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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/22/124 

 

 

BERAADSLAGING NR. 22/058 VAN 1 MAART 2022 OVER DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 

(RSZ) AAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET 

BOUWBEDRIJF (WTCB) VOOR HET INNEN VAN DE VERPLICHTE BIJDRAGE 
 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

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 het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf 

(WTCB); 

 

Gelet op het rapport van afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) wil met het oog 

op het innen van de bij de regelgeving vastgestelde bijdrage, op basis van de loonmassa van 

de werkgevers, enkele inlichtingen van de ondernemingen uit de bouwsector1 verwerken. De 

organisatie gaat in de Kruispuntbank van Ondernemingen na of er nieuwe potentiële leden 

zijn opgenomen en contacteert die om te bepalen of ze al dan niet lid worden. Als een 

onderneming daadwerkelijk toetreedt en personeel in dienst heeft, moet de (verplichte) 

bijdrage voor de werking berekend en geïnd worden. 

 

                                                           
1 Het betreft de ondernemingen met één van de volgende werkgeverscategorieën: 024-026-044-054-224-226-

244-254. 
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2. De WCTB-bijdrage is verplicht voor alle bouwactiviteiten op het Belgisch grondgebied. De 

aanvrager verwijst daartoe in het bijzonder naar de Besluitwet van 30 januari 1947 tot 

vaststelling van het statuut van oprichting en werking van de centra belast met de 

bevordering en de coördinatie van de technische vooruitgang van de verschillende takken 

van 's lands bedrijfsleven, door het wetenschappelijk onderzoek (de zogenaamde Wet De 

Groote) en naar zijn oprichtingsakte. 

 

3. De Wet De Groote voorziet de instelling van collectieve onderzoekscentra, op een sectorale 

basis, om de technische vooruitgang in de sector te promoten en te coördineren. Ze hebben 

de volgende soorten activiteiten: het collectief onderzoek, het verzamelen en verspreiden van 

technische informatie en de individuele dienstverlening met wetenschappelijk of technisch 

karakter aan hun leden. Elke onderneming in de sector van de organisatie moet er verplicht 

lid van zijn en een bijdrage betalen. Die bijdrage wordt vastgesteld bij het koninklijk besluit 

tot aanneming van de statuten van de organisatie. Voor de bouwsector kan dienaangaande 

worden verwezen naar het koninklijk besluit van 23 september 19592, met als bijlage de 

statuten van het WTCB, ingevolge dewelke de middelen van de organisatie onder meer 

bestaan uit een jaarlijkse bijdrage, te betalen door alle belanghebbende ondernemingen in 

verhouding tot hun belangrijkheid. 

 

4. Om de bijdrage te kunnen berekenen en innen, op basis van de loonmassa, vraagt het WTCB 

per betrokken werkgever (zowel rechtspersonen als natuurlijke personen) om enkele 

inlichtingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Die zouden ter beschikking 

worden gesteld met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). 

De werkgevers zouden van deze verwerking in kennis worden gesteld door middel van de 

betalingsaanvraag die ze van het WTCB ontvangen. 

 

5. De verwerking heeft betrekking op gegevens van geïdentificeerde werkgevers. De gegevens 

van hun respectieve werknemers wordt op geaggregeerd (geglobaliseerd) niveau verschaft. 

 

 Identificatie van de onderneming (uit het werkgeversrepertorium): het inschrijvingsnummer, 

het ondernemingsnummer, de juridische vorm, de werkgeverscategorieën, de NACE-code 

van de hoofdactiviteit, de aard, de taal, de inschrijvingsdatum, de schrappingsdatum, het 

sociaal secretariaat (met de aansluitingsdatum), de belangrijkheidscode, voor de betrokken 

werkgeverscategorieën de periode (begindatum/einddatum) en de code “enkel leerjongens” 

en (administratieve) informatie inzake de overdrachten. 

 

 Bezoldigingen voor arbeiders en bedienden (uit de DMFA-databank3): de benaming van de 

werkgever, het inschrijvingsnummer, het ondernemingsnummer, het brutoloon (voor een 

periode van 1 januari tot 31 december van het jaar in kwestie) van de arbeiders en de 

bedienden aan 100% (onderscheid tussen totaal arbeiders en totaal bedienden) en de voltijdse 

equivalenten. De lonen van de leerjongens en de bestuurders hoeven evenwel niet te worden 

weerhouden. 

                                                           
2 Koninklijk besluit waarbij het verzoekschrift des Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf tot erkenning 

van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf wordt ingewilligd. 
3 De databank met informatie van de driemaandelijkse multifunctionele werkgeversaangifte (“déclaration 

multifonctionnelle, multifunctionele aangifte”, DMFA). 



