De verwerking van persoonsgegevens door de RSZ berust hoofdzakelijk (maar niet
uitsluitend) op de volgende wet- en regelgeving :
 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
 Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers ;
 Wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese Sociale Zekerheid;
 Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de
zeelieden ter koopvaardij;
 Wet van 16 juni 1960 dat de organismen belast met het beheer van de sociale
zekerheid van de werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi onder de
controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst, en dat waarborg draagt door
de Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers
verzekerd ;
 Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de sociale zekerheid;
 Sociaal strafwetboek;
 Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke
gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of
taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van
elektronische en papieren formulieren;
 Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur;
 Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut
voor sociale zekerheid en sociale voorzorg ;
 Wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van
de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;
 Artikel 334 programmawet van 27 december 2004 (schuldvergelijking FOD Financien
- RSZ)
 Artt. 137-141 Programmawet van 27 december 2006 (“Limosa-melding”);
 Verordening 883/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
coördinatie van socialezekerheidsstelsels;
 Verordening 987/2009/EG van 16 september 2009 van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004
betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels;
 Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
 Koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte
van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot









modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels;
Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de
responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing
van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;
Koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de
begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale
zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende
maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van
sociale zekerheid;
Koninklijk besluit van 11 februari 2014 tot uitvoering van de artikelen 31ter en
31quater van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk en tot wijziging van 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;
Koninklijk besluit van 11 februari 2014 tot uitvoering van de artikelen 31ter, § 1,
tweede lid en § 3, eerste lid, 31quinquies, vierde lid, 31sexies, § 2, derde en vierde lid
en 31septies, derde lid van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en van artikel 13 van de wet van 27
december 2012 tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

