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SCSZ/06/074 
 
 
BERAADSLAGING NR. 06/029 VAN 20 JUNI 2006 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE VIERDE 
WEG DOOR DE RSZ, HET RSVZ EN DE SOCIALE VERZEKERINGSFONDSEN 
VOOR ZELFSTANDIGEN AAN DE OPENBARE EN MINISTERIËLE AMBTENAREN 
BELAST MET DE OPENBARE VERKOPING VAN ROERENDE GOEDEREN, IN HET 
KADER VAN DE “VIERDE WEG”  
 
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 het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 6 april 2006; 
 
Gelet op het uitstel van dit dossier, beslist door het Sectoraal Comité tijdens zijn vergadering 
van 18 april 2006; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN SITUERING ERVAN 
 
1.1. De zogenaamde vierde weg, ingevoerd bij de wet van 3 juli 2005 houdende diverse 

bepalingen betreffende het sociaal overleg, de wet van 20 juli 2005 houdende diverse 
bepalingen en de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen voegt, 
onverminderd de inwerkingtreding ervan, een nieuwe procedure in voor de inning van de 
socialezekerheidsbijdragen. 

 
1.2. Deze aanvraag betreft uitsluitend de procedure in geval van een openbare verkoping van 

een roerend goed door een openbare ambtenaar of een ministeriële ambtenaar.  
 
 Zoals toegelicht in het auditoraatsrapport verloopt deze procedure als volgt: 
 

- De openbare of ministeriële ambtenaren die belast zijn met de openbare verkoping van 
roerende goederen toebehorend aan een werkgever, natuurlijk persoon of rechtspersoon, 
die onderworpen is of geweest is aan een inninginstelling van 
socialezekerheidsbijdragen, waarvan de waarde ten minste 250 euro bedraagt, zijn 
persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de bedragen verschuldigd aan de 
inninginstelling van de bijdragen indien zij deze instelling niet via elektronische weg 
ervan verwittigen binnen een bepaalde termijn na de verkoping. In deze kennisgeving 
wordt het identificatienummer van de sociale zekerheid van de persoon betrokken bij de 
akte vermeld dat eventueel aangevuld wordt met andere identificatiegegevens (naam, 
voornaam, adres). 

 
- De inninginstelling van de bijdragen beschikt dan over een bepaalde termijn voor de 

kennisgeving langs elektronische weg van haar schuldvordering ten aanzien van de 
verkoper. Op die manier kunnen de instellingen van sociale zekerheid hun rechten laten 
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gelden. Indien de inninginstelling van de socialezekerheidsbijdragen bij de ontvangst 
van dit bericht immers vaststelt dat er een sociale schuld bestaat in hoofde van de 
natuurlijke persoon bedoeld in het bericht, kan zij het bedrag van de verschuldigde 
sommen, binnen een bepaalde termijn, via informaticaweg of telegeleiding betekenen. 
Deze akte geldt dan als beslag onder derden in handen van de openbare of ministeriële 
ambtenaar. 

 
2. Met het oog op de uitvoering van deze procedure heeft de aanvraag de mededeling tot 

doel, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor Sociale 
Verzekeringen voor Zelfstandigen en de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, 
van bepaalde sociale persoonsgegevens aan de openbare of ministeriële ambtenaren die 
belast zijn met de openbare verkoping van roerende goederen. 

 
3. Op 23 februari 2006 vroeg de Minister van Justitie aan de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer om een advies uit te brengen met betrekking 
tot het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister en van de EIK in het 
kader van “Phenix”. 

 
Gelet op dat element werd het dossier, dat aan het Sectoraal Comité van de Sociale 
Zekerheid tijdens zijn vergadering van 18 april is voorgelegd, uitgesteld. 
 
Op 24 mei 2006 heeft de Commissie een advies nr. 13/2006 verleend met betrekking tot de 
identificatie en de elektronische handtekening binnen het Phenix-informatiesysteem, dat 
als bijlage bij deze beraadslaging is gevoegd. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
4. Het betreft een mededeling van sociale persoonsgegevens buiten het netwerk van de 

sociale zekerheid waarvoor krachtens artikel 15, 2de 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. 

