Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling "Sociale Zekerheid"

SCSZG/16/102

BERAADSLAGING NR. 16/048 VAN 3 MEI 2016 BETREFFENDE DE
EENMALIGE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID (RSZ) EN DE DIENST VOOR
BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS (DIBISS) AAN HET
MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP MET HET OOG OP
DE UITVOERING VAN DE OPDRACHTEN INZAKE GESUBSIDIEERDE
CONTRACTUELEN
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1;
Gelet op de aanvraag van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap van 25 maart
2016;
Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 29 maart 2016.

A.

ONDERWERP

1.

In het kader van de Zesde Staatshervorming werd een groot aantal materies uit het
werkgelegenheidsbeleid overgeheveld van de federale overheid naar de gewesten.
De regeringen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap zijn
overeengekomen om vanaf 1 januari 2016 de uitoefening van alle bevoegdheden op
het vlak van werkgelegenheid, met uitzondering van de dienstencheques, over te
hevelen naar de Duitstalige Gemeenschap. Tot deze bevoegdheden behoren ook de
bijdrageverminderingen voor gesubsidieerde contractuelen.

2.

De reglementaire basis is vervat in het decreet van het Waalse Gewest van 6 mei
1999 en in het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 10 mei 1999 - beide
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met betrekking tot de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de
bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen alsook in het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de
indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen
en ermee gelijkgestelde werkgevers en in het besluit van de Regering van de
Duitstalige Gemeenschap van 20 december 2001 houdende toekenning van
toelagen aan plaatselijke besturen die geco's tewerkstellen.
3.

Aangezien de bevoegdheidsoverdracht inzake bijdrageverminderingen inhoudt dat
de Duitstalige Gemeenschap financieel verantwoordelijk zal zijn en dat haar
regering zich zal moeten verantwoorden ten aanzien van het parlement voor wat de
desbetreffende uitgaven betreft, wenst de Duitstalige Gemeenschap te kunnen
beschikken over bepaalde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale
zekerheid, met name het bedrag van de bijdragevermindering toegekend per
werknemer en per betrokken werkgever, voor de vier trimesters van het voorgaande
jaar (in 2016 de vier trimesters van het jaar 2015). Sinds 2000 is de Duitstalige
Gemeenschap reeds bevoegd voor de subsidiëring van deze contractuelen in het
kader van de programma's voor wedertewerkstelling van de niet werkende
werkzoekenden. Het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap kent dus de naam
van de betrokken werknemers, hun identificatienummer van de sociale zekerheid en
het ondernemingsnummer van hun werkgever. In combinatie met de
persoonsgegevens inzake subsidiëring die reeds beschikbaar zijn bij de Duitstalige
Gemeenschap zullen de persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid
toelaten om de budgettaire kostprijs per gesubsidieerde contractuele correct te
evalueren.

4.

Voor de Duitstalige Gemeenschap is het erg belangrijk om deze kostprijs per
betrokkene te kennen teneinde het gevoerde beleid te evalueren en de budgettaire
impact van eventuele hervormingen te kunnen ramen (bijvoorbeeld de omvorming
van bepaalde betrekkingen voor gesubsidieerde contractuelen in betrekkingen in het
kader van een klassieke arbeidsovereenkomst). Aangezien de Duitstalige
Gemeenschap nu ook verantwoordelijk is voor de inspectie is het belangrijk om de
werkgeversaangiften te kennen voor wat betreft de vestigingseenheid van de
werknemer, zijn arbeidsstelsel, het begin en einde van tewerkstelling en de andere
werkgelegenheidsmaatregelen die de werkgever eventueel geniet voor dezelfde
werknemer.

5.

De Duitstalige Gemeenschap heeft dus behoefte aan persoonsgegevens met
betrekking tot het bedrag van de verminderingen, die deel uitmaakten van de
federale begroting (tot in 2014) en van de Waalse begroting (in 2015) en waarvoor
zij voortaan financieel verantwoordelijk is (sinds 1 januari 2016). Ze wenst een
precieze stand van zaken op te maken en wenst daartoe te beschikken over een
bedrag per gesubsidieerde contractueel door haar eigen persoonsgegevens samen te
voegen met de gevraagde persoonsgegevens, teneinde over een objectieve basis te
beschikken om bepaalde betrekkingen voor gesubsidieerde contractuelen om te
vormen tot klassieke arbeidsovereenkomsten.
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6.

Deze werkwijze zal toelaten de overheidsbijdrage voor een bepaalde betrekking op
precieze wijze te becijferen en ervoor te zorgen dat de werkgever niet benadeeld zal
worden door de hervorming.

7.