3 

 

 

6. De beraadslaging wordt gevraagd voor een onbepaalde duur (de voormelde regelgeving is 

immers niet beperkt in de tijd). Het WTCB slaat de gegevens gedurende tien jaar op in zijn 

boekhoudsysteem, om een historiek op te bouwen, om aan zijn verplichtingen te voldoen en 

om desgevallend herberekeningen door te voeren. Verder zijn de gegevens van de RSZ enkel 

toegankelijk voor de daartoe aangeduide medewerkers van het WTCB, in het bijzonder de 

personen die binnen de afdeling Financiën instaan voor de boekhouding met betrekking tot 

de bijdragen (voor het berekenen en innen ervan) en de personen die binnen de afdeling ICT 

instaan voor het systeem van Customer Relationship Management (voor het beheren en 

opvolgen ervan). Derden hebben in geen geval toegang tot de gegevens. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

 Bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité 

 

7. De gevraagde verwerking heeft betrekking op de mededeling, door de RSZ aan het WTCB, 

van gegevens van geïdentificeerde werkgevers. Voor zover het gaat om werkgevers met de 

hoedanigheid van natuurlijke persoon (een minderheid) is er sprake van een mededeling van 

persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een beraadslaging 

van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité vergt. 

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

8. 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 persoonsgegevens enkel rechtmatig 

indien en voor zover minstens één van de daarin uitdrukkelijk vermelde voorwaarden is 

vervuld. 

 

9. De mededeling van persoonsgegevens is rechtmatig in die zin dat ze voor de aanvrager nodig 

is om te voldoen aan een verplichting die volgens de geldende regelgeving op hem, als 

verwerkingsverantwoordelijke, rust, in de zin van artikel 6, 1, eerste lid, c). De 

persoonsgegevens zijn in het bijzonder noodzakelijk voor de toepassing van, enerzijds, de 

Besluitwet van 30 januari 1947 tot vaststelling van het statuut van oprichting en werking van 

de centra belast met de bevordering en de coördinatie van de technische vooruitgang van de 

verschillende takken van 's lands bedrijfsleven, door het wetenschappelijk onderzoek en, 

anderzijds, het koninklijk besluit van 23 september 1959 waarbij het verzoekschrift des 

Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf tot erkenning van het Wetenschappelijk en 

Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf wordt ingewilligd. Ingevolge die regelgeving is 

iedere onderneming in de sector van de bouw verplicht om een bijdrage voor het collectief 

onderzoekscentrum te betalen, in verhouding tot zijn belangrijkheid. 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 
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10. 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 persoonsgegevens worden verzameld voor bepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens niet 

verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (beginsel van 

doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van minimale 

gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 

betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is 

(beginsel van opslagbeperking) en moeten ze met passende technische of organisatorische 

maatregelen zodanig worden verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is en dat 

ze onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen 

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (beginsel van integriteit en 

vertrouwelijkheid). 

 

 doelbinding 

 

11. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde: het berekenen en innen van de 

jaarlijkse verplichte bijdrage van de werkgevers van de bouwsector, volgens de bepalingen 

van de Wet De Groote en de statuten van het WTCB zoals aangenomen en toegevoegd in het 

koninklijk besluit van 23 september 1959. 

 

 minimale gegevensverwerking 

 

12. De gegevens hebben uitsluitend betrekking op ondernemingen met één van de hogervermelde 

werkgeverscategorieën (werkgevers uit de bouwsector). Er worden geen persoonsgegevens 

van geïdentificeerde werknemers ter beschikking gesteld (de inlichtingen over het loon van 

de werknemers worden steeds op het niveau van de werkgever meegedeeld). 

 

13. Een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité is slechts vereist voor zover de betrokken werkgevers de 

hoedanigheid van natuurlijke persoon hebben (rechtspersonen vallen niet als dusdanig onder 

de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). 

 

14. De gegevens van de betrokken onderneming, zoals die worden vermeld in het 

werkgeversrepertorium van de RSZ, blijken onder meer noodzakelijk voor het eenduidig 

identificeren van de werkgever, het controleren van de verstrekte inlichtingen, het bepalen 

van de uitgeoefende activiteit, het onderscheiden van eenmanszaken en ondernemingen en 

het vaststellen van de periode waarvoor de WTCB-bijdragen verschuldigd zijn. De 

voormelde DMFA-gegevens (jaarlijkse, geglobaliseerde informatie over de brutolonen, op 

louter werkgeversniveau) zijn nodig voor de berekening en inning van de verplichte 

bijdragen. 
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15. De persoonsgegevens zijn toereikend en ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, overeenkomstig de hogervermelde 

regelgeving4. 

 

 opslagbeperking 

 

16. Het WTCB slaat de gegevens tien jaar in zijn boekhoudsysteem op, om een historiek op te 

bouwen, aan zijn verplichtingen te voldoen en desgevallend herberekeningen door te voeren. 

 

 integriteit en vertrouwelijkheid 

 

17. Volgens artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de beschreven mededeling van 

persoonsgegevens door de RSZ aan het WTCB met de tussenkomst van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid. 

 

18. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houden de partijen rekening met de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

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

bijzonder 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 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 minimale veiligheidsnormen van het netwerk van de sociale 

zekerheid, vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid. 

 

  

                                                           
4 Artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 september 1959 stelt dat alle tot het WTCB behorende personen 

ertoe gehouden zijn een jaarlijkse bijdrage te betalen. Artikel 33 van de statuten van het WTCB, aanvaard bij 

het koninklijk besluit van 23 september 1959, stelt dat de geldmiddelen van de organisatie onder meer bestaan 

uit de jaarlijkse bijdrage te betalen door alle belanghebbende ondernemingen in verhouding tot hun 

belangrijkheid. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan 

het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) voor het innen van de 

verplichte bijdrage, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits wordt voldaan aan 

de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder de 

maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en 

informatieveiligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38, 1000 Brussel. 