 
5. Artikel 4, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt hetgeen volgt. 
 
 § 1. Persoonsgegevens dienen : 
  
 1° eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt; 
 
 2° voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden 

verkregen en niet verder te worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle 
relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de 
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden 
(…); 

 
 3° toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden 

waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt; 
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 4° nauwkeurig te zijn en, zo nodig, te worden bijgewerkt (…);   
 
 5° in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer te 

worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden 
verkregen of verder worden verwerkt, noodzakelijk is (…). 

 
6. Wettelijke basis van de aanvraag 
 
 Het artikel 23ter, § 8, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende 

inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en het artikel 41quater, § 7, van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders vormen de wettelijke basis voor deze aanvraag, 
in die zin dat ze aan de inninginstellingen van de socialezekerheidsbijdragen de 
mogelijkheid bieden om via informaticaweg of telegeleiding de bedragen mee te delen die 
verschuldigd zijn door de persoon die vermeld wordt in het bericht dat verstuurd werd 
door de openbare of ministeriële ambtenaar die belast is met de openbare verkoping van 
roerende goederen. 

 
 Rechtmatigheid, relevantie en proportionaliteit van de gegevens 
 
7. De gegevens waarvan de mededeling gevraagd wordt door de inninginstellingen van de 

socialezekerheidsbijdragen zijn de volgende. 
 

a) gegevens aan de hand waarvan de inninginstelling van de socialezekerheidsbijdragen 
die de kennisgeving verricht, kan worden geïdentificeerd: nummer Kruispuntbank 
Ondernemingen, benaming, adres, bankrekeningnummer, mededeling te vermelden bij 
betaling, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, algemene informatie (openingsuren 
van de instelling, …), datum van de kennisgeving; 

 
b) gegevens aan de hand waarvan de in het bericht bedoelde persoon kan worden 
geïdentificeerd: naam en voornamen, geboortedatum en –plaats, hoofdverblijfplaats. 
 
Het INSZ moet zijn vermeld in het bericht dat afkomstig is van de openbare of ministeriële 
ambtenaar. De identificatiegegevens in de kennisgeving hebben immers tot doel om de 
schuldenaar goed en correct te identificeren, zoals hij in de sector van de sociale zekerheid 
is gekend; 

 
c) gegevens die de stand van verwerking binnen de inninginstelling van de 
socialezekerheidsbijdragen weergeven: werd het dossier al dan niet uitgevoerd en indien 
ja, mededeling van de naam, de voornaam van de aangewezen gerechtsdeurwaarder en zijn 
juridisch arrondissement; 
 
d) gegevens met betrekking tot de schuld: datum waarop de schuld werd vastgelegd bij de 
inninginstelling van de bijdragen, tijdstip van berekening van de schuld, soort schuld en 
beschrijving (bijdragen, toeslagen, interesten, gerechtskosten), bedrag van de schuld en 
periode waarop de schuld betrekking heeft (begin- en einddatum); 
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e) gegevens met betrekking tot de dossierverantwoordelijke bij de inninginstelling van de 
socialezekerheidsbijdragen: naam, e-mailadres, telefoon- en faxnummer. 
 

 Het auditoraatsrapport stelt dat alle gegevens die in het bericht van de openbare of 
ministeriële ambtenaar werden meegedeeld, tevens in de kennisgeving worden vermeld. 

 
8.1. De mededeling van voormelde gegevens maakt de uitvoering van de wettelijke 

maatregelen met betrekking tot de vierde weg mogelijk; de openbare of ministeriële 
ambtenaar is immers hierdoor in staat om op de opbrengst van de openbare verkoping van 
roerende goederen het bedrag in beslag te nemen dat gelijk is aan de bij de inninginstelling 
van de socialezekerheidsbijdragen uitstaande schuld teneinde haar die som terug te storten. 

 
De aanvraag beoogt een wettig doeleinde. 
 

8.2. De machtiging wordt voor onbepaalde duur gevraagd. Dit lijkt proportioneel te zijn in de 
mate dat deze verplichting van de inninginstellingen niet beperkt is in de tijd. 

 
8.3.  De gevraagde gegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet 

overmatig.  
 
 Samen met het Auditoraat merkt het Sectoraal Comité op dat de inninginstellingen van de 

socialezekerheidsbijdragen voormelde sociale persoonsgegevens slechts zullen mogen 
meedelen voor zover de ten opzichte van die instelling uitstaande schuld zeker, 
vaststaande en opeisbaar is. 

