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BERAADSLAGING Nr. 97/43 VAN 24 JUNI 1997 BETREFFENDE EEN AANVRAAG 
VAN HET MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID VOOR HET 
BEKOMEN VAN DE RVA VAN SOCIALE PERSOONSGEGEVENS M.B.T. DE 
ADMINISTRATIEVE SANCTIES DIE TEN OPZICHTE VAN WERKNEMERS 
WERDEN GENOMEN. 
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 1ste lid; 
 
Gelet op de aanvraag ingediend door het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid op 20 mei 
1997; 
 
Gelet op het verslag van de heer F. Ringelheim. 
 
 
ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
De Algemene Directie van de Studiedienst van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, die 
op grond van artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 december 1991 bevoegd is om 
administratieve geldboeten op te leggen aan de werknemers, wenst gemachtigd te worden om 
van de betrokken werkloosheidsinspecteurs te vernemen of een bepaalde werknemer al dan niet 
een administratieve sanctie vanwege de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft 
opgelopen. 
 
 
BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
In uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten 
toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, kan het Ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid een administratieve geldboete opleggen aan werkgevers die een 
volledig uitkeringsgerechtigde werkloze tewerkstellen zonder deze in te schrijven in het 
personeelsregister (artikel 1bis, 2°, b, verwijzend naar artikel 175, 2° van het koninklijk besluit 
van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering). 
 
Bij het beoordelen of er al dan niet een administratieve geldboete moet worden opgelegd, wordt 
door het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid rekening gehouden met de eventuele sancties 
die de RVA aan de betrokken werknemers heeft opgelegd. Deze sancties zijn immers een 
aanwijzing voor het ernstig karakter van de inbreuk. 
 
De gevraagde informatie wordt schriftelijk overgemaakt door de betrokken 
werkloosheidsinspecteur aan de Algemene Directie van de Studiedienst van het Ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid. 
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De aanvraag berust op de volgende bepalingen: 
 
- de wet van 30 juni 1971 betreffende betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk 

in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, 
- het koninklijk besluit van 30 december 1991 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971. 
 
Het betreft een gegevensmededeling binnen het netwerk van de sociale zekerheid waarvoor, in 
toepassing van artikel 15, 2de lid, van de Kruispuntbankwet van 15 januari 1990, een principiële 
machtiging van het Toezichtscomité is vereist. 
 
De aanvraag beoogt wettige doeleinden, nl. de uitvoering van wettelijke bepalingen in het kader 
van de toepassing van de wetgeving over de sociale zekerheid. 
 
De gegevens blijken, uitgaande van die doeleinden, ter zake dienend en niet overmatig te zijn. 
 
De tussenkomst van de Kruispuntbank is niet vereist daar deze geen meerwaarde kan bieden. 
 
 
 
Om deze redenen, verleent 
 
Het Toezichtscomité 
 
de machtiging voor de mededeling van de gevraagde gegevens. 
 
 
 
 
 
 
       F. Ringelheim, 
       Voorzitter. 
 
 