De mededeling door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Dienst
voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) zou eenmalig worden verricht
en zou betrekking hebben op de volgende persoonsgegevensblokken van de DmfA
(multifunctionele aangifte). Er dient te worden opgemerkt dat het Sectoraal Comité
in zijn beraadslaging nr. 13/126 van 3 december 2013 heeft beslist enerzijds dat
instanties die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de DmfA-gegevensbank
onder bepaalde voorwaarden ook gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de
persoonsgegevens die er later aan toegevoegd worden en anderzijds dat de
machtigingen voor de mededeling van DmfA-gegevens in principe toegekend
worden op het niveau van de betrokken gegevensblokken. De Duitstalige
Gemeenschap zou bijgevolg toegang hebben tot de vermelde blokken, zowel in hun
huidige samenstelling als in hun toekomstige samenstelling.
Blok "werkgeversaangifte": het jaar en het trimester van de werkgeversaangifte, het
inschrijvingsnummer (en het type), het ondernemingsnummer, de notie curatele, het
verschuldigde nettobedrag en de begindatum van de vakantie.
Blok "natuurlijke persoon": het identificatienummer van de sociale zekerheid, de
naam, de voornaam, het geslacht, de geboortedatum, de geboorteplaats, het adres en
de nationaliteit.
Blok "werknemerslijn": de werkgeverscategorie, de werknemerscode, de
begindatum van het kwartaal, de einddatum van het kwartaal, de notie
grensarbeider, de activiteit ten aanzien van het risico en het identificatienummer
van de lokale eenheid.
Blok "tewerkstelling van de werknemerslijn": het tewerkstellingsnummer, de
periode van tewerkstelling, het nummer van het paritair comité, het aantal dagen
per week van het arbeidsstelsel, het gemiddelde aantal uren per week van de
werknemer, het gemiddelde aantal uren per week van de maatman, het type
arbeidsovereenkomst, de toepasselijke maatregel voor de reorganisatie van de
arbeidstijd, de toepasselijke maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, het
werknemersstatuut, de notie gepensioneerde, het type leerling, de
bezoldigingswijze, het functienummer, de klasse van het vliegend personeel, de
betaling in tienden of twaalfden en de verantwoording van de dagen.
Blok "tewerkstelling - inlichtingen": de datum waarop een vastbenoemd
personeelslid sinds zes maanden of meer ziek is, de maatregelen voor de non-profit,
het uurloon, het uurloon in duizendsten van euro, het ter beschikking gesteld
personeel, het aantal dagen gewaarborgd loon eerste week, de brutobezoldiging
betaald in geval van ziekte en de vrijstelling gegevensaangifte PSD.
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Blok "vermindering tewerkstelling": de verminderingscode, de berekeningsbasis,
het bedrag, de begindatum van het recht, de identiteit van de betrokken natuurlijke
personen, het aantal maanden beheerkosten en de oorsprong van het formulier.
8.

De mededeling zou als volgt verlopen. De Duitstalige Gemeenschap selecteert in
haar systeem de personen voor wie ze persoonsgegevens wenst te verkrijgen en
stuurt hun identificatienummer van de sociale zekerheid en het
ondernemingsnummer van hun werkgever naar de RSZ/DIBISS via de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De RSZ/DIBISS zoekt de gevraagde
persoonsgegevens op en stuurt ze naar de Duitstalige Gemeenschap via de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De rol van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid zou echter beperkt blijven tot die van technische tussenpersoon.
Indien de persoonsgegevens op termijn op een regelmatige basis zouden worden
gevraagd, dan zal een gestandaardiseerde gegevensstroom worden overwogen en
zal een aanvullende machtigingsaanvraag bij het Sectoraal Comité worden
ingediend.

B.

BEHANDELING

9.

Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens die overeenkomstig 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 vereist.

10.

De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name de uitvoering van de
opdrachten met betrekking tot de gesubsidieerde contractuelen door het Ministerie
van de Duitstalige Gemeenschap, dat voortaan bevoegd is voor de
bijdrageverminderingen voor de gesubsidieerde contractuelen (zie de voormelde
decreten van 6 mei 1999 en 10 mei 1999). Om deze nieuwe opdracht inzake
bevordering van de tewerkstelling van kwetsbare groepen correct te kunnen
beheren, wenst het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap het statuut inzake
tewerkstelling van de betrokkenen te kennen alsook de maatregelen die reeds van
toepassing zijn op hun situatie.

11.

De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van het vermelde doeleinde,
relevant en niet overmatig. De mededeling blijft hoofdzakelijk beperkt tot de
identiteit van de betrokken persoon en zijn werkgever, inlichtingen over zijn loon
en arbeidstijd en de toepasselijke verminderingen.

12.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt de mededeling
van persoonsgegevens verricht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
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13.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens dienst de Duitstalige Gemeenschap
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, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere
wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Ze dient ook de minimale veiligheidsnormen na te leven die
vastgesteld werden door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid en die goedgekeurd werden door het Sectoraal Comité
van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.

14.

Deze machtiging wordt verleend met inachtneming van de aanbeveling van de
Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer nr. 03/2015 van
25 februari 2015 betreffende de te volgen werkwijze inzake machtigingen door de
sectorale comités in het kader van de bevoegdheidsoverdrachten naar aanleiding
van de Zesde Staatshervorming.

Om deze redenen, verleent
de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en
van de Gezondheid
een machtiging aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en aan de Dienst voor
Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) voor de mededeling van de voormelde
persoonsgegevens aan het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap voor de uitvoering
van zijn opdrachten met betrekking tot de gesubsidieerde contractuelen.
Deze machtiging geldt slechts voor een eenmalige mededeling. Indien een
gestandaardiseerde gegevensstroom dient te worden geïmplementeerd dan zal een nieuwe
machtiging moeten worden aangevraagd bij het Sectoraal Comité.

Yves ROGER
Voorzitter

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