of autoriteit bekendmaken. 

 

28. De NBB zorgt ervoor dat de toegang tot de gegevens steeds beperkt blijft tot de 

medewerkers die in zijn schoot zijn belast met het opstellen van de nationale en regionale 

rekeningen en dat hun verwerkingsmogelijkheden in functie daarvan beperkt worden. De 

organisatie stelt haar medewerkers uitdrukkelijk in kennis van de geldende regelgeving 

met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het verwerken van 

gegevens. 

 

29. Om de veiligheid van de gegevens te waarborgen, treft de NBB de gepaste technische en 

organisatorische maatregelen die nodig zijn voor de bescherming tegen het ongeoorloofd 

vernietigen, verliezen of wijzigen ervan en tegen elke andere niet toegelaten verwerking 

ervan. Die maatregelen verzekeren een passend beveiligingsniveau, rekening houdend 

met de stand van de techniek, de toepassingskosten, de aard van de gegevens en de 

risico’s. 

 

30. De partijen houden bij de verwerking van de gegevens rekening met de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in 

het bijzonder de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad 

van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 
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de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 

en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens. Ze houden tevens rekening met de door het Algemeen 

Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vastgestelde 

maatregelen met betrekking tot de informatieveiligheid (de zogenaamde “minimale 

veiligheidsnormen”). 

 

 

Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de rechtstreekse mededeling van gegevens op werkgeversniveau door de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid (RSZ) aan de Nationale Bank van België (NBB) voor het opstellen van de 

nationale en regionale rekeningen, zoals beschreven in deze beraadslaging, is toegestaan mits 

wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 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). 

 


