Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling «Sociale Zekerheid»

SCSZ/13/264

BERAADSLAGING NR. 13/126 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING
TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE DMFAPERSOONSGEGEVENSBANK DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE
ZEKERHEID EN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE
PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN AAN DIVERSE
INSTANTIES
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1;
Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21 november 2013;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP

1.

De DMFA-persoonsgegevensbank bevat de loon- en arbeidstijdpersoonsgegevens
die door de werkgevers aan de bevoegde openbare instellingen van sociale
zekerheid (hetzij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, hetzij de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten) werden
meegedeeld in hun driemaandelijkse aangifte (“déclaration multifonctionnelle,
multifunctionele aangifte”).
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2.

Momenteel bestaat de DMFA-persoonsgegevensbank uit de volgende (onderling
logisch verbonden) persoonsgegevensblokken1.
-

bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn;
bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke persoon;
bijdrage voor werknemer-student;
bijdrage voor ontslagen statutaire werknemer;
bijdrage voor bruggepensioneerd werknemer;
werkgeversaangifte;
vergoeding arbeidsongevallen en beroepsziekten;
werknemerslijn;
natuurlijke persoon;
tewerkstelling van de werknemerslijn;
prestatie van de tewerkstelling werknemerslijn;
bezoldiging van de tewerkstelling werknemerslijn;
formulier;
referentie;
vermindering werknemerslijn;
detailgegevens vermindering werknemerslijn;
vermindering tewerkstelling;
detailgegevens vermindering tewerkstelling;
bedrijfsvoertuig;
inlichtingen over tewerkstelling;
aanvullende vergoeding;
bijdrage voor aanvullende vergoeding;
tewerkstelling in de overheidssector;
baremieke wedde;
weddebijslag;
gelijktijdige maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd.

3.

Sinds de creatie van de DMFA-persoonsgegevensbank werden reeds vele instanties
door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
gemachtigd om voor het vervullen van hun opdrachten mededeling van DMFApersoonsgegevens te bekomen2. Elke machtiging bevat doorgaans een overzicht van
de persoonsgegevensblokken die aan de betrokken instantie mogen worden
meegedeeld met een rechtvaardiging van de noodzaak van het gebruik van die
persoonsgegevensblokken voor het verwezenlijken van het vooropgestelde
doeleinde (toetsing van de principes van finaliteit en proportionaliteit).
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Voor de inhoud van de persoonsgegevensblokken: zie het portaal van de sociale zekerheid
(https://www.socialsecurity.be/lambda/portail/glossaires/dmfa.nsf/web/glossary_home_nl).
Zo werden een heel aantal instellingen van sociale zekerheid bijvoorbeeld reeds bij beraadslaging
nr. 02/110 van 3 december 2002 door het toenmalige Toezichtscomité gemachtigd om voor het
uitvoeren van hun taken gebruik te maken van de DMFA-persoonsgegevensbank. Sindsdien hebben
een veertigtal instanties een gelijkaardige machtiging bekomen.
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4.

De DMFA-persoonsgegevensbank is evenwel aan evolutie onderhevig. Af en toe
worden in de hogervermelde persoonsgegevensblokken persoonsgegevens
toegevoegd, bijvoorbeeld naar aanleiding van een wijziging van de regelgeving.
Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dienen de
machtigingen die betrekking hebben op de gewijzigde persoonsgegevensblokken
dan in beginsel dienovereenkomstig te worden aangepast.

5.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid stelt echter voor om de reeds terzake
gemachtigde instanties op een algemene wijze te machtigen om mededeling van de
toegevoegde persoonsgegevens te bekomen, voor zover aan de hierna vermelde
voorwaarden is voldaan.
-

de toegevoegde persoonsgegevens bevinden zich in persoonsgegevensblokken
die de betrokken instantie overeenkomstig haar geldende machtiging reeds mag
verwerken;

-

de toegevoegde persoonsgegevens hebben een logische band met de overige
persoonsgegevens uit die persoonsgegevensblokken (bijvoorbeeld toevoeging
van loonpersoonsgegevens aan andere loonpersoonsgegevens);

-

de toegevoegde persoonsgegevens worden door de betrokken instantie
uitsluitend aangewend voor de doeleinden vermeld in haar initiële machtiging
inzake de mededeling van DMFA-persoonsgegevens.

6.

Tevens stelt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor dat het sectoraal
comité zijn machtigingen voor de mededeling van DMFA-persoonsgegevens
voortaan op het niveau van de persoonsgegevensblokken zou verlenen. Dat wil
zeggen dat de vragende instantie moet kunnen aantonen waarom ze behoefte heeft
aan een persoonsgegevensblok (een logisch geheel van persoonsgegevens die
betrekking hebben op hetzelfde thema) en dan kan worden gemachtigd om dat
persoonsgegevensblok in zijn geheel te verwerken (zowel in de actuele
samenstelling als in de toekomstige samenstelling, vanzelfsprekend uitsluitend voor
zover de nieuwe persoonsgegevens een logische band met de oude
persoonsgegevens hebben).

