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

SCSZ/10/085

BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010,
MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR
DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID AAN DE FEDERALE
OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
MET HET OOG OP HET CONTROLEREN VAN DE REGELGEVING INZAKE DE
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, § 1;
Gelet op de aanvraag van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg van 24 december 2009;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 11
januari 2010;
Gelet op de aanvraag van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg van 30 maart 2010;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 april
2010;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.
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A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wenst, met
het oog op de controle van de regelgeving inzake de Sociale Maribel door zijn cel
“Sociale Maribel”, mededeling te bekomen van bepaalde persoonsgegevens waarover
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beschikt.

2.

Het betreft meer bepaald per betrokken werknemer met een werkgever ressorterend
onder het paritair comité 327.011, 327.022 of 327.033 en die het recht op de Sociale
Maribel opent de naam, de voornaam, het adres, het Identificatienummer van de Sociale
Zekerheid, het totale brutoloon, de werkgeversbijdragen, de verminderingen van de
werkgeversbijdragen en het inschrijvingsnummer en het paritair comité van de
werkgever.
De mededeling zou geschieden met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid.

3.

De doelstelling van de Sociale Maribel bestaat erin om bijkomende werkgelegenheid te
scheppen in de non-profit sector door het toekennen van verminderingen op de
bijdragen die de werkgevers in kwestie aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
verschuldigd zijn. Aldus werden fondsen “Sociale Maribel” opgericht, die rechtstreeks
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid het bedrag van de bijdrageverminderingen
voor de werkgevers ontvangen en vervolgens, op aanvraag en onder bepaalde
voorwaarden, subsidies toekennen voor het scheppen van bijkomende werkgelegenheid.

4.

Ingevolge artikel 14bis, § 1, van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende
maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit
sector hebben de fondsen “Sociale Maribel” evenals de cel “Sociale Maribel” van de
federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg toegang tot de
persoonsgegevensbanken DIMONA en DMFA van de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, doch enkel voor wat betreft de werkgevers die behoren tot hun
bevoegdheidsgebied en enkel aangaande de persoonsgegevens die voor hen
noodzakelijk zijn om hun taken ten volle te kunnen uitoefenen.

5.

In het kader van het toezicht op de loonkostsubsidies die verstrekt worden via de
fondsen “Sociale Maribel” dient de cel “Sociale Maribel” te kunnen beschikken over
hogervermelde persoonsgegevens, in het bijzonder om na te gaan of er geen sprake is
van een meervoudige subsidiëring van eenzelfde werknemer.
Een gedeelte van de subsidie kan door de fondsen “Sociale Maribel” worden
aangewend ter dekking van de kost van het minimumloon.
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Paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door
de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de
Vlaamse Gemeenschap
Paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse
Gemeenschapscommissie
Paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige
Gemeenschap
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Met het resterende bedrag dienen echter bijkomende arbeidsplaatsen te worden
gefinancierd. Krachtens artikel 13 van het hogervermeld koninklijk besluit van 18 juli
2002 dient de loonkost van de aangeworven werknemers uitsluitend gedragen te worden
door de subsidie.
De cel “Sociale Maribel” wil nagaan of de aldus gefinancierde en integraal
gesubsidieerde bijkomende arbeidsplaatsen toch niet ook bijkomend gesubsidieerd
worden met het bedrag dat wordt toegekend ter dekking van de kost van het
minimumloon. In dat geval zouden de arbeidsplaatsen immers dubbel gefinancierd
worden.
6.

Overeenkomstig artikel 6, § 4, van het hogervermeld koninklijk besluit van 18 juli 2002
maakt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid jaarlijks op elektronische drager
inlichtingen op het niveau van de paritaire comités aan de federale overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg over. Deze laatste dient daarenboven
tevens over persoonsgegevens op het niveau van de werknemers te kunnen beschikken,
om na te gaan of er voor hen geen sprake is van een meervoudige financiering.
Meer bepaald zou de cel “Sociale Maribel” nagaan hoe de verloning van een betrokken
werknemer is samengesteld om vervolgens aan de hand van het subsidiebedrag voor de
betrokken werknemer, ter beschikking gesteld door het betrokken fonds “Sociale
Maribel”, te controleren of er voor deze betrokken werknemer al dan niet sprake is van
een (ongeoorloofde) meervoudige financiering.

