Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
SCSZG/18/194

BERAADSLAGING NR. 18/071 VAN 5 JUNI 2018, GEWIJZIGD OP 4
SEPTEMBER 2018, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN
PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE
ZEKERHEID
AAN
HET
MINISTERIE
VAN
DE
DUITSTALIGE
GEMEENSCHAP MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN HET
DOELGROEPENBELEID
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 wet van 3 december 2017 tot oprichting van de
Gegevensbeschermingsautoriteit, in het bijzonder artikel 114, gewijzigd bij de wet van 25
mei 2018;
Gelet op de aanvraag van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;
Gelet de verslagen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Sinds 1 januari 2016 is de Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor de organisatie van
een eigen doelgroepenbeleid (reglementering, financiering, uitvoering en controle).
In een eerste fase heeft ze een aantal maatregelen afgeschaft, nl. het
doorstromingsprogramma, de vermindering voor de sector van de baggerwerken, de
sleepvaart en de koopvaardij en de doelgroepenvermindering voor de gesubsidieerde
contractuele personeelsleden. Wat de doelgroepenvermindering voor oudere
werknemers betreft, werden verschillende technische aanpassingen verricht
(betreffende het refertekwartaalloon en de effectieve arbeidsprestatie) zonder dat de
maatregel op zich werd gewijzigd. Er werd tevens een technische aanpassing verricht
van het refertekwartaalloon voor de doelgroepenvermindering “herstructurering”.

2.

Een voorontwerp van decreet waarbij het doelgroepenbeleid in de Duitstalige
Gemeenschap grondig wordt herzien, werd door het Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap goedgekeurd. De inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2019. Een
aantal huidige maatregelen met betrekking tot de doelgroepenvermindering of de
activering zouden worden afgeschaft (Activa / Activa Start, herstructurering,
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jongeren) en de toegang tot de maatregel SINE zou worden geblokkeerd (er zouden
echter overgangsmaatregelen worden genomen). De doelgroepenvermindering voor
oudere werknemers zou bovendien worden aangepast. Andere maatregelen zouden
momenteel niet worden gewijzigd: de doelgroepenverminderingen voor
onthaalouders,
huishoudpersoneel,
artiesten
en
voogden
en
de
doelgroepenvermindering en de activering “artikel 60, § 7”.
3.

Voor de uitvoering van zijn opdrachten, in het bijzonder voor de opvolging van de
reglementering, wenst het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap dezelfde
persoonsgegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te verwerken als die
reeds door de andere bevoegde diensten (zoals de FOREM1, het DWSE2,ACTIRIS3)
worden gebruikt.

4.

Het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap wenst een aantal persoonsgegevens
uit de DMFA (multifunctionele aangifte) te verwerken in het kader van de opvolging
van de reglementering inzake de socialebijdragenverminderingen die worden
toegekend via het systeem van de doelgroepen, in het bijzonder voor de individuele
controle van de dossiers (wie heeft welke vermindering gekregen / voldeed de
betrokkene wel aan de vastgelegde criteria) en voor de opvolging van de begroting
en van het beleid (en in voorkomend geval het opmaken van aanpassingsvoorstellen).
Aangezien de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de personen die een
socialebijdragenvermindering hebben genoten niet kent, zou hij via de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de lijst met de personen overmaken die een
socialebijdragenvermindering hebben gekregen krachtens de reglementering van de
Duitstalige Gemeenschap. Op basis van die lijst (met informatie over de
vestigingseenheden in het Duitstalig landsgedeelte) zou het Ministerie van de
Duitstalige Gemeenschap vervolgens de DMFA kunnen raadplegen om de
bijkomende informatie te krijgen die het nodig heeft voor de uitvoering van zijn
opdrachten. De voormelde lijst zou de volgende persoonsgegevens bevatten: het
identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokken werknemer, de
identificatie van de werkgever, de grootte van de werkgever, het kwartaal, de NACEcode van de vestiging, de verminderingscode, het bedrag van de vermindering, het
nummer vestigingseenheid, de INS-code van de vestigingseenheid, de code gewest,
het voltijdsequivalent, de grootte van de lokale eenheid, het refertekwartaalloon en
de tewerkstellingsbreuk. Op die manier zou het Ministerie van de Duitstalige
Gemeenschap de identiteit kennen van alle personen op zijn grondgebied die het
voormeld voordeel hebben gekregen waarvoor het bevoegd en verantwoordelijk is.

5.

Het bestand zou de persoonsgegevens vanaf 2015 bevatten, namelijk vanaf het begin
van de regionalisering. Ze zouden voor twee doeleinden worden gebruikt die
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gelijkaardig zijn aan de doeleinden vermeld in de machtiging4 die de Duitstalige
Gemeenschap heeft gekregen voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog
op de uitvoering van haar opdrachten inzake gesubsidieerde contractuele
personeelsleden: enerzijds het opmaken van statistieken (om de implementatie van
de nieuwe reglementering voor te bereiden) en anderzijds het verrichten van
inspecties (voor het controleren van het doelgroepenbeleid). Voor de Duitstalige
Gemeenschap zijn de persoonsgegevens van groot belang om het gevoerde beleid te
kunnen evalueren en de begrotingskost van eventuele hervormingen te kunnen ramen
(statistisch doeleinde) en om toezicht te houden over de situatie van de betrokken
werkgevers en werknemers (inspectiedoeleinde).
6.