 
9. Zoals opgemerkt door het Sectoraal Comité in het kader van de machtiging verleend in het 

dossier SCSZ/06/037, - dat ook betrekking had (zie considerans 2.2.) op het project van de 
‘vierde weg’- : 

 
“Er dient te worden onderzocht of en in welke mate het ontwerp zoals voorgelegd 
aan het Sectoraal Comité, enerzijds, en de overwegingen uiteengezet in de punten 
5 en 6 hierboven, die uit het Auditoraatsrapport werden overgenomen, 
anderzijds, verenigbaar zijn met de principes vastgelegd door de Commissie in 
haar voormeld advies nr. 13/2006 – welk, wat het toepassingsgebied ervan 
betreft, immers ook betrekking heeft op de justitiemedewerkers zoals de 
gerechtsdeurwaarders. 
 
Volgens het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid blijkt dit het geval te zijn, 
op zijn minst in de huidige fase van realisatie van het Phenix-project, en dus 
onverminderd de noodzaak om, als daar reden toe is, deze machtiging later 
opnieuw in overweging te nemen”. 
 

10.  Wat de integratie van de betrokken personen in het verwijzingsrepertorium van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid betreft, verwijst het Sectoraal Comité van de 
Sociale Zekerheid naar zijn beraadslaging 06/037 van dezelfde datum. 

 
 Voor wat de "vierde weg" betreft, heeft het Sectoraal Comité in afwijking van de principes 

toegelicht sub 8.1. en 8.2. van voormelde beraadslaging beslist: 
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 “Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid is echter de mening toegedaan dat 

een bijzondere regeling mag worden voorzien voor de hypothese bedoeld sub 2.2., 
namelijk in het kader van de mededeling van de noodzakelijke persoonsgegevens 
voor de realisatie van het project van de “vierde weg”. 

 
 Dit project beoogt immers een betere inning van de bijdragen inzake sociale 

zekerheid: bepaalde ambtenaren zijn er toe gehouden bij de verkoop van goederen de 
bevoegde instellingen van sociale zekerheid te verwittigen opdat deze in de 
mogelijkheid zouden worden gesteld om hun rechten met betrekking tot de inning 
van bijdragen inzake sociale zekerheid jegens de verkoper te laten gelden, hetgeen 
daaropvolgend een mededeling door deze instellingen van sociale zekerheid aan 
voormelde ambtenaren met zich brengt. 

 
 Het verband tussen de betrokken personen en de instellingen van sociale zekerheid, 

in het bijzonder beschouwd op het vlak van hun vorderingen inzake 
socialezekerheidsbijdragen, mag niet worden genegeerd. 

 
 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou de personen betrokken bij “de 

vierde weg” integreren in haar verwijzingsrepertorium, met het oog op een eventuele 
automatische mededeling aan de gerechtsdeurwaarders van de wijzigingen (de 
zogenaamde “mutaties”) die optreden in de betrokken persoonsgegevens: enerzijds 
de persoonsgegevens met betrekking tot de schulden inzake bijdragen van sociale 
zekerheid (zie ook beraadslaging nr. 06/29 van 20 juni 2006), anderzijds de 
persoonsgegevens uit de KSZ-registers (de persoonsgegevens waarop voorliggende 
beraadslaging betrekking heeft). De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal 
daarenboven de loggings met betrekking tot deze mededelingen bijhouden, waarin 
onder andere wordt opgenomen wie wanneer over wie welke persoonsgegevens 
heeft verkregen voor welke doeleinden. 

 
 Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid benadrukt dat de opname in het 

verwijzingsrepertorium de redelijke bewaartermijn niet mag overschrijden. 
Bijgevolg dient de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België een 
redelijke termijn ter zake te bepalen en deze aan het sectoraal comité van de sociale 
zekerheid mee te delen, onverminderd de beoordeling van deze termijn door het 
Sectoraal comité.” 

 
11. In overweging van voormelde elementen en volgens voormelde modaliteiten, kan de 

aanvraag worden ingewilligd. 
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Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid 
 
de machtiging aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor Sociale 
Verzekeringen voor Zelfstandigen en de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, 
volgens voormelde voorwaarden en modaliteiten, om de in dit verslag vermelde sociale 
persoonsgegevens mee te delen aan de openbare en ministeriële ambtenaren die belast zijn met 
de openbare verkoping van roerende goederen. 

 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


