
1/46 

  

 

 

 

 

Advies nr. 112/2022 van 3 juni 2022 

 

 

 

 

Betreft: Ontwerp van wet tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de 

invoering van het eDossier-platform (CO-A-2022-096) 

 

 

Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit"),  

Aanwezig: Mevrouw Marie-Hélène Descamps en de heren Yves-Alexandre de Montjoye en Bart 

Preneel; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, en met 

name artikels 23 en 26 (hierna "WOG"); 

 

Gelet op verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (hierna "AVG"); 

 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna 'WVP'); 

 

Gelet op de op 11 april 2022 ontvangen adviesaanvraag van de heer Pierre-Yves Dermagne, vice-

eersteminister en minister van Economie en Werk;  

 

Gelet op de op 10 en 12 mei 2022 ontvangen aanvullende inlichtingen; 

 

brengt op 3 juni 2022 het volgend advies uit: 

 

 

  

   . .
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I. ONDERWERP EN ACHTERGROND VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

1. Op 11 april 2022 heeft de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk de Autoriteit om 

advies verzocht over een ontwerp van wet tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog 

op de invoering van het eDossier-platform (hierna "het ontwerp" genoemd). 

 

2. Uit de memorie van toelichting blijkt dat dit ontwerp kadert in een proces van digitalisering van 

de informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude1, 

dat is gestart op 1 maart 2011 met de invoering van het uniform elektronisch proces-verbaal 

(hierna "het epv2") in vier federale sociale inspectiediensten. Tien jaar later maken alle sociale 

inspectiediensten gebruik van dit epv en ontwikkelt het zich verder in andere domeinen, zoals in 

het economisch strafrecht en in het strafrecht inzake mobiliteit. Het ontwerp regelt dus een nieuwe 

stap in het kader van voormelde digitalisering: 

• door een elektronisch dossier in te voeren in het Sociaal Strafwetboek (hierna het 

"SSW" genoemd): het eDossier; 

• door te voorzien in de elektronische overmaking van informatie afkomstig van het 

openbaar ministerie en de directie van de Administratieve Geldboeten van de federale 

overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (hierna: "directie van de 

Administratieve Geldboeten"), via het eDossier-platform, en 

• door te voorzien in de elektronische overmaking van processen-verbaal opgesteld 

door de politie in het kader van het sociaal strafrecht via het eDossier-platform.  

 

3. De doelstelling van algemeen belang die met het eDossier-platform wordt nagestreefd, is 

omschreven in het toekomstige artikel 100/12, lid 2, van het SSW, dat door artikel 20 van het 

ontwerp zal worden ingevoerd: "het eDossier-platform heeft als doel om, door een onderlinge 

elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren van de strijd tegen de 

illegale arbeid en de sociale fraude, georganiseerd met de nodige waarborgen op het vlak van de 

informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de handhaving van de 

sociale wetgeving te optimaliseren en de vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten te 

bevorderen". De memorie van toelichting vermeldt in dit kader ook nog dat "De verdere 

digitalisering van de bestaande gegevensstromen laat toe om een elektronisch dossier in te voeren 

in het sociaal strafrecht: het eDossier. Via het communicatieplatform eDossier zullen de actoren 

 
1 Volgens artikel 16, 14°, van het Sociaal Strafwetboek, zoals gewijzigd door het ontwerp, zijn de actoren van de strijd tegen 
de illegale arbeid en de sociale fraude de sociale inspectiediensten van de federale staat, de politie, de Sociale inlichtingen- en 
Opsporingsdienst, de directie van de Administratieve Geldboeten, het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken, de 
onderzoeksrechters, het College van de procureurs-generaal, de directie van het epv en van het eDossier, de openbare 
instellingen van sociale zekerheid en de diensten die belast zijn met de invordering van de strafrechtelijke en de administratieve 
geldboeten; 

2 Volgens artikel 16, 17° van het Sociaal Strafwetboek is het "epv" het proces-verbaal tot vaststelling van inbreuken dat wordt 
opgesteld door de door de Koning aangestelde sociale inspecteurs van de sociale inspectiediensten en dan wordt opgeslagen 
en verzonden via de daartoe ontworpen informaticatoepassing overeenkomstig artikel 100/2 van dit Wetboek; 
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van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude op ieder ogenblik de stand van zaken 

kunnen opvolgen van het gevolg dat gegeven wordt aan een epv." 

4. Volgens de memorie van toelichting betekent de nieuwe digitaliseringsfase die met het ontwerp 

wordt ingevoerd, niet dat het digitaliseringsproces is afgelopen. In een latere fase zullen nog aan 

bod komen: de uitspraken van de correctionele rechtbanken naar aanleiding van het instellen van 

strafvordering, de uitspraken van de arbeidsrechtbanken naar aanleiding van de beroepen tegen 

de beslissingen van de diensten voor administratieve boeten en de beslissingen tot oplegging van 

administratieve sancties naar aanleiding van een epv. Op termijn zal het ook mogelijk zijn dat de 

burger en/of zijn vertegenwoordiger zijn eDossier elektronisch raadpleegt. 

 

5. De memorie van toelichting vermeldt eveneens ook dat tegelijk met dit ontwerp een ontwerp van 

samenwerkingsovereenkomst zal worden ingediend met betrekking tot de digitalisering van de 

epv’s opgesteld door de sociale inspectiediensten van de gefedereerde entiteiten en van de 

beslissingen van de diensten voor de administratieve geldboeten van deze entiteiten. De Autoriteit 

neemt hier nota van en wijst erop dat een dergelijk ontwerp in dit stadium nog niet aan de 

Autoriteit werd ingediend. 

 

6. Het is niet de eerste keer dat de Autoriteit een verzoek om advies over een ontwerp van een 

normatieve tekst betreffende het epv heeft ontvangen. Zij heeft reeds de volgende adviezen 

uitgebracht: advies nr. 5/2012 van 8 februari 20123 over titel 10, afdeling 8 van het voorontwerp 

van programmawet tot invoering van het elektronisch proces-verbaal in het SSW en advies nr. 

12/2018 van 7 februari 2018 4over een voorontwerp van wet tot invoering van het elektronisch 

proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., 

Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek  Dit kader regelt de 

oprichting, de verantwoordelijkheid voor de verwerking, het doel, de verwerkte gegevens en de 

toegankelijkheid van deze gegevensbanken. 

 

7. Er wordt in het bijzonder gevraagd om het advies van de Autoriteit met betrekking tot artikels 4 

tot en met 8, 10, 12, 13, 15 tot en met 17, 20 tot en met 23 en 25 tot en met 31 van het ontwerp. 

Dit advies beperkt zich tot een analyse van deze artikels, voor zover ze aanleiding geven tot 

opmerkingen.  

 

II. BEVOEGDHEID VAN DE AUTORITEIT 

 

8. Ten eerste behoort het aan de Autoriteit ter advies voorgelegd ontwerp tot de bevoegdheid van 

meerdere Belgische gegevensbeschermingsautoriteiten. 

 
3 Beschikbaar via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-05-2012.pdf  

4 Beschikbaar via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-12-2018.pdf  

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-05-2012.pdf
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-12-2018.pdf
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9. Gegevensverwerkingen door politiediensten met het oog op de voorkoming, de opsporing, het 

onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip 

van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid, zijn 

onderworpen aan titel 2 van de WVP. De bevoegde toezichthoudende autoriteit in dit kader is het 

controleorgaan op de politionele informatie5.   

 

10. Na een verzoek om nadere informatie van de aanvrager, werd duidelijk dat het ontwerpartikel 

100/10, § 5 van het SSW tot doel heeft te voorzien in de mogelijkheid om de toegang tot de 

gegevens in de databank epv uit te breiden tot onder meer de Staatsveiligheid en de Algemene 

Dienst Inlichting en Veiligheid. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten bedoeld in artikel 2 van de 

organieke wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst 

(hierna "WIV") zijn in het kader van de opdrachten vermeld in artikels 7 en 11 van de WIV (of 

vastgelegd in of op grond van bijzondere wetten) uitsluitend onderworpen aan de regels voor de 

bescherming van persoonsgegevens bekrachtigd in ondertitel 3 van titel 3 van de WVP6. De 

bevoegdheid van gegevensbeschermingsautoriteit werd inzake exclusief toegekend aan het Vast 

Comité I7.  

 

11. Hieruit volgt dat dit advies uitsluitend betrekking heeft op de verwerkingen van persoonsgegevens 

die onder de bevoegdheid van de Autoriteit vallen. 

 

12. Ten tweede houdt het ontwerp de verwerking van persoonsgegevens door het openbaar ministerie 

in.  

 

13. Wat de verwerking van persoonsgegevens door de bevoegde overheden met het oog op de 

voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de 

tenuitvoerlegging van straffen betreft, bepaalt artikel 45.2 van richtlijn (EU) nr. 2016/6808 (hierna 

richtlijn nr. 2016/680) het volgende: "Elke lidstaat schrijft voor dat elke toezichthoudende 

autoriteit belast is met het toezicht op verwerkingen door gerechten in het kader van hun 

rechterlijke taken. De lidstaten mogen bepalen dat hun toezichthoudende autoriteit niet bevoegd 

is om toe te zien op verwerkingen door andere onafhankelijke rechterlijke autoriteiten bij de 

uitoefening van hun rechterlijke taken. De lidstaten mogen bepalen dat hun toezichthoudende 

 
5 Zie artikel 71 van de WVP. 

6 Artikel 73 van de WVP. 

7 Artikel 95 van de WVP. 
8 Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen 
in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, 
het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad. 
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autoriteit niet bevoegd is om toe te zien op verwerkingen door andere onafhankelijke rechterlijke 

autoriteiten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken".9(onderstreping door de Autoriteit) 

 

14. Uit considerans 8010 van richtlijn 2016/680 volgt dat deze uitsluiting van de bevoegdheid van de 

toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door 

rechtbanken in het kader van de uitoefening van hun gerechtelijke functie wordt gerechtvaardigd 

door de wens om de onafhankelijkheid van rechters bij de uitoefening van hun gerechtelijke taken 

te bewaren. 

 

15. Artikel 28. 2. van richtlijn nr. 2016/680 bepaalt dat "De lidstaten voorzien erin dat de 

toezichthoudende autoriteit 

wordt geraadpleegd bij het opstellen van een voorstel voor een door een nationaal parlement vast 

te stellen wetgevingsmaatregel of een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met 

verwerking".(onderstreping door de Autoriteit) 

 

16. In het Belgisch recht bepaalt artikel 4, § 1, lid 2 van de WOG dat "Het toezicht dat door deze wet 

wordt georganiseerd heeft geen betrekking op de verwerkingen door de hoven en rechtbanken 

alsook door het openbaar ministerie bij de uitoefening van hun gerechtelijke taken"11.  

 

17. Uit deze overwegingen vloeit voort dat de uitsluiting van de bevoegdheid van de toezichthoudende 

autoriteit ten aanzien van gegevensverwerkingen die verband houden met de uitoefening van 

gerechtelijke taken betrekking heeft op de "controle" over de verwerkingen op dit gebied, teneinde 

de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen, en niet op "elke bevoegdheid" van 

de Autoriteit met betrekking tot strafzaken in het algemeen. De bevoegdheid om advies uit te 

brengen over wetgeving, zoals inzake het geval is (het SSW), wordt met andere woorden niet 

 
9 Artikel 55, 2, van de AVG bepaalt ook dat "Toezichthoudende autoriteiten niet competent zijn toe te zien op 
verwerkingen door gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken" (onderstreping door de Autoriteit) 

10 "Hoewel deze richtlijn ook van toepassing is op de activiteiten van nationale gerechten en andere rechterlijke autoriteiten, 
dient de competentie van de toezichthoudende autoriteiten zich niet uit te strekken tot de verwerking van persoonsgegevens 
door gerechten in het kader van hun taken, teneinde de onafhankelijkheid van rechters bij de uitvoering van hun gerechtelijke 
taken te vrijwaren.  Die vrijstelling dient beperkt te blijven tot gerechtelijke activiteiten in het kader van rechtszaken en niet te 
gelden voor andere activiteiten die rechters overeenkomstig het lidstatelijke recht verrichten. De lidstaten moeten ook kunnen 
bepalen dat de bevoegdheid van de toezichthoudende autoriteit zich niet uitstrekt tot de verwerking van persoonsgegevens 
door andere onafhankelijke rechterlijke autoriteiten in het kader van hun gerechtelijke taken, bijvoorbeeld het openbaar 
ministerie. De naleving van de regels van deze richtlijn door gerechten en andere onafhankelijke rechterlijke autoriteiten is in 
elk geval altijd onderworpen aan onafhankelijk toezicht in overeenstemming met artikel 8, lid 3, van het Handvest." 
(onderstreping door de Autoriteit) 

11 De memorie van toelichting van het ontwerp van de WOG legt met betrekking tot deze bepaling uit dat "België maakt hierbij 
gebruik van de marge die de Verordening 2016/679 biedt om te verduidelijken dat deze onbevoegdheid zich ook uitstrekt tot 
het openbaar ministerie voor het geheel van haar opdrachten, zowel wat betreft haar strafrechtelijke als burgerrechtelijke taken 
dus. De notie “bij de uitoefening van haar rechterlijke taken” moet overigens ruim worden geïnterpreteerd teneinde een 
uniforme toepassing van deze uitsluiting te waarborgen. Zo dient bijvoorbeeld de verwerking van gegevens in het kader van 
het personeelsbeheer van deze gerechtelijke autoriteiten ook begrepen worden als behorende tot verwerkingen die noodzakelijk 
zijn voor de uitoefening van hun rechterlijke taken. (onderstreping door de Autoriteit) Parl. St., 2016-2017, Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Doc. (54) nr. 2648/001 pp. 13-14. 
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uitgesloten12. Bijgevolg is de Autoriteit bevoegd om gegevensverwerkingen uitgevoerd door het 

openbaar ministerie en ingevoerd door het ontwerp, overeenkomstig artikel 4, § 2, lid 2, van de 

WOG, waarin de residuele bevoegdheid van de Autoriteit wordt vastgelegd, die "de bevoegde 

toezichthoudende autoriteit is wanneer geen andere wet anders bepaalt".  

 

 

III. BEHANDELING VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

A. Inleidende opmerkingen   

 

1. Noodzakelijkheids- en evenredigheidsbeginsel 

 

18. De invoering van een elektronisch communicatieplatform zoals dat waarin het ontwerp voorziet, 

d.w.z. het eDossier, dat enerzijds de verschillende actoren van de strijd tegen de illegale arbeid 

en de sociale fraude in staat stelt te communiceren en toegang te krijgen tot gegevens over de 

vordering van een dossier, met inbegrip van bijzondere categorieën gegevens in de zin van artikels 

9 en 10 van de AVG (zijnde gezondheidsgegevens en gegevens met betrekking tot strafrechtelijke 

overtredingen en veroordelingen), en dat anderzijds gestructureerde gegevens opslaat, die onder 

de gegevensverwerkingen die door het ontwerp tot stand komen, gegevensverwerkingen vormen 

die een aanzienlijke inmenging zijn in de rechten en vrijheden van de betrokkenen. 

  

19. Elke inmenging in het recht op privacy en het recht op bescherming 

van persoonsgegevens is slechts toelaatbaar indien zij noodzakelijk is en in verhouding staat tot 

de doelstelling van algemeen belang die zij nastreeft en die in beginsel ten grondslag moet liggen 

aan elke wettelijke bepaling die 

de verwerking van persoonsgegevens regelt. De opsteller van een dergelijke norm moet kunnen 

aantonen dat deze voorafgaande analyse van de noodzakelijkheid en de evenredigheid is 

uitgevoerd. 

 

20. Indien de noodzaak van de verwerking van persoonsgegevens aangetoond is, moet daarnaast ook 

nog worden aangetoond dat de verwerking in verhouding staat (in strikte zin) tot het nagestreefde 

doel, d.w.z. dat er een juist evenwicht is tussen de verschillende aanwezige belangen en de 

rechten en vrijheden van de betrokkenen; er dient met andere woorden nagegaan te worden of 

de nadelen veroorzaakt door de geplande verwerking niet buitensporig zijn ten opzichte van het 

nagestreefde doel. 

 

 
12 Zie in dit verband advies nr. 77/2020 van 24 augustus 2020 over een wetsvoorstel houdende het Wetboek van 
Strafprocesrecht, punten 11 tot 13. 
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21. In dit verband is de Autoriteit van oordeel dat verscheidene soorten gegevensverwerking die door 

het voorontwerp worden ingevoerd, niet in verhouding lijken te staan tot de nagestreefde 

doelstelling van algemeen belang: 

• de uitbreiding van het recht op toegang tot de databank epv vastgelegd in artikel 

100/10, § 5 van het ontwerp van SSW, tot andere categorieën van ontvangers die 

door of krachtens de wet belast zijn met het toezicht op, de vervolging of de 

bestraffing van inbreuken op de Belgische of Europese wetgeving (zie hieronder 

punten 74 tot en met 78), en 

• de toegang tot bepaalde gestructureerde gegevens en documenten via het eDossier-

platform (zie hierna de opmerkingen bij artikels 27 en 28 van het ontwerp). 

 

22. Voorts blijkt uit het bij het verzoek om advies gevoegde formulier dat nog geen 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling is uitgevoerd. De Autoriteit herinnert er in dit verband 

aan dat een dergelijke gegevensbeschermingseffectbeoordeling overeenkomstig artikel 35.3 van 

de AVG 13moet worden uitgevoerd voordat enige door het ontwerp gegenereerde 

gegevensverwerking plaatsvindt14. Deze moet voor advies aan de Autoriteit worden voorgelegd 

indien blijkt dat er "restrisico's" zijn (de EDPS beveelt trouwens aan deze effectbeoordeling te 

publiceren). 

