
  
 
 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 
 
SCSZ/10/114 
 
 
BERAADSLAGING NR 10/068 AN 7 SEPTEMBER 2010 MET BETREKKING TOT 
DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE PERSOONSGEGEVENS-
BANK E-PV DOOR BEPAALDE INSPECTIEDIENSTEN AAN DE FEDERALE 
OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 
MET HET OOG OP HET OPLEGGEN VAN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 
 
Gelet op de aanvraag van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg van 18 augustus 2010; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 20 
augustus 2010; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. In de gevallen vermeld in de artikelen 1 en 1bis van de wet van 30 juni 1971 betreffende 

de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale 
wetten kan de Directie van de Administratieve Geldboeten van de federale 
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een administratieve 
geldboete opleggen aan personen die een inbreuk op de sociale regelgeving 
(arbeidsreglementering, collectief arbeidsrecht, werkloosheidsreglementering en 
bepalingen ter bestrijding van zwartwerk) begingen. 

 
2. De onderscheiden sociale inspectiediensten zijn bevoegd om de inbreuken op de sociale 

regelgeving vast te stellen bij proces-verbaal. Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 
30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van 
inbreuk op sommige sociale wetten en artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 april 
2007 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve 
geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten wordt een 
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exemplaar van het proces-verbaal in kwestie overgemaakt aan de directeur-generaal van 
de Afdeling van de Juridische Studiën, de Documentatie en de Geschillen van de 
federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (de Directie van 
de Administratieve Geldboeten vormt een onderdeel van de voormelde afdeling) met 
het oog op het opleggen van een administratieve geldboete. 

 
3. In het kader van de administratieve vereenvoudiging zouden de processen-verbaal 

voortaan op een elektronische wijze, met tussenkomst van de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid, door de betrokken sociale inspecteurs worden overgemaakt aan de 
Directie van de Administratieve Geldboeten. Deze laatste stelt de dossiers inzake 
administratieve geldboeten samen, volgt ze op, onderzoekt de processen-verbaal en de 
verweermiddelen en redigeert de gemotiveerde beslissingen. 

 
4. De betrokken sociale inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale 

Wetten van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 
de Sociale Inspectie van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, de inspectie van 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de inspectie van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid slaan hun processen-verbaal op in de persoonsgegevensbank e-PV. 

 
5. Voor de vaststelling van een inbreuk op de sociale regelgeving maken de sociale 

inspecteurs verplicht gebruik van een uniform model van proces-verbaal, bestaande uit 
vier delen. 

 
 Het eerste deel bevat referentiegegevens van het proces-verbaal. Het gaat om de 

identificatie van het proces-verbaal zelf (gemeente, datum, nummer, korte aanduiding 
van de inbreuk, eventueel verband met een ander proces-verbaal en aanleiding) en om 
de identificatie van de dienst (contactgegevens, naam en voornaam van de sociale 
inspecteur en functie). 

 
 Het tweede deel behelst de identiteit van de betrokkenen, dat zijn de daders, de 

burgerrechtelijk aansprakelijke personen, de werknemers en anderen (zie verder). 
 
 Het derde deel houdt de eigenlijke vaststellingen van de sociale inspecteur in (plaats, 

datum en tijdstip van de inbreuk op de sociale regelgeving en van de vaststelling ervan, 
identificatie van de vastgestelde inbreuken, uiteenzetting van de feiten en bijkomende 
informatie). 

 
 Het vierde deel, ten slotte, omvat inlichtingen aangaande de verzending van het proces-

verbaal en een inventaris van de bijlagen. 
 
6. De persoonsgegevensbank e-PV bevat aldus persoonsgegevens met betrekking tot de 

personen die betrokken zijn bij de vaststelling van een inbreuk op de sociale 
regelgeving (dader van de inbreuk, burgerrechtelijk aansprakelijk persoon, werknemer, 
getuige,…). 

 
 Identiteit van de betrokken natuurlijke persoon: het identificatienummer van de sociale 

zekerheid, de naam, de voornaam, de geboorteplaats, de geboortedatum, de 
hoofdverblijfplaats, de nationaliteit en het verblijfsdocument. Deze persoonsgegevens 
garanderen een eenduidige identificatie van de betrokkene. De woonplaats biedt tevens 
de mogelijkheid tot het contacteren van de betrokkene en het verwezenlijken van de 
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controle op de toepassing van de regelgeving gekoppeld aan de territorialiteit. De 
nationaliteit en het verblijfsdocument beogen de controle van het verblijfsstatuut. 

