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SCSZ/04/121 
 
 
BERAADSLAGING NR 04/044 VAN 7 DECEMBER 2004 MET BETREKKING TOT HET 
HET PROJECT GENESIS – RAADPLEGING VAN HET KADASTER VAN 
ONDERZOEKEN DOOR DE INSPECTIEDIENSTEN VAN DE RSZ, DE RVA, DE FOD 
SOCIALE ZEKERHEID EN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL 
OVERLEG 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, tweede lid;  
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 23 november 2004;  
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.  
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG  

1. Het project GENESIS – afkorting voor “Gathering Evidences from National Enquiries for 
Social Inspection Services” (verzamelen van bewijzen afkomstig van nationale onderzoeken 
ten behoeve van sociale inspectiediensten) – beoogt een optimalisering van de strijd tegen 
de sociale fraude en een harmonisering van de werkingsmiddelen van de betrokken 
inspectiediensten. 

 
Aldus, meldt het auditoraatsrapport, hebben de inspectiediensten van de Rijksdienst voor 
Sociale zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de federale 
overheidsdienst Sociale Zekerheid en de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg het “kadaster van onderzoeken” opgericht, dat hen in staat zou moeten  
stellen om op een meer efficiënte wijze onderling samen te werken. 

 
2. In het “kadaster van onderzoeken” zouden de vier hogervermelde inspectiediensten elk 

afzonderlijk algemene informatie (dus geen gedetailleerde informatie) op werkgeversniveau 
(dus niet op werknemersniveau) kunnen inbrengen aangaande de door hen gevoerde 
onderzoeken. De informatie ingezameld door de vier voormelde inspectiediensten zou op 
uniforme wijze ter beschikking worden gesteld van de andere drie inspectiediensten. 

 
 Door raadpleging van het “kadaster van onderzoeken” zouden de andere inspectiediensten 

dan kunnen nagaan of er al dan niet reeds onderzoeken werden uitgevoerd met betrekking 
tot een bepaalde werkgever en bijgevolg dubbelwerk kunnen vermijden. 

 
De inspectiediensten zouden met name voor een bepaalde werkgever diens historiek inzake 
onderzoeken kunnen nagaan, met inbegrip van de resultaten van die onderzoeken. In dit 
verband meldt het rapport dat vooralsnog enkel gebruik zou worden gemaakt van algemene 
codes (geen overtreding, overtreding, verwittiging, zonder gevolg,…), de verdere details 
zouden dus niet worden vermeld. 
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3. De GENESIS-toepassing stelt de gebruikers in staat om te zoeken naar een bepaald 
onderzoek, een bepaalde werkgever (met een afzonderlijk scherm voor de werkgevers met 
de hoedanigheid van natuurlijke persoon), een bepaalde inspecteur of een bepaald 
gewestelijk kantoor. 

 
Volgende informatie over gevoerde onderzoeken kan worden achterhaald: 
 
- het referentienummer van het onderzoek; 
- de betrokken inspectiedienst; 
- de reden van het onderzoek; 
- de instantie die om het onderzoek heeft verzocht; 
- de datum van opening van het onderzoek; 
- de datum van sluiting van het onderzoek; 
- de naam en voornaam van de betrokken inspecteur; 
- de contactgegevens van de betrokken inspecteur; 
- het betrokken gewestelijk kantoor; 
- de contactgegevens van het betrokken gewestelijk kantoor; 
- de benaming en het adres van de onderzochte werkgever (rechtspersoon); 
- de naam en voornaam van de onderzochte werkgever (natuurlijke persoon); 
- het INSZ van de onderzochte werkgever (natuurlijke persoon); 
- de geboortedatum van de onderzochte werkgever (natuurlijke persoon); 
- het geslacht van de onderzochte werkgever (natuurlijke persoon); 
- de nationaliteit van de onderzochte werkgever (natuurlijke persoon); 
- de wettelijke/reglementaire bepalingen waarop het onderzoek gegrond is; 
- het resultaat van het onderzoek. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG  
 
4. Het “kadaster van onderzoeken” bevat, zoals uitdrukkelijk opgemerkt in het 

auditoraatsrapport, enkel algemene informatie over al dan niet reeds gevoerde onderzoeken. 
 
 De betrokken inspectiediensten kunnen die algemene informatie vervolgens aangrijpen om, 

geval per geval, contact op te nemen met de inpectiediensten die de onderzoeken hebben 
gevoerd. 

 
De mededelingen van sociale gegevens van persoonlijke aard die in het raam hiervan zullen 
gebeuren, zijn van dien aard dat de machtigingen vervat in beraadslaging nr. 98/63 van 13 
oktober 1998 (mededelingen aan inspectiediensten) en in beraadslaging nr. 99/83 van 10 
augustus 1999 (mededelingen door inspectiediensten) erop van toepassing zijn, binnen de 
grenzen van deze machtigingen. 

 
5. De raadpleging van het “kadaster van onderzoeken” door de inspectiediensten vergt enkel, 

overeenkomstig artikel 15, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting 
en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, een principiële machtiging 
van het sectoraal comité van de sociale zekerheid voor, enerzijds, de gegevens met 
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betrekking tot de werkgevers met de hoedanigheid van natuurlijke persoon en, anderzijds, 
de gegevens met betrekking tot de betrokken inspecteurs. 

 
6.1. De mededeling van de onder 3. vermelde sociale gegevens van persoonlijke aard beoogt een 

wettig doeleinde, met name de efficiënte en gecoördineerde strijd tegen sociale fraude. 
 
6.2. De sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot de werkgevers met de 

hoedanigheid van natuurlijke persoon zijn nodig om de raadplegende inspectiedienst in 
kennis te stellen van eventuele andere onderzoeken die met betrekking tot dezelfde 
werkgever werden uitgevoerd. Aldus kunnen de inspectiediensten ook beter inschatten 
welke acties zij zelf nog dienen te ondernemen. 
 
De sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot de betrokken inspecteurs zijn 
nodig om de raadplegende inspectiedienst de mogelijkheid te bieden contact op te nemen 
met de inspecteur die het vroegere onderzoek heeft uitgevoerd.  
 
De geraadpleegde sociale gegevens van persoonlijke aard zijn, uitgaande van dat doeleinde, 
ter zake dienend en niet overmatig. 
 

7. De raadpleging dient te verlopen overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten 
vastgesteld door beraadslaging nr. 04/32 van 5 oktober 2004 met betrekking tot de 
raadpleging van socialegegevensbanken door sociale inspectiediensten. 

 
8. De betrokken inspectiediensten dienen de wettelijke en reglementaire bepalingen met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens na te leven, onder andere de beginselen 
van finaliteit en proportionaliteit (met name wat betreft de bewaarduur van de 
persoonsgegevens). 

 
 
Om deze redenen, verleent  
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de machtiging aan de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale zekerheid, de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening, de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de federale 
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om het “kadaster van 
onderzoeken” te raadplegen onder de hierboven beschreven voorwaarden en modaliteiten. 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE  
Voorzitter

 

 