 

2. Voorzienbaarheids- en wettelijkheidsbeginsel 

 

23. De verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk wordt geacht te voldoen aan een wettelijke 

verplichting en/of voor de vervulling van een opdracht van algemeen nut of van een opdracht in 

het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is 

opgedragen, moet niet alleen noodzakelijk en evenredig zijn, overeenkomstig artikel 6.3 van de 

AVG, gelezen in het licht van considerans 4115 van de AVG16, maar moet ook worden beheerst 

 
13 Volgens deze bepaling "is een gegevensbeschermingseffectbeoordeling als bedoeld in lid 1 met name vereist in de volgende 
gevallen: 

a) een systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke aspecten van natuurlijke personen, die is gebaseerd 
op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, en waarop besluiten worden gebaseerd waaraan voor de 
natuurlijke persoon rechtsgevolgen zijn verbonden of die de natuurlijke persoon op vergelijkbare wijze wezenlijk 
treffen; 

b) grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9, lid 1, of van 
gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10; of 

c) stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke ruimten." 

14 Zie ook artikel 23 van de WVP, op grond waarvan de verwerkingsverantwoordelijke een dergelijke beoordeling moet uitvoeren, 
zelfs indien in het kader van de vaststelling van de wettelijke grondslag reeds een algemene 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling werd uitgevoerd. 

15 "41. Wanneer in deze verordening naar een rechtsgrond of een wetgevingsmaatregel wordt verwezen, vereist dit niet 
noodzakelijkerwijs dat een door een parlement vastgestelde wetgevingshandeling nodig is, onverminderd de vereisten 
overeenkomstig de grondwettelijke orde van de lidstaat in kwestie. Deze rechtsgrond of wetgevingsmaatregel moet evenwel 
duidelijk en nauwkeurig zijn, en de toepassing daarvan moet voorspelbaar zijn voor degenen op wie deze van toepassing is, 
zoals vereist door de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“Hof van Justitie”) en het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens." 

16 Art. 6.1.c) van de AVG. 
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door een duidelijke en nauwkeurige regelgeving, waarvan de toepassing voor de betrokkenen 

voorzienbaar moet zijn.17 

 

24. Wanneer gegevensverwerkingen leiden tot een aanzienlijke inmenging in de rechten en vrijheden 

van de betrokkenen, zoals hier het geval is, houdt een dergelijke aanzienlijke inmenging in dat de 

essentiële elementen van de verwerking van persoonsgegevens in formele zin in een 

wet/decreet/besluit moeten worden vermeld. Deze essentiële elementen zijn: het precieze doel 

(de precieze doelen)18, de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke(n) (behalve als dit voor 

zich spreekt), de (categorieën van) gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van 

(dit) (deze) doel(en), de bewaartermijn van de gegevens19, de categorieën van betrokkenen van 

wie de gegevens zullen worden verwerkt, de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens 

zullen worden meegedeeld20 en de omstandigheden waarin ze zullen worden meegedeeld. 

 

 

B. Mededeling van stukken "door elk ander middel dat de datum van de zending 

waarborgt" (art. 4, 6 tot 8 van het ontwerp) 

 

25. Artikels 4, 6, 7 en 8 van het ontwerp voorzien in de wijziging van respectievelijk artikels 53, § 2, 

tweede lid, 77, 85 en 91/3, § 3 van het SSW, door te bepalen dat de mededeling van de 

schriftelijke vaststelling van de door de sociale inspecteurs genomen maatregelen aan de 

werkgever of de overtreder (vastgelegd in artikel 53 SSW), van de uitnodiging tot indiening van 

zijn verweermiddelen (vastgelegd artikel 77) en van de beslissingen bedoeld in artikels 85 en 91/3 

van het SSW, voortaan behalve bij aangetekende brief ook kunnen gebeuren "door elk ander 

middel dat de datum van de zending waarborgt". 

 

26. Na een verzoek om nadere informatie deelde de aanvrager mee dat deze wijziging tot doel heeft 

in de toekomst gebruik te maken van elektronische verzending via de eBox. In dit verband 

herinnert de Autoriteit aan artikel 6 van de wet van 27 februari 2019 inzake de elektronische 

uitwisseling van berichten via de eBox, op grond waarvan "Natuurlijke personen moeten vooraf 

uitdrukkelijk ingestemd hebben met de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox en 

moeten deze instemming op elk moment kunnen intrekken."21. 

 
17 Art. 6.1.e) van de AVG. 

18 Zie ook artikel 6.3) van de AVG. 

19Het Grondwettelijk Hof heeft erkend dat "de wetgever (...) over de mogelijkheid beschikt om [de] bewaring van 
persoonsgegevens en de duur van die bewaring op een algemene wijze te regelen", arrest nr. 29/2018 van 15 maart 2018, 
punt B.23. 

20 Bijvoorbeeld: Grondwettelijk Hof, arrest nr. 29/2018 van 15 maart 2018, punt B.18, en Grondwettelijk Hof, arrest nr. 44/2015 
van 23 april 2015, punten B.36.1 e.v. 

21 De Autoriteit wil van deze gelegenheid gebruikmaken om te herinneren aan de opmerkingen geformuleerd in punten 16 en 
17 van advies nr. 47/2018 betreffende het voorontwerp van wet inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox, 
dat heeft geleid tot de wet van 27 februari 2019, en die betrekking hadden op het feit dat zij voorstander is van een algemene 
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C. Mededeling van het proces-verbaal ter vaststelling van een inbreuk aan de 

directie van de Administratieve Geldboeten (artikel 5 van het ontwerp) 

 

27. Artikel 5 van het ontwerp voorziet in de invoeging van een nieuw artikel 75/1 in het SSW, dat 

bepaalt dat "een exemplaar van het proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk op de 

bepalingen van dit Wetboek en opgesteld door een sociaal inspecteur of door een officier van 

gerechtelijke politie" wordt overgemaakt aan de directie van de Administratieve Geldboeten van 

de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (hierna "de FOD WASO"). 

 

28. Gelet op de memorie van toelichting22, de algemene regeling van het SSW en de aanvullende 

informatie van de aanvrager23, begrijpt de Autoriteit dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen 

een proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk opgesteld door een sociaal inspecteur (dat 

overeenkomt met het in artikel 64 van dit Wetboek bedoelde document en dus dezelfde gegevens 

zal bevatten als die welke daarin worden genoemd) en het proces-verbaal tot vaststelling van een 

inbreuk opgesteld door een lid van de politiediensten (en niet een officier van gerechtelijke politie 

zoals in artikel 5 van het ontwerp en de memorie van toelichting wordt vermeld), dat overeenkomt 

met het proces-verbaal bedoeld in artikel 40 van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992 

(hierna "wet op het politieambt" genoemd). De memorie van toelichting en artikel 5 van het 

ontwerp zouden gebaat zijn bij een verduidelijking op dit punt, aangezien enerzijds de 

hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie losstaat van het behoren tot een politiedienst 

en anderzijds de wet op het politieambt enkel van toepassing is op leden van de politiediensten.  

 

D. databank epv en eDossier-platform  

 

 
toestemming voor de elektronische uitwisseling van berichten met alle overheidsinstanties en een intrekking van deze 
toestemming voor wat bepaalde en specifieke overheidsinstanties betreft. 

22 "Dit artikel voegt een artikel 75/1 in in het hoofdstuk van het Sociaal Strafwetboek met betrekking tot de administratieve 
procedure, dat de mededeling voorziet van het proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk op de bepalingen van dit Wetboek 
aan de directie van de administratieve geldboeten van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
die de bevoegde administratie is voor het opleggen van administratieve geldboeten, om te verduidelijken dat deze mededeling 
zowel de processen-verbaal betreft die zijn opgesteld door sociaal inspecteurs, als deze die zijn opgesteld door de officieren 
van gerechtelijke politie." (blz. 9) "Alle processen-verbaal van de politie waarbij inbreuken op het sociaal strafrecht worden 
vastgesteld worden door de politie meegedeeld aan de directie van de administratieve geldboeten van de federale 
overheidsdienst [FOD WASO] reeds sinds 1971, op basis van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten 
toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten.". (pp. 24 en 25) 
23 Het in artikel 5 van het wetsontwerp bedoelde proces-verbaal is het proces-verbaal dat vermeld wordt in artikel 40 van de 
wet van 5 augustus 1992 betreffende het politieambt (voor zover ze betrekking hebben op de vaststelling van sociaal rechtelijke 
inbreuken):  
“De klachten en aangiften die worden ingediend bij de leden van het operationeel kader evenals de inlichtingen die zij hebben 
verkregen en de vaststellingen die zij gedaan hebben in verband met misdrijven, alsook de vaststellingen gedaan door de leden 
van het administratief en logistiek kader bedoeld in artikel 118 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wanneer zij gemachtigd zijn om processen-verbaal op te stellen, 
maken het voorwerp uit van processen-verbaal die aan de bevoegde gerechtelijke overheid worden overgezonden.” 
Artikel 64 van het SSW heeft enkel betrekking op de door de sociale inspecteurs opgestelde processen-verbaal. 
Vermits de in artikel 5 van het wetsontwerp bedoelde processen-verbaal hetzelfde voorwerp en dezelfde finaliteit hebben als 
de in artikel 64 van het SSW bedoelde processen-verbaal, bevatten zij de facto dezelfde gegevens als deze laatste.” 
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1. Algemene bepalingen 

 

• Artikel 10 van het ontwerp  

 

29. Artikel 10 van het ontwerp strekt tot wijziging van artikel 100/1, lid 1, SSW, dat onder meer het 

materieel toepassingsgebied van hoofdstuk 5, vervat in titel 5 van boek 1 van dit Wetboek vastlegt. 

Artikel 100/1, lid 1, van het ontwerp bepaalt aldus dat "dit hoofdstuk regelt bepaalde aspecten 

van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale 

arbeid en de sociale fraude, met name het epv, de databank epv, het eDossier-platform en de 

Ginaa-databank24" en dat deze uitwisseling gebeurt overeenkomstig de AVG, de WVP en de wet 

van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een kruispuntbank van de sociale 

zekerheid (hierna "de KSZ-wet").  

 

30. Indien de aanvrager een verwijzing naar de relevante regelgeving inzake de bescherming van 

persoonsgegevens (AVG, WVP, KSZ-wet) wenst te behouden, dan dient deze volledig te zijn en 

ook de wet op het politieambt te vermelden. In ieder geval is de Autoriteit van mening dat de 

verwijzing naar de AVG, de WVP en de KSZ-wet niet nodig is. De AVG-wet is immers rechtstreeks 

toepasselijk en aldus van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens tussen de actoren 

van de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude die onder het toepassingsgebied van voormeld 

hoofdstuk 5 valt. Hetzelfde geldt voor de WVP. Aangezien de gegevens in kwestie sociale gegevens 

van persoonlijke aard zijn in de zin van artikel 2, lid 1, punt 6, van de KSZ-wet25, spreekt het 

vanzelf dat de KSZ-wet van toepassing is op de verwerking van dergelijke gegevens. 

 

• Artikel 31 van het ontwerp 

 

31. Artikel 31 van het ontwerp strekt tot wijziging van artikel 100/13 van het SSW, door onder meer 

te bepalen dat elke instantie die toegang heeft tot de databank epv en/of het eDossier-platform 

een voortdurend bijgewerkte lijst bijhoudt van de personen die zij heeft aangeduid om dit recht 

op toegang uit te oefenen, en dat alle personen die toegang hebben tot deze databank en het 

platform de nodige maatregelen moeten nemen om het vertrouwelijk karakter van de gegevens 

in kwestie te garanderen en te waarborgen dat deze gegevens uitsluitend worden gebruikt "voor 

de in artikel 100/6, lid 3, en artikel 100/11, lid 2, bedoelde doeleinden". 

 

 

 24In de zin van artikel 16, 19°, SSW, betreft het hier de databank van de directie van de Administratieve Geldboeten, die 
gegevens bevat met betrekking tot de procedure voor het opleggen van administratieve geldboeten, zoals geregeld in boek 1 
van het SSW.  

25 Artikel 100/6, lid 5, SSW. 
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32. Wat de beoogde doeleinden betreft, moet ook melding worden gemaakt van de doeleinden van 

het eDossier-platform genoemd in artikel 100/12/3, lid 4, dat betrekking heeft op de doeleinden 

van de gegevensverwerking in het eDossier-platform. 

 

33. Voorts wijst de Autoriteit erop dat, overeenkomstig artikels 5.2 en 24.1 van de AVG, elke instantie 

die toegang heeft tot de databank epv en het eDossier-platform, in haar hoedanigheid van 

verwerkingsverantwoordelijke, de raadplegingen van/toegangen tot voornoemde databank en 

voornoemd platform moet kunnen verantwoorden. Daartoe, en om de traceerbaarheid van de 

raadplegingen te garanderen, moet in de ontwerpbepaling worden vastgelegd dat elk van de 

voornoemde instanties een register van de raadplegingen bijhoudt26. Dit register vermeldt de 

identificatie van de persoon die de gegevens heeft geraadpleegd, de geraadpleegde gegevens, de 

datum en het tijdstip van de raadpleging en de redenen voor de raadpleging - met uitzondering 

van de toegang tot eigen gegevens. Deze gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard, te 

rekenen vanaf de datum van de raadpleging. 

 

34. Voorts is de Autoriteit van oordeel dat het ter wille van de transparantie van belang is in het 

ontwerp een bepaling op te nemen die bepaalt dat de impact en de relevantie (heeft de toegang 

geleid tot een snellere en efficiëntere behandeling van een dossier?, enz.) van de toegangen per 

dossier op jaarbasis beoordeeld moeten worden door middel van statistieken en dat deze 

statistieken gepubliceerd moeten worden. 

 

2. Databank epv 

 

• Artikel 12 van het ontwerp: bewaartermijn van de gegevens  

 

35. Artikel 12 van het ontwerp strekt ertoe artikel 100/5 van het SSW (dat betrekking heeft op de 

archivering van het epv) aan te vullen met een tweede lid dat bepaalt dat "de persoonsgegevens 

die opgeslagen zijn in de databank epv, worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is 

omwille van eventuele gerechtelijke vervolging of omwille van het algemeen belang, 

overeenkomstig de van kracht zijnde wetgevingen".   

 

36. Een dergelijke bepaling levert geen echte meerwaarde op ten opzichte van de AVG. Ze beperkt 

zich immers tot te stellen dat de gegevens in kwestie niet langer zullen worden bewaard dan strikt 

noodzakelijk is, zoals bepaald in artikel 5.1.e), van de AVG, zonder dat evenwel een (maximale) 

bewaartermijn wordt vastgesteld. In het licht van artikel 6.3, van de AVG moeten de (maximale) 

bewaartermijnen voor de persoonsgegevens in kwestie echter worden bepaald en vermeld in het 

 
26 Voor een gelijkaardige bepaling, zie artikel 17 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen 
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ontwerp, rekening houdend met de verschillende doeleinden en categorieën van gegevens, of 

moeten ten minste de criteria voor het vaststellen van deze (maximale) bewaartermijnen in het 

ontwerp worden opgenomen. 

   

• Artikel 13 van het ontwerp: verwerkingsverantwoordelijke(n)  

 

37. Artikel 13 van het ontwerp strekt tot wijziging van artikel 100/6, lid 2, van het SSW, dat 

thans de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister bevoegd voor werk, de minister 

bevoegd voor sociale zaken, de minister bevoegd voor economie27, de minister bevoegd voor 

mobiliteit, de minister bevoegd voor justitie en de minister bevoegd voor maritieme mobiliteit28, 

aanwijst als verwerkingsverantwoordelijke van de databank epv29. Het ontwerp voegt hieraan de 

minister toe die bevoegd is voor zelfstandigen. Voorts bepaalt het dat "elke entiteit die toegang 

heeft tot de databank epv is verantwoordelijk voor de verwerkingen die zij uitvoert via en in deze 

databank". 

 

38. Hoewel de aanwijzing van de verwerkingsverantwoordelijke in de wet bijdraagt tot de 

voorzienbaarheid van het ontwerp en de doeltreffendheid van de in de AVG vastgelegde rechten 

van de betrokken personen, herinnert de Autoriteit eraan dat de aanwijzing van de 

verwerkingsverantwoordelijke(n) aangepast moet zijn aan de feitelijke omstandigheden30. Het is 

bijgevolg noodzakelijk om voor elke verwerking van persoonsgegevens feitelijk te controleren wie 

het doel van de verwerking waarvoor ze verwerkt worden nastreeft en over de controle beschikt 

om dit doel te bereiken. In de overheidssector is de verwerkingsverantwoordelijke gewoonlijk de 

 
27 De minister bevoegd voor Economie werd toegevoegd door artikel 6 van de wet van 17 maart 2019 tot invoering van het 
elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek. Het doel van het bijhouden van de databank epv door deze 
verwerkingsverantwoordelijke is het verzamelen van de informatie die nodig is om het betrokken personeel in staat te stellen 
zijn wettelijke taken uit te voeren (artikel 100/6, lid 3, 4° van het SSW). 