 
 Identiteit van de betrokken niet-natuurlijke persoon: het ondernemingsnummer, het 

vestigingsnummer, de maatschappelijke benaming, de rechtsvorm, de handelsnaam, de 
maatschappelijke zetel en de uitbatingszetel, die worden verwerkt met het oog op de 
correcte identificatie, de contactname en de controle op de toepassing van de 
regelgeving gekoppeld aan de territorialiteit. 

 
 Sector: het paritair comité en de NACE-code van de dader van de inbreuk en de 

burgerrechtelijk aansprakelijk persoon. Deze blijken nodig voor het controleren van de 
toepasselijkheid van sectorgebonden regelgeving en het creëren van statistieken. 

 
 Arbeidskaart en arbeidsvergunning: ter controle op de toelating tot tewerkstelling als 

werknemer. 
 
 Recht op socialezekerheidsuitkeringen: ter controle op het vlak van uitkeringsfraude. 
 
 Hoedanigheid van de betrokkene: deze bepaalt de rol en de verantwoordelijkheid van de 

betrokkene met betrekking tot de vastgestelde inbreuk op de sociale regelgeving. 
 
 Gedragingen en handelingen vastgesteld met betrekking tot het plegen van de inbreuk. 
 
 Identiteit van de opsteller van het proces-verbaal: de naam, de voornaam, de functie en 

de dienst waarvan hij afhangt. Deze persoonsgegevens zijn dienstig om de bevoegdheid 
van de betrokkene na te gaan en om hem desnoods te contacteren. 

 
7. De Directie van de Administratieve Geldboeten van haar kant zou de persoonsgegevens 

opslaan in de persoonsgegevensbank GINAA (“Geïntegreerde Informatica Applicaties 
Administratieve Geldboetes”). 

 
 Het betreft enerzijds de gestructureerde persoonsgegevens in XML-formaat (deze 

zouden in batch worden overgemaakt) en anderzijds de elektronische processen-verbaal 
met bijlagen in PDF-formaat (deze zouden op vraag worden geraadpleegd aan de hand 
van een webservice van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid). 

 
8. De machtiging wordt gevraagd voor een onbepaalde duur. 
 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
9. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de sociale 

zekerheid die, overeenkomstig artikel 15, § 1, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 
een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité 
van de sociale zekerheid en van de gezondheid vergt. 

 
10. De mededeling van de hogerbeschreven persoonsgegevens uit de 

persoonsgegevensbank e-PV (sociale inspectie) aan de persoonsgegevensbank GINAA 
(federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) beantwoordt 
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aan een gerechtvaardigd doeleinde, met name het uitoefenen van de opdrachten van de 
Directie van de Administratieve Geldboeten beschreven in de wet van 30 juni 1971 
betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige 
sociale wetten en het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot uitvoering van de wet van 
30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van 
inbreuk op sommige sociale wetten. 

 
11. De mee te delen persoonsgegevens lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend 

en niet overmatig. De aangewezen medewerkers van de Directie van de Administratieve 
Geldboeten dienen voor het verwezenlijken van hun opdrachten in kennis te worden 
gesteld van de door de sociale inspecteurs geconstateerde inbreuken op de sociale 
regelgeving, met vermelding van de identiteit van de betrokken partijen, hun status en 
de gedane vaststellingen. 

 
12. De voormelde mededeling zal gebeuren langs elektronische weg, met tussenkomst van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid. 

 
13. De toegang tot de persoonsgegevens dient te worden beperkt tot de daartoe aangeduide 

medewerkers van de Directie van de Administratieve Geldboeten. Deze laatste dient 
steeds te beschikken over een geactualiseerde lijst van de betrokken medewerkers en 
dient deze op eenvoudig verzoek mee te delen aan het sectoraal comité van de sociale 
zekerheid en van de gezondheid. 

 
14. Voor zover ook andere – al dan niet federale – inspectiediensten dan degene vermeld 

onder 4. de persoonsgegevens zouden meedelen, dient in voorkomend geval het 
bevoegde sectoraal comité van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer daartoe een machtiging te verlenen. 
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Gelet op het voorgaande verleent 
 
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid 
 
de machtiging aan de hogervermelde sociale inspectiediensten om de hogervermelde 
persoonsgegevens op de hogervermelde wijze mee te delen aan de Directie van de 
Administratieve Geldboeten van de Afdeling van de Juridische Studiën, de Documentatie en 
de Geschillen van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 
met het oog op het verwezenlijken van haar opdrachten overeenkomstig de wet van 30 juni 
1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige 
sociale wetten en het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot uitvoering van de wet van 30 juni 
1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige 
sociale wetten. 
 
 
 
 
 
 
 

Yves ROGER 
Voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel 
(tel. 32-2-741 83 11)  
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