Op
dit
ogenblik
wijzigt
de
Duitstalige
Gemeenschap
bepaalde
doelgroepenverminderingen niet maar deze maatregelen kunnen echter wel
gewijzigd worden in de toekomst. Om de eventuele hervormingen te kunnen
voorbereiden, moet de Duitstalige Gemeenschap over alle noodzakelijke informatie
beschikken om de impact van de huidige maatregelen te evalueren. Ze moet deze
informatie immers volgens verschillende criteria betreffende de werkgevers (zoals de
sector) en de werknemers (zoals het loon) kunnen gebruiken.

7.

Het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap heeft tevens een inspectieopdracht
ten opzichte van de doelgroepenverminderingen waarvoor het individuele
persoonsgegevens moet kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om na te gaan of een
persoon is aangegeven in de DMFA bij de vestigingseenheid waar het effectief heeft
gewerkt. Deze persoonsgegevens kunnen ook retroactief van belang zijn,
bijvoorbeeld om na te gaan of een vermindering wordt gevraagd voor de juiste
persoon en of de voogd in dezelfde vestigingseenheid werkt als de leerling die hij
begeleidt.

8.

De aanvraag van de Duitstalige Gemeenschap is gebaseerd op het decreet van het
Waalse Gewest van 6 mei 1999 betreffende de uitoefening door de Duitstalige
Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tewerkstelling en
opgravingen en op het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 10 mei 1999
betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden
van het Waalse Gewest inzake tewerkstelling en opgravingen krachtens dewelke de
Duitstalige Gemeenschap de bevoegdheden van het Waalse Gewest uitoefent inzake
tewerkstelling op het grondgebied van het Duitse taalgebied. Overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 5 februari 1998 houdende toezicht en controle op de
naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid wijst de Regering
van de Duitstalige Gemeenschap de personeelsleden aan die bevoegd zijn om de
naleving van de wetgeving inzake de tewerkstelling te controleren.

9.

De Duitstalige Gemeenschap zou de volgende blokken uit de DMFA raadplegen5.
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-

blok "werkgeversaangifte”: het inschrijvingsnummer, het ondernemingsnummer
en het kwartaal van de aangifte.

-

blok “natuurlijke persoon”: het identificatienummer van de sociale zekerheid en
het adres van de werknemer.

-

blok “werknemerslijn": de werkgeverscategorie, de werknemerscode en de
begin-/einddatum van het kwartaal voor de sociale zekerheid.

-

blok “tewerkstelling van de werknemerslijn” : de lokale eenheid, de periode, het
aantal dagen en uren, het type contract, de toepasselijke maatregel, het statuut en
het type leerling.

-

blok “prestatie van de tewerkstelling werknemerslijn”: de prestatiecode, het
aantal dagen van de prestatie en het aantal uren van de prestatie.

-

blok “bezoldiging van de tewerkstelling werknemerslijn”: de bezoldigingscode,
de frequentie van de betaling van de premie, het percentage en het bedrag.

-

blok "vermindering tewerkstelling": de code, de berekeningsbasis, het bedrag, de
begindatum en het identificatienummer van de sociale zekerheid van de
betrokken partijen.

10.

Zoals hierboven vermeld voor de toegekende bijdrageverminderingen zijn de
betrokken personen niet gekend bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.
De routering van de voormelde lijst via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
zou dus niet geschieden op basis van de integratiecontrole. Er zou een andere
routeermethode worden ingevoerd. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zou
immers zelf in zijn elektronisch bericht aanduiden voor welke instantie (het
gewest/de gemeenschap verantwoordelijk voor de bijdragevermindering) het is
bestemd.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

11.

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 het
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid vereist.

12.

De mededeling beantwoordt aan een wettig doeleinde, namelijk de toepassing van de
reglementering met betrekking tot het doelgroepenbeleid. Het Ministerie van de
gegevensblokken te verlenen. Overeenkomstig deze beslissing zou de aanvrager bijgevolg toegang
hebben tot de voormelde DmfA-persoonsgegevensblokken, zowel in hun huidige samenstelling als in
hun toekomstige samenstelling, voor het betrokken doeleinde en voor zover er voldaan wordt aan de
voorwaarden vermeld in beraadslaging nr. 13/126 van 13 december 2013.
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Duitstalige Gemeenschap moet persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale
zekerheid kunnen ontvangen om zijn nieuwe opdracht naar behoren te vervullen. De
meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van het vermelde doeleinde, relevant
en niet overmatig.
13.

Wat de persoonsgegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (DMFA)
betreft, wordt opgemerkt dat er twee soorten bevolkingsgroepen in aanmerking
komen voor een bijdragevermindering: zij voor wie de federale instanties aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid hebben laten weten dat ze in aanmerking komen
voor een bijdragevermindering en zij die een bijdragevermindering kunnen krijgen
op basis van verschillende parameters. In beide gevallen zijn de personen niet gekend
bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap dat is belast met de opvolging van
de doelgroepenmaatregelen. Bovendien is het Ministerie niet op de hoogte wanneer
een persoon effectief een bijdragevermindering krijgt. Het heeft dus nood aan
bepaalde DMFA-gegevens met betrekking tot de personen die een
bijdragevermindering hebben gekregen.

14.

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.

15.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens dienen de partijen rekening te houden
met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere reglementering tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inzonderheid 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 en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG. Ze moeten ook de minimale veiligheidsnormen naleven 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.
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Om deze redenen verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de machtiging aan het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid voor de uitwisseling van voormelde persoonsgegevens, uitsluitend
met het oog op de toepassing van de reglementering betreffende het doelgroepenbeleid in
de Duitstalige Gemeenschap.

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).