28 De minister bevoegd voor Mobiliteit en de minister bevoegd voor Maritieme Mobiliteit zijn toegevoegd door artikel 140 van 
de wet van 16 juni 2021 tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek. Het bijhouden van de databank epv door deze 
verwerkingsverantwoordelijke heeft als doel het verzamelen van de informatie die nodig is om de scheepvaartcontroleurs in 
staat te stellen hun wettelijke taken uit te voeren (artikel 100/6, lid 3, 5° van het SSW). 
29 Op grond van artikel 100/6, lid 4, SSW "bevat de databank epv gegevens die overgenomen worden in het model van ePV 
waarvan sprake in artikel 100/2 en artikel 3, § 1, lid 1 van de wet van 17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch proces-
verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging 
van het Sociaal Strafwetboek en in artikel 4.2.1.26/2, lid 1 van het Belgisch Scheepvaartwetboek, met betrekking tot de volgende 
personen: 
   1° iedere persoon die ervan wordt verdacht (mede)dader te zijn; 
   2° iedere persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk geacht wordt voor een inbreuk; 
   3° iedere werknemer of persoon die betrokken is of geacht wordt betrokken te zijn bij een inbreuk; 
   4° iedere andere in het e-PV vermelde persoon, waarvan de opname van de gegevens in het e-PV noodzakelijk is voor het 
goed begrip van de in het e-PV vastgestelde feiten." 

30 Zowel het Europees Comité voor gegevensbescherming als de Autoriteit dringen erop aan dat het begrip 
verwerkingsverantwoordelijke vanuit een feitelijk perspectief moet worden benaderd. Zie: Europees Comité voor 
gegevensbescherming, Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR, version 1.0, adopted on 
02 september 2020, p 10 en volgende (https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-
072020-concepts-controller-and-processor_en ) en Gegevensbeschermingsautoriteit, Overzicht van de begrippen 
verwerkingsverantwoordelijke/verwerker in het licht van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens (AVG) en enkele specifieke toepassingen voor vrije beroepen zoals advocaten, 
p.1.(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger ). 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger
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instantie die belast is met de openbaredienstopdracht waarvoor de beoogde gegevensverwerking 

is ingevoerd. Naargelang de feiten kan een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid 

meerdere actoren verbinden. In dit geval kan de betrokkene zijn rechten tegen elk van hen doen 

gelden31. "Het bestaan van een gezamenlijke verantwoordelijkheid uit zich echter niet 

noodzakelijkerwijs in een gelijkwaardige verantwoordelijkheid [...]. Deze ondernemers kunnen 

juist in verschillende stadia en in verschillende maten bij deze verwerking betrokken zijn, zodat 

het niveau van verantwoordelijkheid van elk van hen moet worden beoordeeld in het licht van alle 

relevante omstandigheden van het geval."32. Het is "in het kader van zijn verantwoordelijkheden, 

zijn bevoegdheden en zijn mogelijkheden"  dat de medeverantwoordelijke ervoor zal zorgen dat 

zijn activiteit conform de regels inzake gegevensbescherming is33. 

 

39. In dit verband merkt de Autoriteit in de eerste plaats op dat de federale sociale 

inspectiediensten de rol van verwerkingsverantwoordelijke op zich nemen voor wat de epv's 

betreft die zij opstellen en aanmaken in de databank epv. De Autoriteit maakt van de gelegenheid 

gebruik om de verwerkingsverantwoordelijke te wijzen op zijn verplichting om de gegevens actueel 

te houden34. Als actor van de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude, die aan het begin van 

de sociale strafrechtketen staat en de authentieke bron is van het epv dat later door de andere 

actoren in deze strijd moet worden geraadpleegd om hen in staat te stellen hun wettelijke taken 

te vervullen, moeten deze diensten, als verwerkingsverantwoordelijke, er onder meer voor zorgen 

dat de gegevens die zij verzamelen en verwerken juist en bijgewerkt zijn.  

 

40. De Autoriteit merkt tevens op dat het Beheerscomité van de databank epv, waarnaar in 

artikel 100/8 van het SSW, zoals gewijzigd door het ontwerp, wordt verwezen, een centrale 

rol speelt bij het beheer van de databank. Dit comité leidt immers zijn eigen bestaan. Het is 

samengesteld uit de leidend ambtenaar van de directie van de Administratieve Geldboeten, de 

leidende ambtenaren van de federale sociale inspectiediensten, de directeur van het Federaal 

Aansturingsbureau van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de procureur-generaal 

aangewezen door het College van procureurs-generaal, een leidend ambtenaar van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de leidende ambtenaren van de inspectiediensten van 

de federale Overheidsdienst Economie en de leidende ambtenaren van de inspectiediensten van 

het Directoraat-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het ontwerp voegt als 

nieuw lid de coördinator van de directie van het epv en het eDossier toe35. Het secretariaat wordt 

 
31 Art. 26.3 van de AVG. 

32 HvJEU (Gr. k.), 5 juni 2018 (UNABHÄNGIGES LANDESZENTRUM FÜR DATENSCHUTZ SCHLESWIG-HOLSTEIM c/ WIRTSCHAFTSAKADEMIE 

SCHLESWIG-HOLSTEIN GMBH), zaak C-210/16, punt 43. Zie ook, onder meer, G29, Advies 1/2010 over de begrippen “voor de 
verwerking verantwoordelijke” en “verwerker", 16 februari 2010., p. 20. 

33 HvJEU (Gr. k.), 13 mei 2014 (GOOGLE SPAIN SL, GOOGLE INC. c/ AEPD), zaak C-132/12, punt 38. 

34 Artikel 5.1.d) van de AVG. 

35 Het betreft hier de directie van het epv en het eDossier van de algemene directie Arbeidsrecht en Juridische Studiën van de 
FOD WASO (artikel 16, 22°, ontwerp van SSW). 
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waargenomen door de FOD WASO. Het beschikt onder meer over de volgende bevoegdheden: 

"de databank epv beheren", "elk initiatief nemen dat kan bijdragen tot de doeltreffendheid van de 

werking van de databank epv", "de bevoegde ministers in kennis stellen van de middelen die 

vereist zijn voor de goede werking van de databank epv", "akkoorden sluiten met betrekking tot 

de diensten die vereist zijn voor het beheer van de databank epv", "bijkomende regels voor de 

toegang en de controle van de toegang tot de in de databank epv opgenomen gegevens 

vaststellen", "advies verlenen op eigen initiatief of op verzoek van de bevoegde ministers met 

betrekking tot wetgevende en andere initiatieven die van invloed zijn op de werking van de 

databank epv". Deze bevoegdheden impliceren dat het Beheerscomité van de databank epv een 

rol speelt als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in de databank epv.  

 

41. Voorts begrijpt de Autoriteit niet goed hoe de relaties tussen het Beheerscomité in kwestie en de 

instellingen die er deel van uitmaken, zullen functioneren en hoe in dit kader besluiten zullen 

worden genomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met name in het licht 

van ontwerpartikel 15. Dit artikel voegt namelijk "akkoorden sluiten met betrekking tot de 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de instellingen die deel uitmaken van het 

Beheerscomité in het kader van de naleving van de regels inzake de gegevensbescherming" als 

bevoegdheid van dit comité toe. Hoewel een dergelijke bepaling de verdienste heeft dat zij 

gedeeltelijk voldoet aan de vereiste van voorzienbaarheid, maakt zij het niet mogelijk te bepalen 

welke entiteit(en)/autoriteit(en) gezamenlijk verantwoordelijk zal (zullen) zijn voor welke 

verwerking(en) en voldoet zij niet aan de transparantievereisten van artikel 26.1 van d AVG. Voorts 

is het de Autoriteit niet echt duidelijk hoe het Beheerscomité van de databank epv een 

overeenkomstsluitende partij zou kunnen zijn bij een overeenkomst die de verantwoordelijkheid 

verdeelt tussen twee instellingen die deel uitmaken van dit comité.    

 

42. Bovendien zal het, op grond van artikel 100/9 van het ontwerp van SSW (dat betrekking 

heeft op het toezicht op de gegevensverwerking in het kader van de databank epv), 

de verantwoordelijkheid zijn van de functionarissen voor gegevensbescherming (hierna "de 

DPO's") van de in dit artikel genoemde entiteiten (FOD WASO, FOD Economie, FOD 

Mobiliteit en Vervoer, de RSZ, de RVA, het RIZIV, het RSVZ, de KSZ) en van de persoon 

aangeduid bij het openbaar ministerie om aan het Beheerscomité verslag uit te brengen over 

de monitoring en de opvolging van de beveiliging van de verwerking van gegevens met betrekking 

tot de epv. Een dergelijke bepaling wijst erop dat de bovengenoemde entiteiten ook toegang 

zullen hebben tot de databank epv en dus ook een rol zullen spelen als 

verwerkingsverantwoordelijke. Voorts moet de DPO, overeenkomstig artikel 38.3 van de AVG, 

rechtstreeks verslag uitbrengen aan de hoogste leidinggevende van de 

verwerkingsverantwoordelijke. Met andere woorden, de betrokken DPO's moeten verslag 
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uitbrengen aan de hoogste leidinggevende van de voornoemde entiteiten en niet aan het 

Beheerscomité. 

 

43. Hieruit volgt dat het ontwerp in zijn huidige vorm de betrokken personen niet in staat stelt te 

weten tot welke entiteit/autoriteit zij zich moeten wenden om hun rechten vastgelegd in artikels 

12 tot en met 22 van de AVG uit te oefenen. In principe en in het algemeen zal elke entiteit in de 

keten van gegevensuitwisseling verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens 

die noodzakelijk is voor de vervulling van de opdrachten van algemeen nut en/of de wettelijke 

opdrachten die haar op grond van wettelijke of regelgevende teksten met betrekking tot deze 

uitwisseling zijn toegewezen, ongeacht of dit in de wet is vastgelegd, via een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de verwerking, dan wel via een geheel aan exclusieve individuele 

verantwoordelijkheden36. Het ontwerp moet in dit opzicht dus worden aangepast en verduidelijkt. 

De Autoriteit benadrukt dat het in het kader van een ontwerp zoals het voor advies voorgelegde 

ontwerp noodzakelijk is dat, overeenkomstig de beginselen van voorzienbaarheid en wettigheid, 

de verantwoordelijkheden van elk van de bij de voorgenomen verwerkingen betrokken 

entiteiten/autoriteiten duidelijk in het ontwerp worden omschreven en dat er derhalve geen twijfel 

bestaat over de entiteit/autoriteit(en) waar de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen. 

 

• Artikel 15 van het ontwerp: beheerscomité van de databank epv 

 

44. Artikel 15 van het ontwerp beoogt twee wijzigingen aan te brengen aan artikel 100/8, 

§ 2, SSW, waarin de bevoegdheden van het Beheerscomité van de databank epv worden 

omschreven.  

 

45. De eerste wijziging betreft de bevoegdheid van dit comité om bijkomende regels voor de 

toegang en de controle van de toegang tot de in de databank epv opgenomen gegevens vast te 

leggen en heeft tot doel te specificeren dat deze bevoegdheid niet langer zal worden uitgeoefend 

" na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer", maar na 

"advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit".   

 

46. Deze bepaling roept de twee volgende opmerkingen op. In de eerste plaats moeten, zoals reeds 

gezegd, de essentiële elementen van de beoogde verwerking van persoonsgegevens in het 

ontwerp worden vastgelegd en kunnen zij, in voorkomend geval, door de Koning worden 

gespecificeerd voor zover de beginselen van voorzienbaarheid en wettigheid dit toestaan. In dit 

opzicht kan het ontwerp niet bepalen dat de Autoriteit wordt geraadpleegd, aangezien op grond 

 
36 Zie in dit verband onder meer het advies van de Autoriteit nr. 77/2020 van 24 augustus 2020 over wetsvoorstel houdende 
het Wetboek van Strafprocesrecht, punten 27-34, en advies nr. 37/2022 van 16 februari 2022 betreffende een voorontwerp 
van decreet tot invoering van het gecentraliseerd informatieplatform voor de uitwisseling van e-landschapsgegevens, punten 
19-22. 
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van de AVG een dergelijk advies vereist is "in het kader van het opstellen van een voorstel voor 

een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop gebaseerde 

regelgevingsmaatregel in verband met verwerking". Met andere woorden, de Autoriteit moet 

systematisch worden geraadpleegd over wijzigingen in de SSW (en alle eventuele besluiten die 

ter uitvoering ervan worden genomen) die gevolgen zouden hebben voor de werking van de 

databank epv. 

 

47. Ten tweede is het niet aan de Autoriteit om zich door middel van een advies uit te spreken over 

de uitvoering door de verwerkingsverantwoordelijken van maatregelen, zoals technische en 

organisatorische maatregelen, om te waarborgen dat de verwerking in overeenstemming is met 

de AVG (of het nu gaat om de uitvoering van maatregelen om de beveiliging van de verwerking 

of om de verantwoordelijkheid/accountability van de verwerkingsverantwoordelijke te 

waarborgen). De uitvoering en evaluatie van dergelijke maatregelen vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke. De WVP en de AVG bepalen in welke 

gevallen de Autoriteit moet worden geraadpleegd. 

 

48. Daarom moet de zinsnede "na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit" worden geschrapt. 

 

49. De tweede wijziging bestaat erin een punt 10° toe te voegen aan paragraaf 2 van artikel 100/8 

van het SSW, dat aan het Beheerscomité van de databank epv de bevoegdheid toekent om 

"akkoorden te sluiten betreffende de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de instellingen die 

deel uitmaken van het Beheerscomité in het kader van de naleving van de regels inzake de 

gegevensbescherming". 

 

50. Niet alleen moet in het ontwerp duidelijk worden aangegeven wie verantwoordelijk is voor de 

gegevensverwerking die het onderhoud van en de toegang tot de databank epv met zich 

meebrengt, teneinde te voldoen aan de beginselen van voorzienbaarheid en wettigheid en de 

betrokken personen staat te stellen hun rechten die de AVG hun toekent uit te oefenen (cf. supra), 

maar moet het ontwerp met het oog op transparantie ook voorzien in de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid, overeenkomstig artikel 26.1 van de AVG37. De Autoriteit verwijst in dit 

verband naar punt 43 hierboven. 

 

• Artikel 16 van het ontwerp: toezicht op de gegevensverwerking in het kader van 

de databank epv door de DPO 

 
37"Zij stellen op transparante wijze hun respectieve verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde 
van deze verordening vast, met name met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkene en hun respectieve 
verplichtingen om de in de artikelen 13 en 14 bedoelde informatie te verstrekken, door middel van een onderlinge regeling, 
tenzij en voor zover de respectieve verantwoordelijkheden van de verwerkingsverantwoordelijken zijn vastgesteld bij een 
Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijken van toepassing is." 
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51. Uit de memorie van toelichting blijkt dat artikel 16 van het ontwerp van plan is artikel 100/9 

van het SSW te vervangen teneinde het aan te passen aan de AVG, die een nieuwe functie in 

het leven heeft geroepen: de DPO, om de verwerkingsverantwoordelijke te helpen om het geheel 

aan verplichtingen in deze materie na te leven. 

 

52. Zoals hierboven reeds vermeld, kent artikel 100/9, § 1, van het ontwerp van SSW, de DPO's van 

de FOD WASO, de FOD Economie, de FOD Mobiliteit en Vervoer, de RSZ, de RVA, het RIZIV en 

het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, de KSZ en de persoon aangeduid 

door het openbaar ministerie de bevoegdheid toe om de veiligheid van de verwerking van 

gegevens in verband met het epv te controleren en op te volgen, "zodat de inhoud van de 

databank epv en de verwerking van de gegevens en de inlichtingen in het kader van deze databank 

overeenstemmen met de bepalingen van de artikelen 54 tot 56 van dit Wetboek en van de 

regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens". Ontwerpartikel 100/9, § 2 bepaalt dat 

de voornoemde personen verslag uitbrengen aan het Beheerscomité van de databank epv en dat 

het uitbrengen van dit verslag geen afbreuk doet aan de onafhankelijkheid van de in het eerste 

lid bedoelde personen en verloopt overeenkomstig het in artikel 100/8, §2, 10° bedoelde akkoord 

over de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de instellingen die deel uitmaken van het 

Beheerscomité.”. 

 

53. Artikel 38 van de AVG bepaalt dat de verwerkingsverantwoordelijke erop toe moet zien dat de 

DPO "tijdig en naar behoren bij alle aangelegenheden die met de bescherming van 

persoonsgegevens verband houden, wordt betrokken". Artikel 39 van de AVG, waarin de 

minimumtaken van de DPO worden beschreven, bepaalt onder meer dat een van zijn taken erin 

bestaat "toe te zien op naleving van deze verordening, van andere Unierechtelijke of 

lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van de 

verwerkingsverantwoordelijke [...] met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens". 

De toewijzing van de taken voor het instellen van het toezicht op en de opvolging van de 

beveiliging van de gegevensverwerking lijkt in overeenstemming te zijn met de voorschriften van 

de AVG. 

 

54. De Autoriteit wil er in dit verband aan herinneren dat krachtens artikel 5.2 van de AVG de 

verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk blijft voor de naleving van de wetgeving inzake 

gegevensbescherming en deze naleving moet kunnen aantonen. Dit heeft gevolgen op twee 

niveaus in het bijzonder. Enerzijds is het, wat de beveiliging van de gegevensverwerking betreft, 

aan de verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen 

te nemen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico, in 

overeenstemming met artikel 32.1 van de AVG. Bijgevolg kunnen de verplichtingen inzake toezicht 
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op en opvolging van de beveiliging van de gegevensverwerking die krachtens ontwerpartikel 

100/9, § 1 op de DPO rusten, er geenszins toe leiden dat de verwerkingsverantwoordelijke wordt 

ontheven van zijn verplichtingen inzake de beveiliging van de gegevensverwerking. In dit verband 

is de Autoriteit van mening dat de uitdrukking "zodat de inhoud....of persoonsgegevens" 

ongelukkig is geformuleerd en tot verwarring zou kunnen leiden over de vraag wie 

verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens.  Deze uitdrukking moet derhalve 

overeenkomstig deze opmerkingen worden aangepast. Enerzijds, indien de conclusies van het 

verslag van de DPO's niet door het Beheerscomité van de databank epv zouden worden gevolgd, 

verdient het aanbeveling om, bij wijze van goede praktijk, de redenen vast te leggen waarom het 

advies van de DPO's niet werd opgevolgd38.  

