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SCSZ/05/04 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/003 VAN 18 JANUARI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING 
VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE 
ZEKERHEID AAN DE SECTORALE FONDSEN SOCIALE MARIBEL 
  
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 22 december 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP EN SITUERING VAN DE AANVRAAG 

 
1.1. Het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de 

bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector voorziet voor bepaalde 
werknemers uit de non-profitsector (gezondheidsinrichtingen, diensten voor gezins- en 
bejaardenhulp, opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, beschutte werkplaatsen,…) in 
een vermindering van de door hun werkgever verschuldigde 
socialezekerheidsbijdragen. 

 
De doelstelling van deze maatregel, “Sociale Maribel” genoemd, bestaat er in 
bijkomende werkgelegenheid te scheppen. Wat de uitvoering van de Sociale Maribel 
betreft, kunnen de betrokken sectoren vrij onderhandelen over het gebruik van het 
budget, voor zover de middelen worden gebruikt voor het bereiken van voormelde 
doelstelling. 

 
1.2. De opbrengst van de vermindering van socialezekerheidsbijdragen wordt door de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) berekend en doorgestort aan het bevoegde 
sectoraal fonds Sociale Maribel.  

 
 De sectorale fondsen Sociale Maribel zijn met toepassing van artikel 35, § 5, C, van de 

wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers opgericht en zijn belast met de financiering van de bijkomende 
tewerkstelling die binnen hun sector wordt gecreëerd. 

 
1.3.  Ingevolge artikel 12 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 is de financiële 

tussenkomst van een sectoraal fonds Sociale Maribel ten hoogste gelijk aan de loonkost 
van de tengevolge de toekenning van de bijkomende arbeidsplaats aangeworven 
werknemer. De opbrengst van de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen dient 
integraal te worden aangewend voor de financiering van de loonkost van de bijkomend 
aangeworven werknemers. 
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Onder “loonkost” wordt verstaan: het brutoloon van de werknemer (met inbegrip van 
alle vergoedingen en voordelen die aan de werknemer verschuldigd zijn), verhoogd met  
 
de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. De loonkost wordt bovendien 
beperkt tot de effectieve en ermee gelijkgestelde bezoldigde prestaties. 

 
Per voltijds aangeworven werknemer wordt de tussenkomst van een sectoraal fonds 
Sociale Maribel bovendien beperkt tot het bedrag bepaald door de toepasselijke 
collectieve arbeidsovereenkomst of het toepasselijke raamakkoord. De tussenkomst 
mag jaarlijks niet hoger liggen dan een bepaald geïndexeerd grensbedrag, dat in het 
koninklijk besluit van 18 juli 2002 is voorzien. 
 
De opbrengst van de bijdrageverminderingen die de werkgevers ingevolge hun 
toetreding tot de Sociale Maribel genieten, wordt maximaal ten belope van voormeld 
grensbedrag aangewend voor de financiering van een voltijds aangeworven werknemer. 
De werkgever mag ten hoogste, per voltijds aangeworven werknemer, dat grensbedrag 
van de bijdragevermindering die hij geniet, besteden voor de financiering van de 
werknemer. 

 
2.1. Met het oog op de toepassing van artikel 12 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 

wensen de betrokken sectorale fondsen Sociale Maribel te beschikken over bepaalde 
persoonsgegevens, afkomstig van de RSZ. 

 
Meer bepaald zouden de sectorale fondsen Sociale Maribel een aantal 
persoonsgegevens als “input” meedelen aan de RSZ, via de federale overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid: het betrokken jaar, het betrokken sectoraal fonds Sociale Maribel, het 
paritair (sub)comité van de werkgever, de benaming van de werkgever, het RSZ-
inschrijvingsnummer van de werkgever, het uniek ondernemingsnummer van de 
werkgever en het INSZ van de werknemer. 
 

2.2.  Zoals reeds opgemerkt, mag de werkgever per betrokken werknemer diens loonkost 
slechts met middelen uit de Sociale Maribel bekostigen tot een bepaald grensbedrag.  

  
 De RSZ zou voor de betrokken werknemers de loonkost vergelijken met dat 

grensbedrag. 
 

Indien de loonkost het grensbedrag niet overschrijdt, wordt dat eenvoudigweg 
meegedeeld aan het betrokken sectoraal fonds Sociale Maribel.  
 
Indien daarentegen de loonkost het grensbedrag overschrijdt, wordt dat meegedeeld aan 
het betrokken sectoraal fonds Sociale Maribel, met uitdrukkelijke vermelding van het 
bedrag van de loonkost. Het sectoraal fonds Sociale Maribel kan dan overgaan tot het 
terugvorderen van een gedeelte van de ter beschikking gestelde middelen (het verschil 
tussen de loonkost en het grensbedrag), overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk 
besluit van 18 juli 2002. 
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2.3.  De mededeling door de RSZ aan de sectorale fondsen Sociale Maribel zou gebeuren 
via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de federale overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3.1.   De mededeling door de RSZ aan de sectorale fondsen Sociale Maribel heeft betrekking 

op persoonsgegevens aangaande de werknemers van wie de identiteit door de 
betrokken sectorale fondsen Sociale Maribel zelf aan de RSZ werd overgemaakt. 

 
 De mededeling van de loonkost van betrokkenen, indien deze het door het koninklijk 

besluit van 18 juli 2002 beoogde grensbedrag overschrijdt, beantwoordt aan een wettig 
doeleinde, met name de sectorale fondsen Sociale Maribel in staat stellen de aangiftes 
van de werkgevers te verifiëren en de middelen van de Sociale Maribel op een correcte 
manier ter beschikking te stellen.  

 
 Rekening houdend met dit doeleinde zijn de meegedeelde persoonsgegevens ter zake 

dienend en niet overmatig. 
 
3.2. De sectorale fondsen Sociale Maribel zouden, omwille van de administratieve 

vereenvoudiging, ter identificatie van de werknemers enkel hun INSZ meedelen. Het 
Auditoraat van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vindt het echter aangeraden 
om tevens per werknemer de naam, de voornaam en de geboortedatum als input mee te 
delen vermits de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aldus in staat wordt gesteld 
om een identiteitscontrole uit te voeren. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de machtiging aan de RSZ om de bovenvermelde mededeling te verrichten, met het oog op de 
toepassing van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op 
de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. 
 
 
 
 
 
  

Michel PARISSE 
Voorzitter 


