Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling “Sociale Zekerheid”
SCSZG/18/006

BERAADSLAGING NR. 18/003 VAN 9 JANUARI 2018 MET BETREKKING TOT
DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE DE
AFWEZIGHEID VAN SOCIALEZEKERHEIDSSCHULDEN DOOR DE
RIJKSDIENST
VOOR
SOCIALE
ZEKERHEID
(RSZ)
ET
HET
RIJKSINSTITUUT
VOOR
DE
SOCIALE
VERZEKERINGEN
DER
ZELFSTANDIGEN (RSVZ) AAN DE “DIRECTION DU TRANSPORT DE
PERSONNES” VAN DE “DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE DE LA
MOBILITÉ ET DES VOIES HYDRAULIQUES” (DGO2) VAN DE WAALSE
OVERHEIDSDIENST VIA DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID MET HET OOG OP HET ONDERZOEK VAN DE SOLVABILITEIT
VAN DE UITBATERS VAN TAXIDIENSTEN
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 “Direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies
hydrauliques” van de Waalse overheidsdienst;
Gelet op het verslag van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Krachtens het Waalse decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de
diensten van verhuur van wagens met chauffeur moet iedereen die een taxidienst
wenst uit te baten op het grondgebied van het Waals Gewest op voorhand een
vergunning krijgen van het gemeentecollege. Deze vergunning wordt verstrekt op
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grond van een onderzoek door het gemeentecollege en wordt ter goedkeuring aan de
Waalse Regering voorgelegd.
2.

Krachtens het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2009 tot uitvoering van het
decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor de
verhuur van voertuigen met chauffeur mag niemand het beroep van uitbater van een
taxidienst uitoefenen zonder te voldoen aan de vereiste zedelijkheids-, solvabiliteitsen kwalificatievereisten. Wanneer de uitbating door een rechtspersoon wordt
waargenomen, moeten die vereisten worden vervuld door de personen belast met het
dagelijks bestuur. Dezelfde principes gelden voor de uitoefening van het beroep van
uitbater van een verhuurdienst van voertuigen met chauffeur of van collectieve
taxidiensten.

3.

Om te voldoen aan de solvabiliteitsvereiste mag de uitbater geen achterstand hebben
opgelopen op het vlak van de betaling van sociale bijdragen. Hij bewijst zijn
solvabiliteit door middel van een attest afgeleverd door de bevoegde
socialezekerheidsinstelling. Als de aanvrager voor het eerst een beroepsactiviteit
uitoefent, kan hij bewijzen dat hij aan die vereiste voldoet aan de hand van een
verklaring op erewoord waaruit blijkt dat de stortingen aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid of aan het socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen regelmatig
uitgevoerd zullen worden.

4.

Aan de vergunningsaanvraag moeten bepaalde documenten worden toegevoegd, o.a.
de stukken aan de hand waarvan de solvabiliteit van de uitbater kan worden bewezen,
in het bijzonder een attest afkomstig naargelang het geval van de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid of van het socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen dat
conform is aan het attest afgeleverd in uitvoering van de regelgeving over de
overheidsopdrachten waaruit blijkt dat de aanvrager in regel is met zijn sociale
bijdragen.

5.

In het kader van de administratieve vereenvoudiging wenst de “Direction du
transport de personnes” de persoonsgegevens betreffende de afwezigheid van
schulden voortaan te raadplegen in het netwerk van de sociale zekerheid, met name
bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen.
Rijksdienst voor sociale zekerheid: de persoonsgegevens betreffende de
driemaandelijkse aangifte en de betaling van sociale bijdragen, onder meer de
benaming en het adres van de werkgever, de datum van het attest, de laatste aangifte
en de laatste toestand (de werkgever heeft zijn sociale bijdragen betaald/niet betaald,
het bedrag van de bijdragenschuld en de betwiste bedragen).
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen: alle tewerkstellingen
als zelfstandige van de betrokkene gedurende een bepaalde periode met aanduiding
van het ondernemingsnummer, de begindatum van aansluiting, de einddatum van
aansluiting, de identiteit van het betrokken socialeverzekeringsfonds voor
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zelfstandigen, de beroepscode, de bijdragereeks, het bedrag van de bijdrageschuld en
de betwiste bedragen.
6.

De mededeling zou plaatsvinden met tussenkomst van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid en de “Banque Carrefour d’Echange de Données”.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

7.

Enkel wanneer de betrokkene een natuurlijke persoon is, gaat het om een mededeling
van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, 2de 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 vereist.

8.

De mededeling beantwoordt aan een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de controle
van de afwezigheid van sociale schulden in hoofde van de instanties die een
taxidienst uitbaten op het grondgebied van het Waals Gewest, overeenkomstig het
Waals decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten van
verhuur van wagens met chauffeur en het besluit van de Waalse Regering van 3 juni
2009 tot uitvoering van het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten
en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur. Bij zijn beraadslaging
nr. 13/115 van 5 november 2013, gewijzigd op 3 februari 2015, 7 juni 2016 en 6 juni
2017 heeft het Sectoraal comité reeds verschillende instanties van de Waalse
overheidsdienst gemachtigd om persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot
de afwezigheid van socialezekerheidsschulden die bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid beschikbaar zijn.

9.

De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het voormelde doeleinde, ter
zake dienend en niet overmatig. Ze hebben betrekking op de instanties die een
taxidienst wensen uit te baten op het grondgebied van het Waalse Gewest. Het betreft
enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de “Direction du transport de
personnes” voor het vervullen van haar opdracht inzake de toekenning van
vergunningen voor het uitbaten van taxidiensten, d.w.z. persoonsgegevens met
betrekking tot de driemaandelijkse aangifte en de betaling van sociale bijdragen aan
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en persoonsgegevens betreffende de
tewerkstelling als zelfstandige met aansluiting bij het sociaalverzekeringsfonds voor
zelfstandigen.

10.

Volgens artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 gebeurt de mededeling van de
persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid.

11.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening gehouden worden met
de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot
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bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of
reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Om deze redenen, verleent
de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en
van de Gezondheid
de machtiging aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen om de voormelde persoonsgegevens mee te delen
aan de “Direction du transport de personnes” van de “Direction générale opérationnelle de
la mobilité et des voies hydrauliques (DGO2) van de Waalse overheidsdienst, uitsluitend
voor de controle van de afwezigheid van sociale schulden in hoofde van de instanties die
een taxidienst uitbaten op het grondgebied van het Waals Gewest, overeenkomstig het
Waals decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten van verhuur
van wagens met chauffeur en het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2009 tot
uitvoering van het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten
voor de verhuur van voertuigen met chauffeur.

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel
(tel. 32-2-741 83 11).