 

55. Het laatste lid van deze bepaling, die bepaalt dat "het uitbrengen van dit verslag geen afbreuk 

doet aan de onafhankelijkheid", is een concrete toepassing van de voorschriften van artikel 39.3, 

die de onafhankelijkheid van de DPO's willen waarborgen39.  

 

56. Voorts wijst de Autoriteit erop dat, aangezien de gegevens in de databank epv sociale gegevens 

zijn in de zin van artikel 2, lid 1, 6°, van de KSZ-wet (artikel 100/6, lid 5, van het SSW), de 

beveiligingsvereisten die uit hoofde van de KSZ-wet van toepassing zijn op de sociale sector, van 

toepassing zijn.  

 

• Artikel 17 van het ontwerp: toegang tot de databank epv 

 

57. Artikel 17 van het ontwerp strekt ertoe artikel 100/10 van het SSW op vier punten te 

wijzigen. 

 

58. De eerste wijziging heeft betrekking op de persoonsgegevens waartoe de categorieën van door 

de Koning gemachtigde ambtenaren van de federale sociale inspectiediensten als bedoeld in artikel 

100/10, §1, SSW toegang hebben. De toekomstige punten 6 tot en met 8 van deze paragraaf 

luiden als volgt: 

"6° de naam, voornaam, hoofdverblijfplaats, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit of de 

rechtsvorm, maatschappelijke naam en maatschappelijke zetel, de hoedanigheid, het KBO-nummer 

en/of het identificatienummer van de sociale zekerheid of een ander identificatienummer van iedere 

persoon die ervan verdacht wordt (mede)dader te zijn van een inbreuk alsmede het paritair comité en 

de NACE-code van de economische sector(en) waaronder deze persoon valt; 

 
38 Zie de Richtlijnen voor functionarissen voor gegevensbescherming (DPO), die door de werkgroep Gegevensbescherming 
"Artikel 29" zijn aangenomen en door het Europees Comité voor gegevensbescherming werden goedgekeurd, blz. 16. Het 
document kan worden ingezien via de volgende link: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612048  

39Zie eveneens considerans 97 van de AVG, volgens dewelke "dergelijke functionarissen voor gegevensbescherming dienen in 
staat te zijn hun taken en verplichtingen onafhankelijk te vervullen, ongeacht of zij in dienst zijn van de 
verwerkingsverantwoordelijke". 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612048
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7° de naam, voornaam, hoofdverblijfplaats, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit of de 

rechtsvorm, maatschappelijke naam en maatschappelijke zetel, de hoedanigheid, het KBO-nummer 

en/of het identificatienummer van de sociale zekerheid of een ander identificatienummer van iedere 

persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk geacht wordt voor een inbreuk alsmede het paritair comité en 

de NACE-code van de economische sector(en) waaronder deze persoon valt; 

8° de naam, voornaam, hoofdverblijfplaats, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit en het 

identificatienummer van de sociale zekerheid of een ander identificatienummer van iedere werknemer 

of persoon die betrokken is of geacht wordt betrokken te zijn bij een inbreuk;" 

 

59. Op de vraag naar de noodzaak van toegang tot gegevens betreffende de geboortedatum en -

plaats, de nationaliteit, het paritair comité en de NACE-code40 van de persoon die ervan verdacht 

wordt (mede)dader te zijn van een inbreuk en van de persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk 

geacht wordt voor een inbreuk, en van toegang tot gegevens betreffende de geboortedatum en -

plaats en de nationaliteit van iedere werknemer of persoon die betrokken is of geacht wordt 

betrokken te zijn bij een inbreuk, antwoordde de aanvrager het volgende: 

 

"De geboortedatum en de geboorteplaats laten toe om de betrokken personen eenduidig te identificeren. 

Sommige personen die betrokken zijn bij het proces-verbaal beschikken niet over een INSZ-nummer, bv. 

wanneer het gaat om gedetacheerde buitenlandse werknemers of personen die illegaal in het land 

verblijven. Ook voor de personen die wel over een INSZ-nummer beschikken, zijn de geboorteplaats en -

datum nuttige identificatiegegevens die toelaten om te verifiëren of de opgegeven INSZ-nummers 

inderdaad overeenstemmen met de daaraan verbonden geboortedatum en -plaats (verhinderen van 

identiteitsfraude). 

 

De nationaliteit van de betrokken personen is belangrijk omdat in functie hiervan bepaalde sociaalrechtelijke 

verplichtingen van toepassing zullen zijn of niet, bv verplichtingen inzake de tewerkstelling van buitenlandse 

werknemers of inzake de detachering van buitenlandse werknemers. 

 

Ook het bevoegde paritaire comité is belangrijk om uit te maken welke collectieve arbeidsovereenkomsten 

van toepassing zijn op de arbeidsrelatie in kwestie. De meeste collectieve arbeidsovereenkomsten worden 

afgesloten op het niveau van het paritair comité en bevatten onderling verschillende regelingen. 

 

[…] De RSZ, de BTW-administratie en de ondernemingsloketten gebruiken die om bedrijven in te delen in 

economische sectoren. De NACE-code is dan ook een belangrijk gegeven voor de rapportering door de bij 

het epv betrokken diensten aan de Regering, het Parlement en de Europese unie (o.a. ELA “ European 

Labour Authority”)." 

 

 
40 Bij wijze van aanvullende informatie wees de aanvrager erop dat "De NACE-code is een code die door de Europese Unie en 
haar lidstaten toegekend wordt aan een bepaalde klasse van commerciële of niet-commerciële economische activiteiten. NACE 

is dus een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen ". 
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60. Gelet op deze informatie, lijken de gegevens (met uitzondering van de geboorteplaats) vermeld 

in de toekomstige punten 6° tot 8° van artikel 100/10, § 1 van het SSW relevant, adequaat en 

beperkt tot wat nodig is om de betrokken personen ondubbelzinnig te identificeren, om de 

betrokken sociale inspecteurs in staat te stellen illegale arbeid en sociale fraude adequaat te 

bestrijden en hun wettelijke taken uit te voeren41. De geboorteplaats lijkt niet relevant of 

noodzakelijk te zijn om de betrokken personen ondubbelzinnig te identificeren: de andere 

verzamelde gegevens (naam, voornaam, hoofdverblijfplaats, geboortedatum, nationaliteit en 

rijksregisternummer) volstaan hiervoor. Dit gegeven moet dus worden geschrapt.  

 

61. In het kader van het verzoek om bijkomende informatie heeft de aanvrager bevestigd dat de 

verwijzing naar het "identificatienummer van de sociale zekerheid" moet worden begrepen als een 

verwijzing naar het rijksregisternummer en, bij gebreke hieraan, naar het identificatienummer van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid42 (of het " BIS-nummer" ). Aangezien het gebruik van 

het rijksregisternummer niet vrij is, maar wordt geregeld door artikel 8, § 1, van de wet van 3 

augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, is het beter te 

verwijzen naar het rijksregisternummer en, bij gebreke hieraan, naar het identificatienummer van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

62. De tweede wijziging heeft tot doel een lijst op te stellen van de andere gegevens dan degene 

vermeld in paragraaf 1 van artikel 100/10 SSW, waartoe de in paragraaf 1 van hetzelfde artikel 

bedoelde gemachtigde ambtenaren van de federale sociale inspectiediensten toegang kunnen 

hebben, hetgeen bijdraagt tot de voorzienbaarheid van de verwerking van de betrokken gegevens. 

Het gaat om: 

"1° de plaats en datum van de inbreuken en de vaststellingen; 

2° de uiteenzetting van de feiten; 

3° de aanvullende informatie betreffende antecedenten en bijzondere omstandigheden; 

4° de inventaris van de bijlagen; 

5° de inhoud van de bijlagen; 

6° de informatie inzake de verzending van het proces-verbaal, meer bepaald betreffende de 

bestemmelingen van het origineel en van de kopie; 

7° de taal van de PDF, de validatie en de ondertekening". 

 

63. Uit de memorie van toelichting blijkt dat "Bij deze aanpassing werd naar een evenwicht gestreefd 

tussen de noodzaak om de categorieën van gegevens meer in detail op te sommen om in 

overeenstemming te zijn met de voorschriften van de reglementering betreffende de 

gegevensbescherming en het niet in detail opnemen van alle gegevens om niet steeds het Sociaal 

 
41 Artikel 100/6, lid 3 van het SSW, dat de doeleinden van het bijhouden van de databank epv vastlegt: 

42 Zie in dit verband artikel 8 van de KSZ-wet. 
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Strafwetboek te moeten aanpassen wanneer er technische aanpassingen gebeuren aan de 

databank epv (behalve uiteraard wanneer er een nieuwe categorie van gegevens wordt 

toegevoegd)". De Autoriteit neemt hier nota van. 

 

64. De maatregelen die reeds in het huidige artikel 100/10, § 2 zijn opgenomen om een niet-

overmatige toegang te waarborgen, zijn in het ontwerp overgenomen: (1) de voorafgaande 

toestemming van de kamer sociale zekerheid van het informatieveiligheidscomité (hierna het 

"IVC"); (2) de uitdrukkelijke toestemming van de rechterlijke overheid als de toegang gegevens 

betreft die opgenomen zijn in een proces-verbaal dat opgesteld wordt tijdens de uitvoering van 

de taken opgelegd door de rechterlijke overheid; en (3), de gegevens moeten voor hen een belang 

hebben in de uitoefening van het toezicht waarmee zij zijn belast of in toepassing van een andere 

wetgeving. Met betrekking tot deze laatste maatregel herinnert de Autoriteit eraan dat, gelet op 

het beginsel van de gegevensminimalisering, het belangrijk is dat de toegang tot de gegevens in 

kwestie gerechtvaardigd is door "een concreet functioneel belang"43 en dat deze toegang beperkt 

blijft tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het toezicht waarmee zij 

zijn belast of in toepassing van een andere wetgeving. Daartoe beveelt de Autoriteit aan het 

ontwerp zodanig aan te passen dat de toegang tot de betrokken gegevens wordt beperkt tot 

hetgeen strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van de opdracht van toezicht. 

 

65. De derde wijziging bestaat erin dat in paragraaf 3 van artikel 100/10 van het SSW wordt bepaald 

dat de directie van het epv en het eDossier toegang heeft tot alle gegevens in de databank epv 

voor zover deze gegevens voor haar een belang hebben in de uitoefening van haar wettelijke 

opdracht et mits de machtiging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het IVC, naar 

het voorbeeld van wat deze bepaling reeds vastgelegd had voor de ambtenaren van de directie 

van de Administratieve Geldboeten van de FOD WASO. 

 

66. Uit de bijkomeden informatie overgemaakt door de aanvrager blijkt dat "De Directie van het epv en 

het eDossier coördineert de verdere ontwikkeling van het epv en de ontwikkeling van het eDossier ten 

behoeve van alle betrokken partners, ondersteunt deze partners juridisch waar nodig en organiseert de 

vergaderingen van het beheerscomité epv en van het beheerscomité eDossier en staat in voor het 

secretariaat van deze beheerscomités. Hiervoor is het nodig dat zij een volledige toegang hebben tot de 

databank epv en tot het eDossier-platform. Alleen zo kunnen zij eventuele tekortkomingen of verbeteringen 

of aanvullingen aan deze beide toepassingen opsporen, verifiëren en opvolgen." 

 

 
43 Zie in dit verband de adviezen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de rechtsvoorganger 
van de Autoriteit, nr. 5/2012 over titel 10, afdeling 8 van het voorontwerp van programmawet (punt 28) en nr. 12/2018 van 7 
februari 2018 over een voorontwerp van wet tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de 
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek (punt 11).   
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67. Gelet deze informatie lijkt het verlenen van een dergelijke toegang aan de directie van het epv en 

het eDossier evenredig en noodzakelijk in het licht van de aan deze directie toevertrouwde taak. 

Om een goede voorzienbaarheid van het ontwerp te garanderen beveelt de Autoriteit echter wel 

aan de wettelijke taak van de directie te specificeren in het ontwerp. Deze zou bijvoorbeeld kunnen 

worden vermeld in de definitie van deze laatste in het toekomstige artikel 16, 22° van het SSW. 

Daarnaast herinnert de Autoriteit er, op grond van de AVG, aan dat een louter belang bij de 

toegang tot de databank epv niet volstaat; deze toegang moet ook steeds noodzakelijk zijn voor 

de uitvoering van de wettelijke opdracht waarmee de directie van het epv en het eDossier belast 

is.  

 

68. De vierde wijziging heeft betrekking op paragraaf 5 van artikel 100/10 van het SSW en voorziet 

in de mogelijkheid om de toegang tot de gegevens in de databank epv, met inbegrip van de 

gegevens die opgenomen zijn in de processen-verbaal die opgesteld worden tijdens de uitvoering 

van de taken opgelegd door de gerechtelijke overheid44, geheel of gedeeltelijk uit te breiden tot 

"andere categorieën van personen, diensten of instellingen die door of krachtens de wet belast 

zijn met het toezicht, de vervolging of de sanctionering van inbreuken op de Belgische of Europese 

wetgeving". 

 

69. Het ontwerp van paragraaf 5 verduidelijkt dat deze uitbreiding slechts kan plaatsvinden mits er 

aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

• Het Beheerscomité van de databank epv moet vooraf advies uitbrengen; 

• Voor deze toegang moet toestemming worden verleend door de kamer sociale 

zekerheid en gezondheid van het IVC; 

• Voor de gegevens die opgenomen zijn in een proces-verbaal dat opgesteld wordt 

tijdens de uitvoering van de taken opgelegd door de gerechtelijke overheid is de 

uitdrukkelijke toestemming van deze laatste vereist. 

• Inlichtingen betreffende medische gegevens van persoonlijke aard mogen slechts 

worden meegedeeld of gebruikt met inachtneming van het medisch beroepsgeheim; 

• De categorieën van persoonsgegevens en de doelstelling van verzameling en 

verwerking van de gegevens worden bepaald door een wet voor de betrokken 

categorie van personen, diensten of instellingen; 

• De verzameling en de verwerking van deze gegevens "zijn ter zake dienend en niet 

overmatig". 

 

 
44 Deze mogelijkheid tot uitbreiding van de toegang tot de databank epv bestaat momenteel al in artikel 100/10 voor  andere 
dan de in de §§ 1 en 4 bedoelde categorieën van personen binnen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale 
fraude, de inspectiediensten van de federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, de inspectiediensten 
van het directoraat-generaal Scheepvaart van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en de Dienst 
Vreemdelingenzaken, en dit onder de voorwaarden en volgens de nadere regels die zij bepaalt. 
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70. De memorie van toelichting wijst in dit verband op het volgende: 

"Het gaat om het preciseren van de toegang tot de gegevens van de databank epv voor een wettige en 

proportionele verwerking in het licht van de passende finaliteit(en) en berustend op een wettelijke basis 

om in overeenstemming te zijn met de voorschriften van de reglementering betreffende de 

gegevensbescherming naargelang de categorieën van de verwerkte gegevens". 

 

71. In het kader van een verzoek om nadere informatie over wie de mogelijke beoogde ontvangers 

waren, deelde de aanvrager het volgende mee: 

"In 2018 hebben de federale politie, de Staatsveiligheid, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en 

de Cel voor Financiële Informatieverwerking hun wens meegedeeld om de databank ePv te raadplegen.  

Daarom werd een ontwerpadvies dat betrekking had op het verzoek om toegang tot de databank, dat 

enerzijds door de Nationale Veiligheidsoverheid (ten behoeve van de federale politie (dienst Screening), de 

Staatsveiligheid en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van het leger), in het kader van de 

regelgeving inzake veiligheidscontroles, en anderzijds door de Staatsveiligheid en de Algemene Inlichtingen- 

en Veiligheidsdienst van het leger in het kader van hun algemene opdracht betreffende het verzamelen van 

inlichtingen, was ingediend, opgesteld en van commentaar voorzien. Het bleek dat verder overleg met Justitie 

en het Comité noodzakelijk was. Bovendien moet het wettelijk kader in het SSW worden aangepast.  

Daarnaast heeft de Cel voor Financiële Informatieverwerking, betrokken bij de strijd tegen het witwassen 

van geld, op 21 november 2019 aan de verantwoordelijken voor het ontwerp haar wens meegedeeld om de 

databank ePV te raadplegen. Het doel van de CFI was enerzijds specifiek onderzoek te verrichten naar 

bepaalde dossiers en anderzijds te bepalen welke dossiers met voorrang moeten worden behandeld.  

In 2020 was het verzoek tot toelating om de databank ePv te raadplegen (federale politie, Staatsveiligheid, 

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) en het verzoek van de Cel voor Financiële Informatieverwerking 

nog steeds lopende. Het overleg met alle betrokken personen en de werkzaamheden om het SSW aan te 

passen zullen in 2021 opnieuw ingepland worden (Uittreksel uit het jaarverslag epv eDossier 2020, p.9: 

Verzoek tot toelating om de databank ePv te raadplegen (federale politie, Staatsveiligheid, Algemene 

Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Cel voor Financiële Informatieverwerking)." 

Deze besprekingen zijn nog lopende. Zodra het Parlement akkoord gaat met dit ontwerp van wetswijziging, 

zullen de werkzaamheden ter zake worden gefinaliseerd." 

