
 

 

 
 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 

 

 

SCSZG/15/203 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/085 VAN 1 DECEMBER 2015 OVER DE MEDEDELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET 

EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE 

ZEKERHEID AAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERDIENSTEN EN DE 

ERKENDE PRIVATE PARKEERBEDRIJVEN VOOR DE CONTROLE VAN DE 

GELDIGHEID VAN PARKEERKAARTEN VOOR PERSONEN MET EEN 

HANDICAP 

 

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 het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid van 20 oktober 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De gemeentelijke parkeerdiensten (de diensten van een gemeente die instaan voor het 

toezicht op het parkeren in de gemeente) en de erkende private parkeerbedrijven (de 

ondernemingen die met een gemeente een overeenkomst sluiten om in te staan voor het 

toezicht op het parkeren in de gemeente) willen bij het controleren van een voertuig dat 

geparkeerd staat op een plaats voorbehouden voor personen met een handicap kunnen 

nagaan of de in het voertuig zichtbaar gelegde parkeerkaart voor personen met een 

handicap wel degelijk geldig is. 

 

2. Daartoe zouden ze, aan de hand van een specifieke webtoepassing, het nummer van de 

kaart ingeven en als antwoord enkel vernemen of die kaart al dan niet nog geldig is, zonder 

vermelding van de identiteit van de houder of de geldigheidsduur. De medewerkers van de 

gemeentelijke parkeerdiensten en de erkende private parkeerbedrijven zouden dus niet in 

staat zijn om de identiteit van de houder van de kaart te achterhalen maar enkel om vast te 

stellen dat een voertuig al dan niet rechtsgeldig op een parkeerplaats voor personen met 

een handicap staat geparkeerd. 
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3. Het gaat om een online raadpleging van de persoonsgegevensbank van de directie-generaal 

Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, die al 

geruime tijd toegankelijk is voor verschillende instanties, binnen en buiten het netwerk van 

de sociale zekerheid, en die bij elke beslissing over een parkeerkaart geactualiseerd wordt. 

 

4. De raadpleging blijft echter beperkt tot de vermelding dat de parkeerkaart waarvan het 

nummer werd meegedeeld door medewerkers van gemeentelijke parkeerdiensten en 

erkende private parkeerbedrijven al dan niet geldig is. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. Elke mededeling van persoonsgegevens door een instelling van sociale zekerheid vergt 

volgens artikel 15, § 1, 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. 

 

6. De mededeling heeft enkel betrekking op het al dan niet geldig zijn van een parkeerkaart 

voor personen met een handicap. De identiteit van de houder zou niet als dusdanig ter 

beschikking wordt gesteld door de directie-generaal Personen met een Handicap van de 

federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

 

7. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het toezicht op het 

rechtmatig gebruik van de parkeerkaarten voor personen met een handicap. Een efficiënte 

controle zou het misbruik kunnen inperken waardoor de parkeerplaatsen maximaal 

beschikbaar zouden kunnen worden voor de personen die er werkelijk recht op hebben. De 

meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet 

overmatig. De mededeling blijft per nummer van een parkeerkaart voor personen met een 

handicap beperkt tot de aanduiding dat zij al dan niet geldig is. 

 

8. Het sectoraal comité is echter van oordeel dat de medewerkers van de gemeentelijke 

parkeerdiensten en de erkende private parkeerbedrijven hun kennis over de ongeldigheid 

van een parkeerkaart in voorkomend geval enkel mogen gebruiken als indicatie en niet als 

bewijsmiddel. Sancties mogen bijgevolg niet louter op basis van de hogervermelde 

persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid worden opgelegd. Ten opzichte 

van de houder van de kaart moet de tegensprekelijkheid worden gewaarborgd: hij moet in 

de mogelijkheid worden gesteld om zijn standpunt te uiten vóór hij een sanctie kan 

opgelegd krijgen. 

 

9. Indien bij de bevraging van het netwerk van de sociale zekerheid door de medewerkers 

van de gemeentelijke parkeerdiensten en de erkende private parkeerbedrijven blijkt dat een 

parkeerkaart ongeldig is, zal de identiteit van de houder en diens adres dus alsnog ter 

beschikking mogen worden gesteld, uitsluitend opdat de gemeentelijke parkeerdiensten en 

de erkende private parkeerbedrijven hem zouden kunnen contacteren. Enkel voor zover de 

houder van de parkeerkaart daadwerkelijk de mogelijkheid heeft gehad om zijn standpunt 

over het gebruik en de geldigheid ervan te uiten, kan hij gesanctioneerd worden. 

 

10. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de gemeentelijke parkeerdiensten en 

de erkende private parkeerbedrijven rekening houden met de wet van 15 januari 1990 
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houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hun respectieve uitvoeringsbesluiten 

en elke andere regelgevende bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Gelet op het voorgaande, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid om aan de gemeentelijke parkeerdiensten en de erkende private parkeerbedrijven mee 

te delen of een parkeerkaart voor personen met een handicap, aangeduid met haar nummer, al 

dan niet geldig is. 

 

De medewerkers van de gemeentelijke parkeerdiensten en de erkende private parkeerbedrijven 

mogen in geval van ongeldigheid van een parkeerkaart enkel sancties opleggen voor zover de 

houder van de kaart eerst zijn standpunt heeft kunnen uiten. Indien bij de bevraging van het 

netwerk van de sociale zekerheid blijkt dat een parkeerkaart ongeldig is, mag de identiteit van de 

houder en diens adres ter beschikking worden gesteld, uitsluitend opdat de gemeentelijke 

parkeerdiensten en de erkende private parkeerbedrijven hem zouden kunnen contacteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-

741 83 11). 

 


