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BERAADSLAGING NR. 98/63 VAN 13 OKTOBER 1998 BETREFFENDE EEN 
MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE INSPECTIE VAN DE SOCIALE WETTEN 
(MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID) OM MEDEDELING TE 
BEKOMEN VAN BEPAALDE SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD 
VANWEGE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 1ste en 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid van 31 augustus 1998; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank; 
 
Gelet op het verslag van de heer F. Ringelheim. 
 
 
ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
Bij brief van 31 augustus 1998 werd de Kruispuntbank verzocht bepaalde sociale gegevens van 
persoonlijke aard mee te delen aan de Inspectie van de sociale wetten (Ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid). 
 
De sociale inspecteurs zijn de ambtenaren die onder het gezag staan van de Ministers tot wiens 
bevoegdheid de Tewerkstelling en Arbeid, de Sociale Voorzorg, de Volksgezondheid en de 
Economische Zaken behoren, en die belast zijn met het toezicht op de naleving van de wetgeving 
betreffende de arbeidshygiëne, de arbeidsgeneeskunde, de arbeidsbescherming, de 
arbeidsbetrekkingen, de arbeidsreglementeringen, de arbeidsveiligheid, de sociale zekerheid en de 
sociale bijstand (artikel 1 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie). 
 
Alle openbare instellingen en meewerkende instellingen van sociale zekerheid zijn er krachtens 
artikel 6, § 1 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie toe gehouden 
aan de sociale inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen te geven die zij nuttig achten voor 
het toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee zij belast zijn. 
 
Andere wetten bevat gelijkaardige bepalingen voor sociale inspecteurs, andere dan die vermeld 
in artikel 1 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie. Het betreft onder 
meer: 
 
- artikel 54, tweede lid van de Kruispuntbankwet; 
- artikel 23bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het 

sociaal statuut der zelfstandigen; 
- artikel 88 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; 
- artikel 68 van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, 

gecoördineerd op 3 juni 1970; 
- artikel 48 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd 

op 28 juni 1971; 



 2

 
- artikel 145 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders; 
- artikel 31 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 

1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 
 
De verplichting voor de instellingen van sociale zekerheid om gegevens mee te delen aan de 
sociale inspecteurs doet geen afbreuk aan de verplichting om voor deze mededeling een 
principiële machtiging van het Toezichtscomité te bekomen. 
 
Het Toezichtscomité heeft hieromtrent in zijn beraadslaging nr. 96/65 van 10 september 1996 
betreffende een aanbeveling van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid tot machtiging van de 
instellingen van sociale zekerheid voor het mededelen van sociale gegevens van persoonlijke aard 
aan bepaalde privémandatarissen en openbare besturen buiten het netwerk van de sociale zekerheid 
die deze gegevens nodig hebben in het kader van hun wettelijk opgedragen taken, als volgt 
geoordeeld: 
 
“Het Toezichtscomité stelt vast dat artikel 15, eerste en tweede lid van de Kruispuntbankwet in 
principe een machtiging van het Toezichtscomité vereist voor alle mededelingen van sociale 
gegevens van persoonlijke aard binnen en buiten het netwerk. Bij het verlenen van dergelijke 
machtigingen is het Toezichtscomité uiteraard gebonden door de bestaande wetgeving. In de 
gevallen waarin de doorgave van sociale gegevens van persoonlijke aard krachtens een 
uitdrukkelijke wettelijke bepaling verplicht is, zal het Toezichtscomité n.a.v. een vraag tot 
machtiging van de mededeling van gegevens dan ook enkel de toelaatbaarheid ervan kunnen 
vaststellen. Wel moet zij overeenkomstig artikel 15, derde lid Kruispuntbankwet nagaan of de 
mededeling in overeenstemming is met de Kruispuntbankwet en haar uitvoeringsbesluiten.” 
 
De instellingen van sociale zekerheid werden bij dezelfde beraadslaging gemachtigd om gevolg te 
geven aan vragen van buitenlandse inspectiediensten tot mededeling van sociale gegevens van 
persoonlijke aard, voor zover zij deze gegevens nodig hebben in het kader van hun wettelijke 
opdracht. Het Toezichtscomité stelde vast dat een wettelijke mededelingsverplichting voorhanden is 
maar wees er wel op dat de instelling bij wie de sociale gegevens van persoonlijke aard worden 
opgeëist steeds in concreto zal moeten nagaan of wel degelijk voldaan is aan alle voorwaarden die 
door de betrokken bepalingen worden gesteld. 
 
Het lijkt aangewezen de machtiging voor buitenlandse inspectiediensten uit te breiden tot de 
Belgische sociale inspecteurs. 
 
 
BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
Afhankelijk van de betrokken inspectiedienst, betreft het een mededeling van sociale gegevens 
van persoonlijke aard binnen het netwerk van de sociale zekerheid (voor de Inspectie van de 
sociale wetten van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid) of buiten het netwerk van de 
sociale zekerheid (voor de Technische inspectie en de Medische inspectie van het Ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid), waarvoor krachtens artikel 15, eerste resp. tweede lid van de 
Kruispuntbankwet een machtiging van het Toezichtscomité vereist is. 
 
Er werd hierboven vastgesteld dat deze aanvragen wettig zijn en een wettelijke grondslag 
hebben. 
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Om deze redenen, machtigt 
 
Het Toezichtscomité 
 
instellingen van sociale zekerheid om sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen aan 
de inspectiediensten, voor zover deze handelen in het kader van de uitvoering van hun wettelijke 
opdrachten en daarvoor beschikken over een uitdrukkelijke wettelijke of reglementaire bepaling 
op grond waarvan ze inlichtingen mogen inwinnen bij de instellingen van sociale zekerheid. 
 
De instelling van sociale zekerheid bij wie de sociale gegevens van persoonlijke aard worden 
gevraagd, moet bij elke aanvraag nagaan of aan alle voorwaarden van de betrokken wettelijke of 
reglementaire bepaling is voldaan. 
 
 
 
 
 
      F. Ringelheim, 
      Voorzitter. 
 
 