  

72. Deze bepaling roept de volgende bemerkingen op.  

 

73. In de eerste plaats stelt de Autoriteit vast dat deze toegang tot de databank epv tot doel heeft 

om voormelde ontvangers in staat te stellen hun wettelijke taken op het gebied van toezicht, 

vervolging of bestraffing van inbreuken op de Belgische of Europese wetgeving uit te voeren. Dit 

doel is zeer ruim en stelt de betrokken personen bloot aan het risico van misbruik van toegang tot 

de databank epv. De identificatie van de overheidsinstanties waaraan de gegevens worden 

verstrekt en hun relevante wettelijke taken, waaruit in principe het doel van de verwerkingen in 

kwestie voortvloeit, moet dan ook worden herzien, zodat de betrokken personen zich een duidelijk 

en voorzienbaar beeld kunnen vormen van de gegevensverwerkingen die op hen betrekking 

hebben. De uitbreiding van de toegang tot een databank, zoals de databank epv, die onder meer 
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bijzondere categorieën gegevens bevat, tot andere overheidsinstanties die deze gegevens zullen 

kunnen hergebruiken voor repressieve doeleinden, wat een aanzienlijke inmenging in de rechten 

en vrijheden van de betrokken personen tot gevolg heeft, rechtvaardigt een dergelijke aanpak. 

En een dergelijke aanpak is des te noodzakelijker omdat er onder de door aanvrager beoogde 

categorieën ontvangers van gegevens, enkele zijn voor wie, in toepassing van de hen bindende 

wetgeving, de transparantie naar de betrokken personen toe waarschijnlijk beperkt of zelfs 

uitgesloten zal zijn.   

 

74. In de tweede plaats zal het ontwerp hierdoor in elk geval leiden tot latere verwerkingen van 

persoonsgegevens dan de verwerking waarvoor ze aanvankelijk ingezameld werden. Het wettelijk 

kader van dergelijke gegevensverwerkingen is niet alleen onderworpen aan de naleving van de 

beginselen van voorzienbaarheid en wettigheid, die zijn verankerd in artikel 8 EVRM en artikel 22 

van de Grondwet (die beginselen van grondwettelijk en verdragsrecht zijn, en derhalve boven de 

wet staan), zoals zojuist in herinnering is gebracht, (dat vereist dat de essentiële elementen, met 

name het doel en de categorieën van verwerkte gegevens, bij wet zijn bepaald), maar moet in 

een democratische samenleving ook een noodzakelijke en evenredige maatregel vormen om 

de in artikel 23 van de AVG genoemde doelstellingen te waarborgen, met inachtneming van de 

wetgeving betreffende de taken van de betrokken overheidsinstanties. Dit noodzakelijke en 

evenredige karakter zal geval per geval en ontvanger (en wettelijke taak) per ontvanger (en 

wettelijke taak) moeten worden beoordeeld (gegevens die verder gaan dan de context van de 

strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude om te worden hergebruikt in het kader van de 

uitvoering van wetgeving waarmee andere doeleinden worden nagestreefd).    

 

75. Voorts is het de verantwoordelijkheid van verwerkingsverantwoordelijke(n) van de databank epv 

om ervoor te zorgen dat alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden in kwestie 

worden meegedeeld aan de ontvangers die daarom verzoeken, in overeenstemming met het 

beginsel van minimalisering.    

 

76. Bovendien kan een dergelijke uitbreiding van de toegang tot de databank epv tot de betrokken 

ontvangers problematisch zijn in het licht van het in artikel 5.1.d) van de AVG vastgelegd beginsel 

van de juistheid van persoonsgegevens, aangezien de databank epv in haar huidige vorm geen 

gegevens bevat over de vordering van de opvolging van een epv (in tegenstelling tot het eDossier-

platform).  De naleving van dit juistheidsbeginsel impliceert evenwel dat deze ontvangers toegang 

hebben tot de gegevens betreffende een beslissing van het openbaar ministerie tot 

buitenvervolgingstelling of seponering45.    

 
45 Zie in dit verband advies nr. 76/2022 van de Autoriteit van 22 april 2022 over een ontwerpbesluit van de Duitstalige 
Gemeenschap inzake de controle op en de oplegging van administratieve boeten op het gebied van het werkgelegenheidsbeleid, 
punten 44 en 45. 
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77. In de derde en laatste plaats wijst de Autoriteit de aanvrager er ook op, in een andere zin, dat de 

genoemde doeleinden evenmin de gegevensverwerking omvatten die wordt verricht voor diverse 

screeningdoeleinden, die beantwoorden aan de specifieke doeleinden van de wetgeving die in een 

dergelijke screening voorziet (het doel is in het algemeen het voorkomen van bedreigingen en 

risico's voor zwaarwegende belangen zoals de nationale veiligheid): er is geen sprake van "toezicht 

op, vervolging of bestraffing van strafbare feiten". 

 

78. Hieruit volgt dat, aangezien een grondige analyse van de noodzaak en de evenredigheid 

van de in artikel 100/10, § 5, van het ontwerp van SSW bedoelde toegang ontbreekt, 

een dergelijke bepaling moet worden geschrapt. 

 

3. eDossier-platform 

 

• Artikel 20 van het ontwerp: eDossier-platform   

 

79. Artikel 20 van het ontwerp wil artikel 100/12 van het SSW vervangen door een nieuwe 

bepaling ter oprichting van het eDossier-platform. Paragraaf 2 van dit artikel heeft betrekking op 

de doelstellingen van het eDossier en luidt als volgt: 

"§ 2. Het eDossier-platform heeft als doel om, door een onderlinge elektronische dienstverlening en 

informatie-uitwisseling tussen alle actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, 

georganiseerd met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer, de handhaving van de sociale wetgeving te optimaliseren en de 

vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten te bevorderen. 

De elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling heeft betrekking op de respectievelijke 

stappen die actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude nemen in het kader van 

de uitoefening van hun wettelijke bevoegdheid inzake: 

- het opstellen van een epv; 

- de afhandeling hiervan via de vervolging vanwege het openbaar ministerie, de administratieve 

vervolging of de vervolging met het oog op het opleggen van een administratieve sanctie; 

- de uitvoering van de opgelegde strafsancties, administratieve geldboeten of administratieve 

sancties. 

Het eDossier-platform maakt het voor de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale 

fraude mogelijk om: 

- de gestructureerde gegevens van het eDossier te raadplegen en zodoende op de hoogte te zijn van 

het gevolg dat aan een proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk werd gegeven, of, indien het 

eDossier nog in behandeling is, de status van het eDossier te kennen; 

- documenten die betrekking hebben op het gevolg dat aan een proces-verbaal tot vaststelling van 

een inbreuk wordt gegeven mee te delen aan een andere actor; 
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- diezelfde documenten te raadplegen; deze documenten worden via het eDossier-platform ter 

beschikking gesteld door de actor van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude die de 

authentieke bron is van dit document; 

- interne en externe statistieken op te maken die betrekking hebben op de ganse keten van de strijd 

tegen de illegale arbeid en de sociale fraude; 

- een gemeenschappelijk kennisbeheer uit te bouwen." 

 

80. Bij lezing van het ontwerp en de bijhorende memorie van toelichting lijkt het eDossier-platform in 

zekere zin een hybride systeem te zijn, aangezien er enerzijds gestructureerde gegevens in op 

worden opgeslagen46 (artikel 100/12/1 van het ontwerp van SSW, dat zal worden ingevoegd door 

artikel 21) en ter beschikking van de betrokken actoren worden gesteld (artikel 100/12/7 van het 

ontwerp van SSW, dat zal worden ingevoegd door artikel 27 van het ontwerp van SSW), en het 

anderzijds zal toelaten om documenten die bij hun authentieke bron bewaard blijven mee te delen 

en deze te raadplegen. In dit verband begrijpt de Autoriteit dat het ontwerp binnen het juridisch 

kader van het ontwerp tot oprichting van het eDossier-platform, overgaat tot de identificatie van 

documenten (epv, eBericht47 en eBeslissing48) waarvan de actor in de strijd tegen illegale arbeid 

en sociale fraude die ze heeft opgesteld de authentieke bron is en die bestemd zijn om via het 

eDossier-platform te worden hergebruikt door andere overheidsinstanties die een rol spelen in de 

sociale strafrechtketen belast met de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude voor de 

doeleinden omschreven in dit ontwerp. Naar het oordeel van de Autoriteit zijn de databanken 

waarin het epv, het eBericht en de eBeslissing worden bewaard in dit opzicht dan ook authentieke 

bronnen. De Autoriteit vestigt de aandacht van de aanvrager op het feit dat een dergelijk ontwerp 

 
46Uit de memorie van toelichting blijkt in dit kader dat "in dit communicatieplatform zal een beperkte set van metagegevens die 
nodig zijn voor een betekenisvolle raadpleging en opvolging worden opgenomen". 

47De Autoriteit merkt in dit verband op dat in de memorie van toelichting het eBericht wordt omschreven als "de beslissing van 
het openbaar ministerie met betrekking tot het al dan niet instellen van strafvervolging". Het is artikel 72 van het SSW dat de 
mededeling van een dergelijke beslissing van het openbaar ministerie aan de directie van de Administratieve Geldboeten regelt. 
Artikel 16, 24° van het ontwerp van SSW definieert het eBericht echter als "het elektronisch bericht waarmee het openbaar 
ministerie overeenkomstig artikel 93, §§ 1 en 2, de inspectiedienst die het proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk heeft 
opgemaakt en de administratie [van de administratieve geldboeten] informeert over de genomen beslissing over de 
strafvordering uit hoofde van een inbreuk die opgenomen is in dit proces-verbaal".  De Autoriteit merkt in dit verband twee 
dubbelzinnigheden op. Enerzijds is er een discrepantie tussen de definitie van "eBericht" in de memorie van toelichting, die 
betrekking heeft op de beslissing van het openbaar ministerie om al dan niet strafvervolging in te stellen, en de definitie in het 
ontwerp, die betrekking heeft op een andere beslissing, namelijk de beslissing van het openbaar ministerie over de 
strafvordering. Anderzijds verwijst het ontwerp naar artikel 93, § 2, van het SSW, dat betrekking heeft op het in kennis stellen 
van de directie van Administratieve Geldboeten van "elke beslissing genomen over de strafvordering uit hoofde van een inbreuk 
op de bepalingen van dit Wetboek", zodat, in toepassing van artikel 93, § 2, van het SSW, de voornoemde administratie ook in 
kennis wordt gesteld van de beslissingen genomen inzake de strafvordering naar aanleiding van een door de politie opgesteld 
proces-verbaal van een inbreuk. In de huidige formulering lijkt de definitie van het eBericht in het ontwerp echter geen 
betrekking te hebben op een door de politie opgesteld proces-verbaal ter vaststelling van een overtreding. Het ontwerp dient 
op dit punt te worden verduidelijkt.   

48 In de zin van artikel 16, 25°, van het ontwerp van SSW is een "eBeslissing" de elektronische mededeling met toepassing van 
artikel 94, eerste lid, van de administratieve beslissing van de bevoegde administratie tot oplegging van de administratieve 
geldboete, tot schuldigverklaring of tot klassering zonder gevolg van de inbreuk aan de inspectiedienst die het proces-verbaal 
heeft opgemaakt en aan het openbaar ministerie. Uit de memorie van toelichting blijkt enerzijds dat de eBeslissing "de beslissing 
van de federale directie van de Administratieve Geldboeten tot oplegging van een administratieve geldboete, tot eenvoudige 
schuldigverklaring of tot klassering zonder gevolg" is en anderzijds dat met het ontwerp dat ter advies wordt voorgelegd ook 
een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst ingediend wordt dat de digitalisering regelt van de epv’s opgesteld door de 
sociale inspectiediensten van de gefedereerde entiteiten en van de beslissingen van de diensten voor de administratieve 
geldboeten van deze entiteiten. Het ontwerp zou op dit punt dienen te worden verduidelijkt. 
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van het eDossier-platform risico's inhoudt op het gebied van de kwaliteit en de juistheid van de 

gegevens, waarop de verwerkingsverantwoordelijke attent moet zijn. 

 

81. De oprichting van een dergelijk platform dat gegevensverwerkingen genereert, vormt een 

belangrijke inmenging in de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Om toelaatbaar te zijn, 

moet het een doelstelling van legitiem openbaar belang nastreven en moeten de door dit platform 

gegenereerde gegevensverwerkingen noodzakelijk en evenredig zijn om deze doelstelling te 

verwezenlijken.  

 

82. In dit kader worden in de memorie van toelichting de voordelen van het eDossier uiteengezet. 

Deze kunnen in essentie als volgt worden samengevat: 

• uniformiteit van de verstrekte informatie en de gehanteerde begrippen, waardoor een snelle 

en correcte verwerking van de betrokken gegevens wordt vergemakkelijkt; 

• opstellen van uniforme statistieken die een volledig overzicht geven van de sociale fraude en 

illegale arbeid in België, die instrumenten zijn voor het bepalen van een preventief en 

repressief beleid, en voor een snellere en meer coherente rapportering aan Europese en 

internationale instellingen; 

• een gemakkelijker opvolging van de zaak tussen de verschillende actoren die betrokken zijn 

bij de sociale strafrechtketen van de strijd van illegale arbeid en sociale fraude; 

• snellere behandeling van dossiers en betere inning van boetes, aangezien de gegevens in de 

epv's niet langer handmatig hoeven te worden ingevoerd, zowel bij de directie van de 

Administratieve Geldboeten als bij Justitie. 

• minder kosten en hogere opbrengsten; 

• voordeel voor de burger die op termijn zijn dossier elektronisch zal kunnen raadplegen. 

Uit de memorie van toelichting blijkt echter eveneens dat "deze nieuwe stap in het kader van de 

digitalisering van het sociaal strafrecht nagenoeg dezelfde voordelen en toegevoegde waarde 

biedt als deze die al gerealiseerd werden door de invoering van het epv". 

 

83. In het licht van de memorie van toelichting is het duidelijk dat het doel van het eDossier-platform 

veeleer is de toepassing van de sociale wetgeving en de doelmatigheid en doeltreffendheid van 

de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude te optimaliseren dan de vereenvoudiging van de 

administratieve formaliteiten te bevorderen. De doelstelling om de vereenvoudiging van de 

administratieve formaliteiten te "bevorderen" lijkt, hoe legitiem ook, geen doelstelling die als 

zodanig de noodzaak kan rechtvaardigen om een platform op te richten zoals het eDossier, dat 

een aanzienlijke inmenging in de rechten en vrijheden van de betrokken personen met zich 

meebrengt. Het ontwerp van artikel 100/12, § 2, moet op dit punt dan ook worden aangepast. 
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84. Wat de noodzaak en evenredigheid van de oprichting van het eDossier-platform betreft, begrijpt 

de Autoriteit dat dit platform tot doel heeft de voornamelijk papieren gegevensstromen tussen de 

verschillende actoren van de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude (vooralsnog de sociale 

inspectiedienst, het openbaar ministerie en de directie van de Administratieve Geldboeten) te 

vervangen door elektronische stromen. Gelet op de bovengenoemde voordelen van het platform 

lijkt de invoering ervan doeltreffend om de doelstelling van optimalisering van de toepassing van 

de sociale wetgeving te verwezenlijken en a priori noodzakelijk, vooral omdat een dergelijk 

platform het mogelijk maakt een juridische en technische beveiliging van de gegevens tot stand 

te brengen die voor papieren gegevens niet of niet (altijd) kan worden gewaarborgd. Uit de 

memorie van toelichting blijkt echter eveneens dat "deze nieuwe stap in het kader van de 

digitalisering van het sociaal strafrecht nagenoeg dezelfde voordelen en toegevoegde waarde 

biedt als deze die al gerealiseerd werden door de invoering van het epv".  Bij de beoordeling van 

de evenredigheid van de oprichting van een platform zoals beoogd in het ontwerp, moet de 

aanvrager zich ervan vergewissen dat, gelet op de aanzienlijke inmenging die een dergelijk 

platform in de rechten en vrijheden van de betrokken personen veroorzaakt, de nadelen niet 

onevenredig zijn in verhouding tot het nagestreefde doel. Dankzij een diepgaande analyse van de 

noodzakelijkheid en evenredigheid van de oprichting van een dergelijk platform zal dit 

gegarandeerd worden, en de memorie van toelichting moet ervoor zorgen dat deze 

noodzakelijkheid en evenredigheid duidelijk worden gemotiveerd. 

 

85. Het blijft wel van belang dat de gegevensverwerkingen die door het eDossier- platform 

worden gegenereerd (d.w.z. de raadpleging van gestructureerde gegevens en de 

mededeling en raadpleging van het epv, het eBericht en de eBeslissing) in verhouding 

staan tot het nagestreefde doel. Dit lijkt echter niet het geval te zijn voor alle 

verwerkingen waarin het ontwerp voorziet (zie onderstaande opmerkingen over artikels 27 

en 28 van het ontwerp).  

 

86. Daarnaast lijkt, wat de door het platform nagestreefde doelstellingen betreft, enerzijds de 

doelstelling om interne en externe statistieken op te stellen (afgezien van het feit dat moet worden 

verduidelijkt wat onder "intern" en "extern" moet worden verstaan) eerder een doel van de via 

het platform verrichte gegevensverwerking te zijn dan een doelstelling als zodanig van het 

platform. Het opstellen van statistieken is trouwens ook een doel dat in ontwerpartikel 100/12/3, 

lid 4, van het SSW wordt genoemd. Anderzijds is de doelstelling met betrekking tot de ontwikkeling 

van een gemeenschappelijk kennisbeheer niet duidelijk en moet deze verder worden verduidelijkt. 

Is dit een doelstelling die de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (hierna: "SIOD") in staat 

zou stellen zijn in artikel 3 van het SSW49 opgesomde taken uit te voeren? De ontwikkeling van 

 
49 "De taken van het SIOD zijn: 
   1° het beleid voorbereiden zoals vastgesteld door de Ministerraad inzake de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude, ter 
uitvoering van het strategisch plan en het operationeel actieplan bedoeld in artikel 2; 
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een gemeenschappelijk kennisbeheer wordt ook genoemd als een van de doeleinden van de 

gegevensverwerking in ontwerpartikel 100/12/3, lid 4. Daarom verzoekt de Autoriteit de aanvrager 

zich ervan te vergewissen of dit een doel van het platform of van de verwerking is.    

