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BERAADSLAGING NR.  02/108 VAN 3 DECEMBER 2002 M.B.T.  MEDEDELING VAN 
SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE RSZ AAN DE 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER MET HET OOG OP 
HET BETEUGELEN VAN SLUIKWERK 
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer van 11 oktober 
2002; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 16 oktober 2002; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
De Directie Rijbewijs (Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Afdeling 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Dienst Veiligheid) wenst vanwege de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid (RSZ) mededeling te bekomen van sociale gegevens van persoonlijke 
aard aangaande het personeel tewerkgesteld door de autorijscholen en dit met het oog op 
het beteugelen van sluikwerk in deze sector. 
 
Krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor de 
erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen kan een natuurlijke of 
rechtspersoon slechts een autorijschool leiden indien hij daartoe vooraf door de Minister 
van Mobiliteit en Vervoer erkend werd (artikel 6). Daarenboven kunnen lesgevers slechts 
in dienst treden nadat aan de Minister het bewijs is overgelegd dat ze voldoen aan de 
gestelde voorwaarden (artikel 8). 
 
De Directie Rijbewijs heeft echter vastgesteld dat autorijscholen soms lesgevers in dienst 
nemen zonder haar daarvan in kennis te stellen of vóór de erkenningsaanvraag aan haar 
werd overgemaakt. Ze wijst meer bepaald op een lopend onderzoek aangaande drie 
autorijscholen die zouden worden geleid door niet-erkende vennootschappen en die de 
erkenningsaanvraag met betrekking tot hun lesgevers zouden hebben ingediend via een 
natuurlijke persoon die wel over een erkenning beschikt; ook andere vennootschappen 
zouden bij het beheer van deze autorijscholen betrokken zijn. De Directie besluit dat enkel 
de vergelijking tussen het personeelsregister van deze vennootschappen en de lijst van 
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erkenningen die door de Minister werden verleend tijdens de laatste vijf jaren opheldering 
terzake kunnen brengen; indien ze wenst over te gaan tot de intrekking van erkenningen 
dient ze bovendien over afdoende en officiële bewijzen te beschikken. Ze argumenteert 
verder dat de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de RSZ ook 
deze laatste tot nut kan zijn: indien de Directie Rijbewijs inbreuken vaststelt, kan ze de 
RSZ informeren en in de mogelijkheid stellen om achterstallige 
socialezekerheidsbijdragen te innen. 

 
 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 
Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard waarvoor 
krachtens artikel 15 van de Kruispuntbankwet een principiële machtiging van het 
Toezichtscomité vereist is. 
 
Krachtens artikel 3 van de wet van 6 juli 1976 tot beteugeling van het sluikwerk met 
handels- of ambachtskarakter zijn de daartoe door de Koning aangewezen ambtenaren 
belast met het toezicht op de naleving van deze wet en bevoegd om desbetreffende 
overtredingen op te sporen en proces-verbaal daarvan op te maken dat bewijskracht heeft 
tot het tegendeel is bewezen; zij mogen de bij de uitoefening van hun opdracht 
ingewonnen inlichtingen onderling uitwisselen. Ingevolge artikel 4 van dezelfde wet 
mogen deze ambtenaren alle nuttige vaststellingen doen en alle inlichtingen inwinnen die 
zij nodig achten voor het vervullen van hun opdracht en zich zonder verplaatsing alle 
boeken, registers en documenten doen overleggen, daarvan kennis nemen, er afschriften of 
uittreksels van opmaken of ze zelfs tegen ontvangstbewijs in beslag nemen. 
 
Ingevolge artikel 33 van het hogervermelde koninklijk besluit van 23 maart 1998 houdt 
elke aanvraag tot erkenning van een rijschool in dat de daartoe aangewezen ambtenaren en 
beambten de lokalen bestemd voor het onderricht en voor de administratie van de school 
mogen betreden, de lessen mogen bijwonen en inzage mogen nemen van de boeken en de 
documentatie van de school, van de inschrijvingskaarten van de leerlingen, de ritbladen, 
de aanwezigheidslijsten, de inschrijvingsregisters en, in het algemeen, al de documenten 
die betrekking hebben op de activiteit van de school; de personen die de erkenning van 
een school verkregen hebben, verstrekken op verzoek van de Minister of zijn gemachtigde 
alle inlichtingen betreffende de toepassing van het koninklijk besluit. 
 
De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name het beteugelen van sluikwerk in de 
sector van de autorijscholen. Ze dient beperkt te worden tot de sociale gegevens van 
persoonlijke aard die strikt noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van dit doeleinde; 
met betrekking tot werknemers mogen enkel identificatiegegevens en 
tewerkstellingsgegevens worden meegedeeld, zoals datum van in- en uitdiensttreding, de 
toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst en het bewijs van betaling van de 
socialezekerheidsbijdragen, maar met uitzondering van loongegevens. 
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Om deze redenen verleent 
 
het Toezichtscomité 

 
een machtiging, op een algemene wijze, aan de RSZ om aan de Directie Rijbewijs (Federale 
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Afdeling Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Dienst 
Veiligheid) sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen, met het oog op het beteugelen 
van sluikwerk in de sector van de autorijscholen.  
 
De mededeling dient, voor wat de werknemers betreft, te worden beperkt tot 
identificatiegegevens en gegevens over het statuut (tewerkstelling en naleven van 
socialezekerheidsverplichtingen). 
 
De mededeling dient ad hoc en op papieren wijze te gebeuren. Voor systematische en/of 
elektronische mededelingen dient een bijzondere machtiging bij het Toezichtscomité te worden 
aangevraagd.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 F.  Ringelheim 
 Voorzitter 
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