B.

BEHANDELING

7.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, van
de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling
sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid vergt.

3

8.

Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid heeft
inmiddels reeds meerdere instanties gemachtigd om voor welbepaalde doeleinden
mededeling van welbepaalde persoonsgegevensblokken uit de DMFApersoonsgegevensbank te bekomen. Het stelde daarbij telkens uitdrukkelijk vast dat
de betrokken instantie gerechtvaardigde doeleinden nastreeft en daartoe behoefte
heeft aan de persoonsgegevensblokken in kwestie.

9.

Elk persoonsgegevensblok uit de DMFA-persoonsgegevensbank bestaat uit logisch
met elkaar samenhangende persoonsgegevens die hetzelfde thema aangaan. Zo
bevat het persoonsgegevensblok “prestatie van de tewerkstelling werknemerslijn”
uitsluitend persoonsgegevens over de aard en de omvang van de geleverde
werknemersprestaties en bevat het persoonsgegevensblok “bezoldiging van de
tewerkstelling werknemerslijn” uitsluitend persoonsgegevens over de aard en de
omvang van de bezoldigingen van de werknemers.

10.

Als het sectoraal comité heeft vastgesteld dat de betrokken instantie voor het
vervullen van haar opdrachten wel degelijk nood heeft aan persoonsgegevens over
een bepaald thema lijkt het aanvaardbaar haar ook toegang te verlenen tot de
toegevoegde persoonsgegevens over datzelfde thema. Het sectoraal comité dient
dan wel op geregelde tijdstippen (jaarlijks) in kennis te worden gesteld van deze
toevoegingen.

11.

De mededeling van de aldus aan de DMFA-persoonsgegevensbank toegevoegde
persoonsgegevens, onder de voorwaarden vermeld onder punt 5, dient voor het
overige te geschieden op de wijze die voor de betrokken instantie is vermeld in de
beraadslaging van het sectoraal comité waarbij zij wordt gemachtigd om
mededeling van de DMFA-persoonsgegevens te bekomen.

12.

Tevens gaat het sectoraal comité ermee akkoord om zijn machtigingen voor de
mededeling van DMFA-persoonsgegevens voortaan op het niveau van de
persoonsgegevensblokken te verlenen. Indien een vragende instantie kan aantonen
dat ze voor het verwezenlijken van haar opdrachten behoefte heeft aan een
persoonsgegevensblok, kan zij worden gemachtigd om dat persoonsgegevensblok
in zijn geheel te verwerken, zowel in de actuele samenstelling als in de toekomstige
samenstelling. Bij elke inkennisstelling, zoals hoger bedoeld, zal het sectoraal
comité nagaan of de nieuwe persoonsgegevens een logische band met de oude
persoonsgegevens hebben.

13.

De betrokken instanties dienen bij de verwerking van de persoonsgegevens
rekening te houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere
regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
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Om deze redenen, machtigt
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de instanties met toegang tot de DMFA-persoonsgegevensbank (dat is de mogelijkheid
om DMFA-persoonsgegevens te raadplegen of om er mededeling van te bekomen) om
ook toegang tot de toegevoegde persoonsgegevens te hebben, voor zover aan de volgende
voorwaarden is voldaan.
-

de toegevoegde persoonsgegevens bevinden zich in persoonsgegevensblokken die
de betrokken instantie reeds mag verwerken;

-

de toegevoegde persoonsgegevens hebben een logische band met de overige
persoonsgegevens uit die persoonsgegevensblokken;

-

de toegevoegde persoonsgegevens worden door de betrokken instantie uitsluitend
aangewend voor de doeleinden vermeld in de initiële machtiging.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dient het sectoraal comité jaarlijks in kennis
te stellen van de toevoegingen die in de DMFA-persoonsgegevensbank werden verricht.
Bij die gelegenheid kan het sectoraal comité nagaan of de toegevoegde persoonsgegevens
wel degelijk een logische band hebben met de overige persoonsgegevens uit het
persoonsgegevensblok waarin zij werden toegevoegd.
Voor het overige zal het sectoraal comité zijn machtigingen voor de mededeling van
DMFA-persoonsgegevens voortaan op het niveau van de persoonsgegevensblokken in
plaats van op het niveau van de persoonsgegevens verlenen, overeenkomstig de vermelde
beginselen.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de
kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000
Brussel (tel. 32-2-741 83 11).
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