 

• Artikel 23 van het ontwerp: verwerkingsverantwoordelijke(n) en doeleinden 

 

87. In navolging van artikel 100/6, lid 2, van het ontwerp van SSW wordt in ontwerpartikel 100/12/3 

(ingevoegd door artikel 23 van het ontwerp) de Belgische staat, vertegenwoordigd door de 

minister bevoegd voor werk, de minister bevoegd voor sociale zaken, de minister bevoegd voor 

justitie en de minister bevoegd voor zelfstandigen, aangewezen als de 

verwerkingsverantwoordelijke in het kader van het eDossier-platform.  

 

88. De Autoriteit verwijst naar haar opmerkingen in punt 38 tot en met  43 over de aanwijzing van de 

verwerkingsverantwoordelijke(n) met betrekking tot de databank epv, die mutatis mutandis van 

toepassing zijn op de gegevensverwerkingen die door het eDossier-platform worden gegenereerd. 

 

89. De doeleinden van de gegevensverwerking via het eDossier-platform staan vermeld in artikel 

100/12/3, lid 4, dat zal worden ingevoegd door artikel 23 van het ontwerp. Het betreft: 

"1° het verzamelen van informatie die nuttig is om de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en 

de sociale fraude in staat te stellen op een adequate wijze de illegale arbeid en de sociale fraude te 

bestrijden; 

2° het verzamelen van informatie die nuttig is om de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en 

de sociale fraude in staat te stellen hun wettelijke opdrachten uit te oefenen; 

 
   2° de preventieacties sturen en opzetten die nodig zijn voor de uitvoering van dit beleid; 
   3° het voorbereiden van de samenwerkingsprotocollen tussen de federale overheid en de gewesten betreffende de coördinatie 
van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude; 
   4° de trimestriële evaluatie van de realisatiegraad van de verschillende elementen van het jaarlijks operationeel actieplan 
bedoeld in artikel 2. Indien de trimestriële evaluatie twee maal op rij aangeeft dat de doelstellingen of opbrengsten zoals 
voorzien in het operationeel actieplan niet zullen worden bereikt, brengt de directeur van de SIOD het strategisch comité hiervan 
op de hoogte; 
   5° het voorbereiden van richtlijnen ter uitvoering van het operationeel actieplan voor de arrondissementscellen bedoeld in 
artikel 12; 
   6° de nodige inhoudelijke bijstand verlenen aan de bevoegde besturen en diensten inzake de strijd tegen de illegale arbeid 
en de sociale fraude; 
   7° studies uitvoeren over de problematiek van illegale arbeid en sociale fraude en het mogelijk maken meer gerichte acties 
te ondernemen; 
   8° zorgen voor overleg tussen de inspectiediensten en voor hun ondersteuning via de overlegcomités; 
   9° het identificeren van de gemeenschappelijke opleidingsbehoeften van de personeelsleden van de inspectiediensten en 
zorgen voor de nodige opleidingen; 
   10° een extern communicatiebeleid voorbereiden voor het strategisch comité; 
   11° het opvolgen van de uitvoering van de door de minister(s) gesloten partnerschapsovereenkomsten, bedoeld in artikel 15, 
en er over rapporteren aan het strategisch comité; 
   12° het coördineren van de informatie meegedeeld door de inspectiediensten bevoegd voor de strijd tegen illegale 
tewerkstelling en jaarlijks, voor 1 juli van elk jaar, verslag uitbrengen aan de Europese Commissie; 
   13° een visie ontwikkelen en voorbereiden van strategieën om sociale fraude aan te pakken; 
   14° het organiseren van een structureel overleg met de diverse betrokken instellingen waaronder de regio's die actief 
meewerken aan de strijd tegen de sociale fraude en andere relevante actoren; 
   15° een internationale samenwerking tussen inspectiediensten op punt zetten in het kader van hun gezamenlijke acties en 
de opvolging ervan verzekeren." 
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3° het opmaken van interne en externe statistieken; 

4° het uitbouwen van een gemeenschappelijk kennisbeheer." 

 

90. De in de nummers 1° tot en met 3° genoemde doeleinden zijn welbepaald, uitdrukkelijk 

omschreven en gerechtvaardigd, overeenkomstig artikel 5.1.b), van de AVG. 

 

91. De Autoriteit is echter van mening dat alleen informatie die noodzakelijk (en niet nuttig) is om de 

actoren van de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude in staat te stellen illegale arbeid en 

sociale fraude op gepaste wijze te bestrijden en hun wettelijke taken uit te voeren, via het 

eDossier-platform mag worden verwerkt, overeenkomstig het in artikel 5.1.c), van de AVG 

vastgelegde beginsel van minimale gegevensverwerking.  

 

92. Wat het gebruik van gegevens voor statistische doeleinden betreft, vestigt de Autoriteit de 

aandacht van de aanvrager op het volgende. 

 

93. Artikel 89.1 van de AVG bepaalt dat elke verwerking van persoonsgegevens voor statistische 

doeleinden moet worden onderworpen aan passende waarborgen dat er technische en 

organisatorische maatregelen zijn getroffen om de inachtneming van het beginsel van minimale 

gegevensverwerking te waarborgen en dat, wanneer de statistische doeleinden kunnen worden 

verwezenlijkt door verdere verwerking die de identificatie van betrokkenen niet of niet langer 

toelaat, zij aldus moeten worden verwezenlijkt. 

 

94. Verdere verwerking voor statistische doeleinden gebeurt derhalve bij voorkeur door gebruik te 

maken van anonieme gegevens50. Indien het beoogde doel van de verwerking niet kan worden 

bereikt met anonieme gegevens, kunnen gepseudonimiseerde persoonsgegevens51 worden 

gebruikt. Indien ook deze gegevens niet toelaten het beoogde doel te bereiken, kunnen niet-

gepseudonimiseerde persoonsgegevens worden gebruikt, maar alleen in laatste instantie. 

 

95. De Autoriteit vestigt de aandacht van de aanvrager op het feit dat er een verschil is tussen 

gepseudonimiseerde gegevens, die in artikel 4(5) van de AVG gedefinieerd worden als gegevens 

"die niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende 

gegevens worden gebruikt" en geanonimiseerde gegevens, die met geen enkel redelijk middel 

meer aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld, en dat alleen laatstgenoemde 

 
50 Anonieme gegevens: informatie die niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden 
gekoppeld (artikel 4.1) van de AVG, a contrario). 

51 "Pseudonimisering: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een 
specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende 
gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de 
persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld." (zie artikel 4.5) van 
de AVG). 
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gegevens niet langer persoonsgegevens zijn en dus conform considerans 26 van de AVG 

uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van de AVG".52                      

 

96. In het licht van de definitie van persoonsgegevens van artikel 4.1 van de AVG53 moet er derhalve 

voor worden gezorgd dat de hoge standaard die voor anonimisering vereist is, wordt gehaald54 en 

dat gegevens niet gewoon worden gepseudonimiseerd. De verwerking van gegevens, zelfs indien 

ze gepseudonimiseerd zijn, moet immers worden beschouwd als de verwerking van 

persoonsgegevens in de zin van de AVG. 

 

97. Uit het bovenstaande volgt dat, indien het inderdaad om pseudonimisering (en niet om 

anonimisering) gaat: 

• er moet worden verwezen naar het verslag van het Agentschap van de Europese Unie 

voor Cyberbeveiliging over technieken en beste praktijken inzake pseudonimisering;55 

• en deze verwerking onderworpen moet zijn aan alle vereiste garanties en in 

overeenstemming moet zijn met de heersende beginselen op dit gebied.56 

 

98. Zoals hierboven reeds is opgemerkt (punt 86), is het de Autoriteit niet helemaal duidelijk wat 

verstaan dient te worden onder de vierde doelstelling met betrekking tot de ontwikkeling van een 

gezamenlijk kennisbeheer en zou deze nader moeten worden verduidelijkt. Dit moet worden 

verduidelijkt. 

 

• Artikel 25 van het ontwerp: beheerscomité van het eDossier-platform 

 

99. Artikel 25 van het ontwerp voorziet in de invoeging van een nieuw artikel 100/12/5 in het SSW, 

ter oprichting van een Beheerscomité voor het eDossier-platform binnen de FOD WASO. Dit comité 

is, net als het Beheerscomité van de databank epv, samengesteld uit de coördinator van de directie 

van het epv en het eDossier, de leidende ambtenaren van de sociale inspectiediensten, de 

directeur van de SIOD, de door het College van procureurs-generaal aangewezen procureur des 

 
52Voor meer informatie, zie richtlijnen WP216, 2.2.3, blz. 10 van Groep 29, https://ec.europa.eu/justice/article-
29/documentation/opinionrecommendation/files/2014/wp216_en.pdf (enkel beschikbaar in het Engels)   

53 d.w.z. "alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar 
wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een 
identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen 
die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die 
natuurlijke persoon." 

54 Met de identificatie van een persoon wordt niet alleen gedoeld op de mogelijkheid om zijn naam en/of adres te achterhalen, 
maar ook op de mogelijkheid om hem te identificeren via een proces van individualisering, correlatie of gevolgtrekking. 

55 ENISA: https://www.enisa.europa.eu/publications/data-pseudonymisation-advanced-techniques-and-use-cases en 

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa-proposes-best-practices-and-techniques-for-pseudonymisation;  

56Hetzelfde geldt voor het evenredigheidsbeginsel dat verwijst naar het specifiekere beginsel van "minimale 
gegevensverwerking" dat inhoudt dat de persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt moeten zijn tot wat 
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, conform artikel 5, § 1, c) van de AVG. 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2014/wp216_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2014/wp216_en.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/data-pseudonymisation-advanced-techniques-and-use-cases
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa-proposes-best-practices-and-techniques-for-pseudonymisation
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Konings, een leidend ambtenaar van de KSZ, een leidend ambtenaar van de directie van de 

Administratieve Geld boetes en een leidend ambtenaar van de politie. De bevoegdheden van dit 

Comité zijn identiek aan degene die aan het beheerscomité van de databank epv werden 

toegekend.  

 

100. Onder deze omstandigheden wordt verwezen naar de opmerkingen die hierboven zijn 

gemaakt met betrekking tot het beheerscomité van het epv, welke mutatis mutandis van 

toepassing zijn.  

 

• Artikel 26 van het ontwerp: toezicht op de verwerking van de gegevens in het 

kader van de eDossier-platform door de DPO 

 

101. Artikel 26 van het ontwerp wil in het SSW een nieuw artikel 100/12/6 invoegen, dat het 

toezicht op de gegevensverwerking in het kader van het eDossier-platform regelt. Deze bepaling 

is vergelijkbaar met artikel 100/9, dat zal worden vervangen door artikel 16 van het ontwerp. Er 

wordt dan ook verwezen naar de in dit verband reeds gemaakte opmerkingen, die mutatis 

mutandis van toepassing zijn.  

 

• Artikels 21 en 27 van het ontwerp: toegang tot de gestructureerde gegevens die 

bijgehouden worden in het eDossier-platform 

 

102. Artikel 21 van het ontwerp strekt tot invoeging van een artikel 100/12/1 in het SSW, 

waarin de gestructureerde gegevens worden omschreven die in het eDossier-platform worden 

bewaard. Deze bepaling bevat een exhaustieve en gedetailleerde lijst van de gestructureerde 

gegevens die worden bijgehouden met betrekking tot het eDossier, het epv en het proces-verbaal 

van vaststelling van inbreuk als bedoeld in artikel 75/1, het eBericht en de eBeslissing. Deze 

bepaling luidt als volgt: 

 

"Via het eDossier-platform wordt het eDossier ter beschikking gesteld met de volgende gestructureerde 

gegevens: 

1° wat het eDossier betreft: 

a) het nummer van het eDossier; 

b) de status van het eDossier. 

 

2° wat het epv en het in artikel 75/1 bedoelde proces-verbaal van de politie tot vaststelling van een inbreuk 

betreft: 

a) het nummer van het proces-verbaal; 

b) de datum van opstelling van het proces-verbaal; 
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c) de dienst waartoe de verbaliserende (politie)ambtenaar behoort en de identiteit van de verbaliserende 

(politie)ambtenaar; 

d) in voorkomend geval, het onderzoeksnummer; 

e) de naam, voornaam en hoofdverblijfplaats of de rechtsvorm, maatschappelijke naam en 

maatschappelijke zetel, het KBO-nummer en/of het identificatienummer van de sociale zekerheid of een 

ander identificatienummer van iedere persoon die ervan verdacht wordt (mede)dader te zijn van een 

inbreuk alsmede de NACE-code van de economische sector(en) waaronder deze persoon valt;  

f) de naam, voornaam en hoofdverblijfplaats of de rechtsvorm, maatschappelijke naam en 

maatschappelijke zetel, het KBO-nummer en/of het identificatienummer van de sociale zekerheid of een 

ander identificatienummer van iedere persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk geacht wordt voor een 

inbreuk alsmede de NACE-code van de economische sector(en) waaronder deze persoon 

valt; 

g) in voorkomend geval, de naam, voornaam, hoofdverblijfplaats en nationaliteit en het identificatienummer 

van de sociale zekerheid of een ander identificatienummer van iedere werknemer of persoon die betrokken 

is of geacht wordt betrokken te zijn bij een inbreuk; 

h) de kwalificatie van de vastgestelde inbreuk(en); 

i) de datum en de plaats waarop de inbreuk(en) werd(en) gepleegd; 

j) de afdeling van het openbaar ministerie waaraan het proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk 

wordt overgemaakt door de verbalisant; 

k) de dienst bevoegd voor het opleggen van administratieve geldboeten waaraan een exemplaar van het 

proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk wordt bezorgd door de verbalisant; 

 

3° wat het eBericht betreft: 

a) de afdeling van het openbaar ministerie die het proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk 

behandelt, de interne referentie van deze afdeling en de datum waarop de behandeling van het proces-

verbaal wordt aangevat; 

b) de beslissing van deze afdeling van het openbaar ministerie met betrekking tot het gevolg dat aan dit 

proces-verbaal gegeven wordt en de datum waarop deze beslissing genomen wordt; 

c) het aantal bijlagen bij de in b) bedoelde beslissing; 

 

4° het aantal bijlagen bij de in b) bedoelde beslissing: 

a) de dienst bevoegd voor het opleggen van administratieve geldboeten, de interne referentie van deze 

dienst en de datum waarop de behandeling van het proces-verbaal wordt aangevat; 

b) de datum of data waarop de overtreder door de dienst bevoegd voor het opleggen van administratieve 

geldboeten verzocht wordt om zijn verweermiddelen in te dienen en, in voorkomend geval, de datum of 

data waarop de verweermiddelen worden in gediend; 

c) de beslissing van de dienst bevoegd voor het opleggen van administratieve geldboeten met betrekking 

tot het gevolg dat aan dit proces-verbaal gegeven wordt, de datum waarop deze beslissing genomen wordt 

en de datum van de kennisgeving van deze beslissing aan de overtreder; 

d) indien er een administratieve geldboete wordt opgelegd, de door de dienst bevoegd voor het opleggen 

van administratieve geldboeten opgelegde en ontvangen bedragen en de datum van ontvangst; 
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e) indien er beroep wordt aangetekend tegen de in c) bedoelde beslissing, de datum waarop het beroep 

wordt aangetekend, de datum van het vonnis en/of het arrest dat geveld wordt naar aanleiding van dit 

beroep, het resultaat van het beroep en de 

datum waarop de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan". 

 

103. Deze bepaling roept de volgende bemerkingen op. 

 

104. In de eerste plaats, wat de betrokken personen betreft, merkt de Autoriteit op dat volgens 

het toekomstige artikel 100/12/3 van het SSW, dat door artikel 23 van het ontwerp zal worden 

ingevoegd, de elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling via het eDossier-platform 

betrekking hebben op gegevens aangaande de in artikel 100/6, lid 4, bedoelde personen, te 

weten: 

1° Iedere persoon die ervan wordt verdacht (mede)dader te zijn; 

2° Iedere persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk geacht wordt voor een inbreuk; 

3°  Iedere werknemer of persoon die betrokken is of geacht wordt betrokken te zijn bij 

een inbreuk; 

4° Iedere andere in het epv vermelde persoon, waarvan de opname van de gegevens in 

het epv noodzakelijk is voor het goed begrip van de in het epv vastgestelde feiten. 

Het artikel 100/12/1 van het ontwerp van SSW betreft echter alleen gegevens van de in de 

punten 1 tot en met 3 hierboven genoemde personen. De Autoriteit merkt dan ook op dat de 

gestructureerde gegevens geen betrekking zullen hebben op de in punt 4 bedoelde personen, 

hetgeen ertoe bijdraagt dat aan de evenredigheidstest wordt voldaan.  

 

105. Ten tweede merkt de Autoriteit, wat de betrokken gegevens betreft, op dat het toekomstige 

artikel 100/12/1 van het SSW niet alle in de databank epv opgenomen gegevens betreffende de 

drie voormelde categorieën personen omvat (meer bepaald geboortedatum, geboorteplaats, 

nationaliteit, paritair comité). Uit de aanvullende informatie van de aanvrager blijkt dat deze 

bewuste keuze kan worden verklaard door de verschillende doeleinden van de databank epv en 

het eDossier-platform, zodat alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden van het 

eDossier-platform in deze databank worden bewaard. De Autoriteit neemt nota van deze aanpak, 

die voldoet aan de evenredigheidstest. Maar ze vraagt zich echter af waarom de nationaliteit van 

eenieder die bij een inbreuk betrokken is of kan zijn voor de betrokken doeleinden noodzakelijk 

is, terwijl deze gegevens niet worden bijgehouden voor personen die ervan verdacht worden 

(mede-)dader van een strafbaar feit te zijn en voor personen die civielrechtelijk aansprakelijk 

worden gesteld voor een strafbaar feit. Als de noodzaak om deze gegevens te bewaren niet 

gerechtvaardigd kan worden, moet deze bepaling worden geschrapt. 