7.

De persoonsgegevens zouden worden meegedeeld voor het jaar voorafgaand aan het
jaar van de mededeling. Zij zouden worden bijgehouden tot het afronden van de
controle en de eventuele terugvordering en zouden daarna worden vernietigd.

8.

De persoonsgegevens zouden tevens aan de betrokken fondsen “Sociale Maribel”
worden bezorgd. Elk fonds zou slechts mededeling bekomen van de persoonsgegevens
aangaande werknemers en werkgevers die onder zijn eigen bevoegdheid ressorteren. De
betrokken fondsen “Sociale Maribel” zouden de persoonsgegevens aanwenden met het
oog op de eventuele terugvordering van toegekende subsidies bij de werkgevers.

9.

De mededeling zou in het bijzonder betrekking hebben op werknemers van wie de
brutoloonkost gefinancierd wordt door de fondsen “Sociale Maribel” daar dit de
populatie is waarbij het risico op meervoudige financiering bestaat.

10.

De cel “Sociale Maribel” van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg beschikt reeds over een aantal persoonsgegevens aangaande de
subsidies die de fondsen “Sociale Maribel” aan de werkgevers uitbetalen, in het
bijzonder de identiteit van de werknemers van wie de loonkost gesubsidieerd wordt
alsook het loonplafond. Zij wil nagaan of de werkgevers voor deze werknemers niet
meer betoelaging krijgen dan het loon van deze werknemers, meer bepaald of er
gevallen zijn waarbij een werkgever voor een werknemer het loon betoelaagd krijgt via
het ene luik van de Sociale Maribel en daarnaast een tussenkomst krijgt via het andere
luik van de Sociale Maribel.
Daartoe heeft zij behoefte aan een door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid opgesteld
overzicht van de werknemers voor wie de fondsen “Sociale Maribel” de werkgevers
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betoelagen via het systeem van de Sociale Maribel ter financiering van bijkomende
arbeidsplaatsen. Meer bepaald zal de controle gebeuren door het subsidiebedrag
toegekend voor de werknemer te confronteren met het loon van die werknemer teneinde
meervoudige financiering op te sporen. Indien het subsidiebedrag hoger is dan het loon,
dan wijst dit op een dubbele financiering van de werknemer in kwestie.
11.

De persoonsgegevens zouden enkel worden aangewend door een beperkt aantal
medewerkers van de cel “Sociale Maribel” en door de respectieve fondsen “Sociale
Maribel”, waarbij zal worden gewaarborgd dat elk van de drie betrokken fondsen
“Sociale Maribel” slechts persoonsgegevens zal ontvangen aangaande werknemers van
de eigen sector.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

12.

Het betreft een mededeling 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 vanwege de
afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid vergt.

13.

De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de controle van de
regelgeving inzake de Sociale Maribel door de cel “Sociale Maribel” van de federale
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in het bijzonder de
bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het
oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, en het beheer van
het stelsel van Sociale Maribel door elk respectief fonds “Sociale Maribel”.

14.

De ter beschikking te stellen persoonsgegevens zijn, uitgaande van hogervermelde
doeleinden, ter zake dienend en niet overmatig. De mededeling blijft beperkt tot enkele
identificatiegegevens aangaande de werknemers met een werkgever ressorterend onder
het paritair comité 327.01, 327.02 of 327.03 en die het recht op de Sociale Maribel
openen (naam, voornaam, adres en Identificatienummer van de Sociale Zekerheid),
aangevuld met persoonsgegevens aangaande de samenstelling van hun verloning,
evenals het inschrijvingsnummer van de werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, hetgeen de cel “Sociale Maribel” van de federale overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de mogelijkheid biedt om na te gaan of er
voor deze werknemers geen sprake is van een ongeoorloofde dubbele financiering.

5

Om deze redenen, verleent
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid
de machtiging aan de cel “Sociale Maribel” van de federale overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de hogervermelde fondsen “Sociale Maribel”
om mededeling te bekomen van de hogervermelde persoonsgegevens, uitsluitend met het oog
op het toepassen van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het
oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en in het bijzonder het
opsporen van ongeoorloofde dubbele financieringen van werknemers binnen de sector.

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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel
(tel. 32-2-741 83 11)