 

106.  Artikel 27 van het ontwerp beoogt de invoeging van een artikel 100/12/7 in het SSW, 

dat de voorwaarden en modaliteiten bepaalt voor de toegang tot de gestructureerde gegevens 
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die in het eDossier-platform worden bijgehouden door de volgende entiteiten/personen: het 

openbaar ministerie en de onderzoeksrechters, de directie van de Administratieve Geldboeten en 

de directie van het epv en het eDossier, evenals door de categorieën gemachtigde ambtenaren 

van de federale sociale inspectiediensten bedoeld in artikel 100/10, § 1 (hierna "de gemachtigde 

ambtenaren") en de SIOD. 

 

107. Paragraaf 1 bepaalt dat het openbaar ministerie en de onderzoeksrechters toegang hebben 

tot de gestructureerde gegevens bedoeld in artikel 100/12/1, 1°, 2°, wat betreft de processen-

verbaal van de politie, en 3° en 4°, zonder dat deze toegang onderworpen is aan de beraadslaging 

van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het IVC. Zij hebben toegang tot de 

gestructureerde gegevens met betrekking tot het epv, onder de voorwaarden en volgens de 

nadere regels bepaald in artikel 100/10, § 4, SSW.  

 

108. Op de vraag waarom de toegang van het openbaar ministerie niet onderworpen is aan de 

machtiging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het IVC, antwoordde de aanvrager: 

"Omwille van dezelfde reden waarom deze machtiging niet nodig is voor hun toegang tot de databank epv. 

Deze reden werd toegelicht in de commentaar bij het artikel 90 van de programmawet (I) van 24 februari 

2012 (Zie Parlem. Stukken, Kamer, 2011-2012, DOC 53, 2081/001, blz. 68-69): 

"Deze toegang is niet onderworpen aan de machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. De gegevens van een proces-verbaal moeten altijd 

in het bezit van de gerechtelijke autoriteiten zijn en dus bereikbaar zijn indien men in een elektronische 

omgeving werkt. De gegevens in de e-PV-databank worden opgeslagen in een bestand, dat eveneens in 

elektronische vorm is. Het doel van de vermeldingen in een proces-verbaal, elektronisch of in een andere 

vorm, is om de misdrijven vast te stellen, de bewijzen hieromtrent te verzamelen en de daders te 

identificeren; met als doel dit alles ter kennis te brengen van de gerechtelijke overheden (art.8 Sw.). 

Bovendien mag niet uit het oog verloren worden dat in bepaalde gevallen het geen sociale gegevens 

betreffen. Bijvoorbeeld, met de eenheid van opzet zou er vervolging kunnen ingesteld worden voor sociaal 

rechtelijke misdrijven waarvoor de sociale zekerheidsinstelling geen maatregelen meer kan nemen (bv. de 

RSZ wet waarbij de bijdragen verjaren volgens de bepalingen van de RSZ wet, hetzelfde geldt voor de RVA 

waar de regels van de verjaring dienen gevolgd te worden die gelden voor het KB van 1991). Tot slot is er 

nog het feit dat de inspecteurs ook bevoegd zijn voor bepaalde inbreuken uit het gemeenrecht zoals 

mensenhandel. Ook deze gegevens, die geen sociale gegevens zijn, zullen in de databank worden 

opgeslagen. Om deze redenen kan de toegang tot de databank voor de gerechtelijke overheden niet 

afhankelijk gemaakt worden van een machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid. Dit betekent niet dat de technische elementen die voor 

het elektronisch beheer van de andere partijen worden gebruikt, evenzeer moeten worden gebruikt als 

voor de andere gebruikers van de KSZ. Doch dit is een aspect van ICT en de FOD Justitie zal het nodige 

ter zake moeten doen opdat voldaan wordt aan het vereiste beveiligingsniveau van de uitwisseling."57 

 
57 Deze toegang zonder machtiging werd ook goedgekeurd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in haar advies nr. 5/2012, punten 25 en 40.  
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109. Om de betrokken personen in staat te stellen zich een duidelijk en voorzienbaar beeld te 

vormen van de gegevensverwerkingen in kwestie, dient de reden waarom voor deze toegang geen 

toestemming van het IVC vereist is, te worden toegevoegd aan de memorie van toelichting bij het 

ontwerp, door minstens te verwijzen naar voormelde voorbereidende werkzaamheden. De 

Autoriteit herinnert er nogmaals aan58 dat, gelet op het beginsel van de gegevensminimalisering, 

het belangrijk is dat de toegang tot de gegevens in kwestie gerechtvaardigd is door een concreet 

functioneel belang en dat deze toegang beperkt blijft tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn 

opdat het openbaar ministerie of de onderzoeksrechten zijn opdrachten zou kunnen uitvoeren. 

Inzake houdt dit in dat ze toegang hebben tot de dossiers die zij behandelen of eventueel tot 

verwante dossiers.  

 

110. Om te voorkomen dat de betrokken personen worden blootgesteld aan het risico op 

onevenredige toegang tot gestructureerde gegevens, moet het ontwerp bovendien worden 

aangepast om te specificeren dat deze toegang enkel toegelaten is voor zover nodig voor de 

uitoefening van hun opdracht in het kader van de sociale strafrechtketen van de strijd van illegale 

arbeid en sociale fraude. De Autoriteit merkt tevens op dat, in toepassing van artikel 100/13, zoals 

gewijzigd door het ontwerp, elke instantie die toegang krijgt tot het eDossier-platform een 

voortdurend bijgewerkte lijst bijhoudt van de personen die zij heeft aangewezen om dit recht op 

toegang uit te oefenen, wat een maatregel is die een correct niveau van evenredigheid kan 

waarborgen. 

 

111. Paragraaf 2 bepaalt de toegang van de ambtenaren van de "bevoegde administratie" en van 

de directie van het epv en het eDossier tot de gestructureerde gegevens bedoeld in artikel 

100/12/1, 1°, 3° en 4°. De toegang tot de gestructureerde gegevens bedoeld in artikel 100/12/1, 

2° is toegelaten onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald in artikel 100/10, § 

3.  

 

112. Zoals momenteel geformuleerd, vloeit uit deze paragraaf voort dat de ambtenaren van de 

directie van de Administratieve Geldboeten de toestemming van de kamer sociale zekerheid en 

gezondheid van het IVC moeten hebben om toegang te krijgen tot de gestructureerde gegevens 

met betrekking tot de eBeslissing. Aangezien deze directie echter de authentieke bron van dit 

document is, ligt het voor de hand dat zij toegang heeft tot de desbetreffende gestructureerde 

gegevens en dat de voornoemde toestemming niet nodig is met betrekking tot deze gegevens, 

tenzij het ontwerp de intentie heeft om gefedereerde entiteiten toegang te verlenen tot de 

 
58 Zie punt 64 hierboven. 



Bericht 112/2022 - 37/46 

 

gestructureerde gegevens betreffende de eBeslissingen van de federale directie van de 

Administratieve Geldboeten59. Het ontwerp dient op dit punt dus te worden verduidelijkt. 

 

113. Nogmaals, om onevenredige toegang tot de andere gestructureerde gegevens te voorkomen, 

moet het ontwerp worden aangepast om te vermelden dat de toegang niet enkel onderworpen is 

aan de toestemming van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het IVC is, maar ook aan 

de voorwaarde dat deze toegang noodzakelijk is voor de uitoefening van de wettelijke taken 

waarmee deze overheidsinstanties belast zijn in het kader van de sociale strafrechtketen van de 

strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude.  

 

114. Paragraaf 3 bepaalt dat gemachtigde ambtenaren en ambtenaren van de SIOD toegang 

hebben tot de gestructureerde gegevens bedoeld in artikel 100/12/1, 1°, 3° en 4°, mits machtiging 

van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het IVC. Zij hebben toegang tot de 

gestructureerde gegevens bedoeld in artikel 100/12/1, 1_2°, onder de voorwaarden en volgens 

de nadere regels bepaald in artikel 100/10, §§ 1, 2 en 6. 

 

115. Zoals momenteel geformuleerd vloeit uit deze bepaling voort dat gemachtigde ambtenaren 

van de bevoegde federale sociale inspectiediensten toegang hebben tot alle gestructureerde 

gegevens die op het platform zijn opgeslagen (onder de voorwaarden en volgens de nadere regels 

vastgelegd in het ontwerp en in artikel 100/10 van het SSW), ongeacht de categorie van de 

betrokken gegevens. Dit strookt niet met het evenredigheidsbeginsel, dat een zekere gradatie in 

het beheer en de controle van de toegangen vereist. 

 

116. De Autoriteit onderscheidt namelijk verschillende categorieën van gestructureerde gegevens: 

1) Gestructureerde gegevens met betrekking tot epv's uitgaande van hun eigen 

inspectiedienst, waarvoor geen machtiging van het IVC vereist is; 

2) Gestructureerde gegevens met betrekking tot eBerichten en eBeslissingen die de 

opvolging vormen van epv's die door hun eigen inspectiedienst zijn opgesteld en waarvoor 

een machtiging van het IVC vereist is; 

3) Andere gestructureerde gegevens met betrekking tot eBerichten en eBeslissingen die 

geen opvolging vormen van epv's die door hun eigen inspectiedienst zijn opgesteld. De 

evenredigheid van de toegang van de betreffende gemachtigde ambtenaren 

tot deze gegevens moet worden gemotiveerd, gelet op het door het platform 

nagestreefde doel, te weten het opvolgen van de vordering van een epv. Ervan 

uitgaande dat dit het geval zou zijn, 60herinnert de Autoriteit er nogmaals aan dat, gelet 

op het beginsel van de gegevensminimalisering, het belangrijk is dat de toegang tot de 

 
59 Zie voetnoot 48. 

60 Zie punt 64 hierboven. 
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gegevens in kwestie gerechtvaardigd is door een concreet functioneel belang en dat deze 

toegang beperkt blijft tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van 

de controletaken waarmee de gemachtigde ambtenaren belast zijn. Dit houdt in dat ze 

alleen toegang mogen hebben tot de gestructureerde gegevens betreffende epv's 

waarvan de raadpleging noodzakelijk is om de controle uit te oefenen waarmee ze belast 

zijn61.  

 

117. Wat betreft de toegang tot de gestructureerde gegevens bedoeld in artikel 100/12/1, 2° door 

de betreffende gemachtigde ambtenaren, is het, voor zover het processen-verbaal betreft 

opgesteld door de politiediensten, aan het COC om zich uit te spreken over de rechtmatigheid, 

noodzakelijkheid en evenredigheid van die toegang. 

 

118. Wat de SIOD betreft, blijkt uit de memorie van toelichting dat deze instantie toegang moet 

hebben tot de gestructureerde gegevens voor de aanmaak van statistieken om haar wettelijke 

opdrachten (omschreven in artikel 3 SSW62) kunnen uitvoeren. De Autoriteit neemt hier akte van. 

Toegang tot alle gestructureerde gegevens om statistieken op te stellen lijkt echter a priori 

onnodig en onevenredig. Is het immers noodzakelijk dat de dienst toegang heeft tot de identiteit, 

het rijksregisternummer of bij gebrek daaraan het KSZ-nummer of tot de verblijfplaats van de 

betrokken personen? Er moet dus een grondige analyse worden gemaakt of het voor de SIOD 

noodzakelijk is toegang te krijgen tot alle gegevens, en het ontwerp moet dienovereenkomstig 

worden aangepast. 

 

• Artikels 22 en 28 van het ontwerp: toegang tot documenten die via het eDossier-

platform ter beschikking worden gesteld 

 

119. Artikel 22 van het ontwerp strekt ertoe in het SSW een nieuw artikel 100/12/2 in te 

voegen, waarin de documenten die via het eDossier-platform beschikbaar worden gesteld worden 

aangeduid, met betrekking tot het epv, het proces-verbaal van vaststelling van inbreuk als bedoeld 

in artikel 75/1, het eBericht en de eBeslissing. Dit artikel luidt als volgt: 

"Via het eDossier-platform worden volgende documenten ter beschikking gesteld: 

1° wat het epv betreft: het epv en zijn bijlagen; 

2° wat het in artikel 75/1 bedoelde proces-verbaal van de politie tot vaststelling van een inbreuk betreft: het 

proces-verbaal en zijn bijlagen; 

 
61 Dit betekent niet dat de toegang moet worden beperkt tot de gestructureerde gegevens met betrekking tot de opvolging van 
de epv's die door hun eigen inspectiedienst zijn opgesteld. 
62Zie voetnoot 49. 
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3° wat het eBericht betreft: het eBericht en het in artikel 73 bedoelde aanvullend onderzoek; het aanvullend 

onderzoek wordt slechts ter beschikking gesteld indien en nadat er beslist wordt om af te zien van 

strafvervolging; 

4° wat de eBeslissing betreft: de uitnodiging tot het indienen van de verweermiddelen, de ingediende 

verweermiddelen, de overige stukken waarop de beslissing steunt en de beslissing van de bevoegde 

administratie met betrekking tot het gevolg dat aan het proces-verbaal gegeven wordt en haar bijlagen." 

 

120. Op de vraag of het noodzakelijk is om, met betrekking tot de eBeslissing, de uitnodiging tot 

het indienen van de verweermiddelen, de ingediende verweermiddelen, de overige stukken 

waarop de beslissing steunt en de beslissing van de bevoegde administratie met betrekking tot 

het gevolg dat aan het proces-verbaal gegeven wordt en haar bijlagen, ter beschikking te stellen 

op het eDossier-platform antwoordde de aanvrager het volgende: 

"Voor het indienen van zijn verweermiddelen heeft de overtreder de keuze om dit schriftelijk of mondeling 

te doen. Indien hij het mondeling wil doen, heeft hij de keuze om hiervoor naar de Directie van de 

administratieve geldboeten in Brussel te komen of om dit te doen in de lokalen van de plaatselijke directie 

van een sociale inspectiedienst. In geval van een pv opgesteld inzake zwartwerk, zal hij verwezen naar de 

lokale directie van TSW. Wanneer het pv betrekking heeft op een inbreuk inzake werkloosheid, zal de 

overtreder verwezen worden naar de plaatselijke directie van de RVA. Op dit ogenblik is er een papieren 

gegevensstroom tussen DAG en de betrokken inspectiedienst om dit te organiseren. Voortaan zal dit via 

het eDossierplatform verlopen. Het is dus nodig dat de sociale inspectiediensten toegang hebben tot de 

uitnodiging van het verweer. Het ingediende verweer kan ook nieuwe vragen oproepen waarvoor de DAG 

beroep moeten kunnen doen op de verbalisant voor nadere toelichting. Ook dit zal voortaan via het 

eDossierplatform verlopen. Daarom is het dus nodig dat de sociale inspectiediensten toegang hebben tot 

de uitnodiging voor verweer en tot de ingediende verweermiddelen. 

 

Een pv tot vaststelling van een sociale inbreuk kan afgehandeld [worden] door het openbaar ministerie, de 

federale DAG of een gewestelijke dienst voor administratieve geldboeten. Het kan echter gebeuren dat in 

de loop van de procedure er een wijziging optreedt wat betreft de instantie die het pv afhandelt. Het 

gebeurt regelmatig dat het openbaar ministerie aanvankelijk afziet van strafvervolging, maar later hierop 

terugkomt (omdat er bijkomende inlichtingen werden bekomen of nieuwe feiten werden gepleegd) en 

alsnog beslist om zelf het dossier te behandelen. In dergelijk geval is het nodig dat het openbaar ministerie 

kennis kan nemen van de door de DAG verrichte vervolgingsdaden, met name de uitnodiging voor verweer 

en de ingediende verweermiddelen. 

 

Hetzelfde kan gebeuren tussen de federale DAG en een gewestelijk dienst voor administratieve geldboeten. 

Het kan gebeuren dat het naar aanleiding van het ingediende verweer duidelijk wordt dat bv niet de 

federale, maar een gewestelijke dienst ter zake bevoegd is. In dat geval is het nodig dat de gewestelijke 

dienst kennis kan nemen van de door de DAG verrichte vervolgingsdaden, met name de uitnodiging voor 

verweer en de ingediende verweermiddelen". 
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121. Artikel 28 van het ontwerp strekt tot invoeging in het SSW van een nieuw artikel 

100/12/8, dat de toegang regelt tot documenten die via het eDossier-platform ter beschikking 

worden gesteld, naargelang van de categorieën van betreffende ontvangers (openbaar ministerie, 

directie van de Administratieve Geldboeten en directie van het epv en het eDossier, de 

gemachtigde ambtenaren van de federale sociale inspectiediensten bedoeld in artikel 100/10, §1, 

lid 1) Artikel 100/12/8 regelt de toegang tot het epv en zijn bijlagen door te verwijzen naar de 

voorwaarden en modaliteiten die voor elke categorie ontvangers in artikel 100/10 van het SSW 

zijn vastgelegd. 

 

122. Paragraaf 1 bepaalt dat het openbaar ministerie en de onderzoeksrechters toegang hebben 

tot de documenten bedoeld in artikel 100/12/2, 2°, 3° en 4°. Om elk risico van onevenredige 

toegang te vermijden, moet het ontwerp worden aangepast om te specificeren dat de toegang 

beperkt is tot wat nodig is voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten63. 

 

123. Nogmaals, in het algemeen wordt in ontwerpartikel 100/12/8 geen onderscheid gemaakt 

tussen de toegang tot documenten die door de actoren van de strijd tegen illegale arbeid en 

sociale fraude zijn opgesteld (en waarvan zij dus de authentieke bron zijn) en documenten die zij 

als ontvangers via het eDossier-platform kunnen raadplegen. Zo bepaalt paragraaf 1 van dit artikel 

dat het openbaar ministerie toegang heeft tot het eBericht (waarvan sprake in artikel 100/12/2, 

3°). Ofwel betreft deze bepaling de raadpleging van het eBericht door de afdeling van het 

openbaar ministerie die het proces-verbaal van vaststelling van een inbreuk behandelt en er de 

opsteller van is: in dit geval hoeft het ontwerp niet in die toegang te voorzien, aangezien het 

vanzelfsprekend is dat deze afdeling, als opsteller van dit document, er toegang toe heeft. Ofwel 

heeft het ontwerp de intentie om een andere afdeling van het openbaar ministerie dan degene 

die het proces-verbaal van vaststelling van een inbreuk behandelt toegang te geven tot het 

desbetreffende eBericht: in dit geval moet die toegang gemotiveerd werden in het licht van het 

evenredigheidsbeginsel en moet het ontwerp in die zin worden aangepast om een passend niveau 

van voorzienbaarheid van een dergelijke toegang te waarborgen.  

 

124.  De Autoriteit begrijpt dat de terbeschikkingstelling en raadpleging van documenten als 

bedoeld in het ontwerpartikel 100/12/8 van het SSW de actoren van de strijd tegen illegale arbeid 

en sociale fraude in staat stelt hun wettelijke mededelingsverplichtingen na te komen. Het ontwerp 

beoogt hier in principe de mededeling van gegevens op papier te vervangen door een 

elektronische gegevensstroom. 

 

 
63 Zie met betrekking hiertoe punt 109. 
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125. Inzake vloeit de toegang van het openbaar ministerie voort uit de wettelijke mededelingsplicht 

die enerzijds op de politie rust, namelijk om het proces-verbaal over te maken dat zij heeft 

opgesteld (waarover het COC een beslissing moet nemen) en anderzijds op de directie van de 

Administratieve Geldboeten om de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete, tot 

schuldigverklaring of tot seponering van de zaak mee te delen, overeenkomstig artikel 94 van het 

SSW. Deze toegang is derhalve gerechtvaardigd en noodzakelijk. Toch moet erop worden 

toegezien dat deze toegang niet onevenredig is. Uit de hierboven (punt 120) weergegeven 

aanvullende informatie van de aanvrager blijkt dat de toegang van het openbaar ministerie tot de 

uitnodiging tot het indienen van de verweermiddelen, de ingediende verweermiddelen en de 

overige stukken waarop de beslissing steunt, noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn wettelijke 

opdracht.   

 

126. Paragraaf 2 regelt de toegang van de ambtenaren van de "bevoegde administratie" en van 

de directie van het epv en het eDossier. Mits machtiging van de kamer sociale zekerheid en 

gezondheid van het IVC hebben zij toegang tot de documenten bedoeld in 100/12/2, 2°, 3° en 

4°.64.  

 

127. Nogmaals, in de huidige formulering vloeit uit deze paragraaf voort dat de ambtenaren van 

de directie van de Administratieve Geldboeten toegang hebben tot de eBeslissing waarvan ze de 

authentieke bron zijn, mits machtiging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

IVC. Indien het ontwerp de intentie heeft toegang te verschaffen tot de eBeslissing waarvan de 

genoemde directie de authentieke bron is (en niet tot eventuele eBeslissingen van de gefedereerde 

entiteiten), is het niet nodig dat het ontwerp in een dergelijke toegang voorziet. Het ontwerp zal 

dit punt moeten verduidelijken65. 

 

128. De toegang van deze directie tot de processen-verbaal tot vaststelling van inbreuk is 

gerechtvaardigd omdat deze toegang voortvloeit uit de wettelijke mededelingsplicht die enerzijds 

op de politie rust om deze directie een exemplaar van het door haar opgestelde proces-verbaal 

tot vaststelling van inbreuk over te maken (vastgelegd in toekomstig artikel 75/1 van het SSW) 

en anderzijds op de sociale inspectiediensten om haar het epv over te maken (vastgelegd in artikel 

65 van het SSW). Wat de voorwaarden en modaliteiten van de toegang betreft, verwijst het 

ontwerp naar degene vastgelegd in artikel 100/10, § 3, van het SSW voor de toegang tot de 

databank epv, die geen aanleiding geven tot bijzondere opmerkingen. 

 

 
64 In dit verband merkt de Autoriteit een tegenstrijdigheid op met de memorie van toelichting, volgens dewelke de directie van 
het epv en het eDossier geen toegang heeft tot de processen-verbaal van de politie of tot het aanvullend strafonderzoek dat 
als bijlage gevoegd wordt bij het eBericht. Uit de aanvullende informatie van de aanvrager blijkt dat de memorie van toelichting 
in overeenstemming moet worden gebracht met het ontwerp. 

65 Zie in dit verband voetnoot 49 en punt 112 hierboven.  
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129. De terbeschikkingstelling van het eBericht (nog te verduidelijken begrip66) stelt het openbaar 

ministerie in staat te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen uit hoofde van artikels 72 en 93, § 

2, SSW om respectievelijk de beslissing over het al dan niet instellen van strafvervolging en de 

eventuele beslissing over de strafvordering met betrekking tot de inbreuk op het SSW mee te 

delen aan de directie van de Administratieve Geldboeten. De toegang van deze administratie tot 

het aanvullend opsporingsonderzoek bedoeld in artikel 73 SSW vloeit tevens voort uit de 

verplichting tot mededeling van een afschrift van de procedurestukken van het aanvullend 

opsporingsonderzoek, die op grond van genoemd artikel 73 SSW op het openbaar ministerie rust 

(onder de daarin vastgelegde voorwaarden).   

 

130. Wat de toegang van de directie van het epv en het eDossier tot de in artikel 100/12/2°, 3° en 

4° bedoelde documenten betreft, stelt de Autoriteit naar aanleiding van de aanvullende informatie 

van de aanvrager vast dat deze toegang wordt gemotiveerd door de opdracht van openbaar nut 

waarmee deze directie is belast, namelijk de ontwikkeling van het epv en het eDossier ten behoeve 

van alle betrokken actoren te coördineren en het kunnen opsporen, verifiëren en controleren van 

eventuele leemten, verbeteringen of aanvullingen van deze twee toepassingen. Om te voorkomen 

dat misbruik wordt gemaakt van de toegang tot de documenten in kwestie, moet het ontwerp er 

dus voor zorgen dat de directie van het epv en het eDossier er slechts toegang toe heeft voor 

zover dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van haar wettelijke opdrachten.  

 

131. Paragraaf 3 regelt de toegang van gemachtigde ambtenaren zoals bedoeld in artikel 100/10, 

§ 1, lid 1, SSW. Deze paragraaf bepaalt dat ze, mits machtiging van de kamer sociale zekerheid 

en gezondheid van het IVC, enkel toegang hebben tot het eBericht (niet tot de bijlagen ervan) en, 

voor wat de eBeslissing betreft, tot: de uitnodiging tot het indienen van de verweermiddelen, de 

ingediende verweermiddelen, de overige stukken waarop de beslissing steunt en de beslissing tot 

oplegging van een administratieve geldboete, tot schuldigverklaring of tot klassering zonder 

gevolg van de inbreuk en haar bijlagen. 

 

132. De Autoriteit stelt vast dat deze ambtenaren geen toegang hebben tot de door de politie 

opgestelde processen-verbaal, wat in overeenstemming lijkt te zijn met het 

evenredigheidsbeginsel.  

 

133. Wat daarentegen het eBericht betreft, houdt deze bepaling in dat de gemachtigde ambtenaren 

toegang zullen hebben tot alle eBerichten die door het openbaar ministerie worden uitgevaardigd, 

ongeacht of dit eBericht een voortzetting is van een epv dat door hun eigen inspectiedienst werd 

opgesteld of niet. Artikel 93 van de SSW legt het openbaar ministerie echter enkel op elke 

 
66 Zie voetnoot 47. 
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beslissing genomen over de strafvordering uit hoofde van een inbreuk op de wetgeving waarover 

het het toezicht uitoefent, mee te delen aan de inspectiedienst die het proces-verbaal heeft 

opgesteld. Aangezien een grondige motivering van de noodzakelijkheid en de 

evenredigheid ten opzichte van het door het eDossier-platform nagestreefde doel 

ontbreekt, is een dergelijke toegang slechts toelaatbaar zijn voor zover het gaat om 

eBerichten die de voortzetting vormen van een epv dat door hun eigen inspectiedienst is opgesteld 

of indien deze wordt gerechtvaardigd door een concreet functioneel belang (bv. indien de 

betreffende feiten in het eBericht dat niet de voortzetting vormt van een epv dat zij hebben 

opgesteld, een impact hebben op een dossier dat deze dienst behandelt). Om het beginsel van 

gegevensminimalisering te respecteren, moet deze toegang worden beperkt tot gegevens die 

strikt noodzakelijk zijn voor de concrete uitoefening van de controletaken waarvoor zij 

verantwoordelijk zijn. 

 

134. Een soortgelijke opmerking kan worden gemaakt over de toegang van de gemachtigde 

ambtenaren voor wat de eBeslissing betreft. De Autoriteit merkt in dit verband inderdaad op dat 

de enige verplichting die op grond van artikel 94 van het SSW op de directie van de Administratieve 

Geldboeten rust erin bestaat de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete, tot 

schuldigverklaring of tot klassering zonder gevolg van de inbreuken enkel mee te delen aan de 

inspectiedienst die het proces-verbaal heeft opgesteld. Aangezien een grondige motivering 

van de noodzakelijkheid en de evenredigheid ontbreekt, is een dergelijke toegang 

slechts toelaatbaar zijn voor zover het gaat om een eBeslissing die de voortzetting vormt 

van een epv dat door hun eigen inspectiedienst is opgesteld of indien deze wordt gerechtvaardigd 

door een concreet functioneel belang (bv. indien de betreffende feiten in de eBeslissing die niet 

de voortzetting vormt van een epv dat zij hebben opgesteld, een impact hebben op een dossier 

dat deze dienst behandelt). Om het beginsel van gegevensminimalisering te respecteren, moet 

deze toegang worden beperkt tot gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de concrete 

uitoefening van de controletaken waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 

 

135. Bovendien hoeven volgens artikel 94 SSW alleen de beslissing en de bijlagen ervan te worden 

meegedeeld aan de inspectiediensten die het epv hebben opgesteld. In het licht van de hierboven 

weergegeven aanvullende informatie van de aanvrager (punt 120) begrijpt de Autoriteit echter 

dat het in de beschreven omstandigheden noodzakelijk lijkt dat de betreffende gemachtigde 

ambtenaren toegang hebben tot de uitnodiging tot het indienen van de verweermiddelen en tot 

de ingediende verweermiddelen, om de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude te 

optimaliseren. Deze toegang mag in geen geval systematisch en algemeen zijn. Het ontwerp moet 

dan ook worden aangepast om te bepalen onder welke omstandigheden of volgens welke criteria 

de toegang tot deze specifieke documenten kan plaatsvinden.   
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136. In deze omstandigheden lijkt de voorafgaande toestemming van de kamer sociale zekerheid 

en gezondheid van het IVC niet te volstaan om een noodzakelijke en evenredige toegang te 

waarborgen. Het ontwerp moet dan ook bepalen dat deze toegang tot het eBericht en de 

eBeslissing zal plaatsvinden binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 

hun wettelijke opdrachten in het kader van de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude.  

 

• Artikel 29 van het ontwerp: bewaringstermijn van de gestructureerde gegevens 

 

137. Artikel 29 van het ontwerp strekt tot invoeging van een nieuw artikel 100/12/9 in het 

SSW, waarin de bewaringstermijn van de gestructureerde gegevens die in het eDossier-platform 

worden bewaard, wordt vastgelegd. Deze termijn bedraagt tien jaar na de uiteindelijke beslissing 

van het openbaar ministerie, van de dienst bevoegd voor het opleggen van administratieve 

geldboeten of na de eindbeslissing van de rechtbank of het hof in geval van beroep tegen een 

beslissing van de dienst bevoegd voor het opleggen van administratieve geldboeten. Lid 2 van 

deze bepaling bepaalt dat na het verstrijken van deze termijn de verwerkingsverantwoordelijken 

de toegang tot de documenten bedoeld in artikel 100/12/2 blokkeren. 

 

138. De Autoriteit neemt akte van de bewaringstermijn van tien jaar en van het feit dat na deze 

termijn de gegevens "geblokkeerd" zullen worden. Ze herinnert er echter aan dat conform artikel 

5.1.e) van de AVG persoonsgegevens niet mogen worden bewaard in een vorm die het mogelijk 

maakt de betrokkenen te identificeren gedurende een periode die langer duurt dan de periode die 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Een 

dergelijke bepaling impliceert dat het simpelweg "blokkeren" van de toegang tot de gegevens na 

de termijn van tien jaar niet voldoende is: de gegevens moeten ofwel worden verwijderd ofwel 

worden geanonimiseerd.  

 

 

OM DEZE REDENEN, 

 

is de AUTORITEIT van mening dat  

 

- een gegevensbeschermingseffectbeoordeling moet uitgevoerd worden overeenkomstig 

artikel 35.3 van de AVG, voordat enige door het ontwerp gegenereerde 

gegevensverwerking plaatsvindt punt 22); 

- artikel 100/1, lid 1, van het ontwerp van SSW aangepast dient te worden overeenkomstig 

de opmerkingen in punt 30; 

- artikel 100/13, lid 1, van het ontwerp van SSW aangepast dient te worden overeenkomstig 

de opmerkingen in punt 32; 
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- het bijhouden van een register van de raadplegingen moet toegevoegd worden aan artikel 

100/13 van het SSW, zoals gewijzigd door het ontwerp (punt 33); 

- In het ontwerp een bepaling moet opgenomen worden die vastlegt dat verzoeken om 

toegang tot de gegevensbanken en platforms waarvan sprake in artikel 100/13 van het 

SSW, zoals gewijzigd door het ontwerp, het voorwerp moeten uitmaken van statistieken 

op jaarbasis en dat deze statistieken moeten worden gepubliceerd (punt 34); 

- een bewaringstermijn moet vastgelegd worden voor de gegevens die in de databank epv 

worden bewaard (punt 36); 

- de (gemeenschappelijke) verwerkingsverantwoordelijke(n) met betrekking tot de 

databank epv (punten 38 tot 43) en het eDossier-platform (punt 88) moeten aangeduid 

worden; 

- artikel 100/8, § 2, van het ontwerp van SSW aangepast dient te worden overeenkomstig 

de opmerkingen in punten 46 en 50; 

- de geboorteplaats in ontwerpartikel 100/10, § 1, van het ontwerp van SSW geschrapt 

moet worden (punt 60); 

- het rijksregisternummer en, bij gebrek daaraan, het identificatienummer bij de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vermeld moet worden in artikel 100/10, § 1, van 

het ontwerp van SSW (punt 61); 

- artikel 100/10, § 2, van het ontwerp van SSW moet aangepast worden overeenkomst punt 

64; 

- in het ontwerp de wettelijke opdrachten van de directie van het epv en het eDossier 

vermeld moeten worden (punt 67);  

- een grondige analyse gemaakt dient te worden van de noodzaak en de evenredigheid van 

de uitbreiding van de toegang tot de databank epv tot "andere categorieën van personen, 

diensten of instellingen die door of krachtens de wet belast zijn met het toezicht, de 

vervolging of de sanctionering van inbreuken op de Belgische of Europese wetgeving", 

zoals bedoeld in ontwerpartikel 100/10, § 5; indien dit niet mogelijk is, moet deze bepaling 

geschrapt worden (punten 73 tot en met 78); 

- artikel 100/12, § 2, van het ontwerp van SSW aangepast dient te worden overeenkomstig 

de opmerkingen in punten 83 en 86; 

- artikel 100/12/3, lid 4, 1°, 2° en 4° van het ontwerp van SSW aangepast dient te worden 

overeenkomstig de opmerkingen in punten 91 en 98; 

- artikel 100/12/5 van het ontwerp van SSW aangepast dient te worden overeenkomstig de 

opmerkingen in punt 100; 

- artikel 100/12/1, g) van het ontwerp van SSW indien nodig aangepast dient te worden 

(punt 105); 

- in de memorie van toelichting toegevoegd dient te worden waarom voor de toegang van 

het openbaar ministerie als bedoeld in artikel 100/12/7 van het ontwerp van SSW geen 
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machtiging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het IVC vereist is (punt 

109); 

- artikel 100/12/9 van het ontwerp van SSW moet aangepast worden overeenkomst punt 

138; 

- Met betrekking tot artikels 100/12/7 en 100/12/8 van het ontwerp van SSW: 

▪ een grondige analyse dient uitgevoerd te worden met betrekking tot de 

noodzaak en de evenredigheid van de toegang tot de gestructureerde 

gegevens en documenten via het in punten 116, 118, 133 en 134 bedoelde 

eDossier-platform, en het ontwerp dienovereenkomstig aangepast dient te 

worden; 

▪ In ieder geval artikel 100/12/7 aangepast dient te worden overeenkomstig 

punten 110, 112, 113 en 118 en artikel 100/12/8 overeenkomstig punten 123, 

127, 130, 135 en 136. 

 

 

 

 

Voor het Kenniscentrum,  

(get.) Jean-Michel Serna, Verantwoordelijke a.i. van het Kenniscentrum  

 


