Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling “Sociale Zekerheid”
SCSZ/13/090

BERAADSLAGING NR 13/036 VAN 2 APRIL 2013 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR
SOCIALE ZEKERHEID (RSZ) AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG, IN HET KADER
VAN DE CONTROLE OP HET VERBOD VAN CUMULATIE VAN SUBSIDIES
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 RSZ van 19 februari 2013;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 14
maart 2013;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Het Rekenhof heeft in zijn auditverslag van januari 2009 betreffende de
dienstencheques en in zijn auditverslag van oktober 2011 betreffende de
bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector de aanbeveling
geformuleerd om systematische controles te organiseren op het verbod van
cumulatie van subsidies, in het bijzonder van dienstencheques met de voordelen uit
het systeem van de Sociale Maribel.

2.

Zowel het systeem van de dienstencheques als de Sociale Maribel worden immers
door de overheid gesubsidieerd. Voor de werknemers die met dienstencheques
worden betaald, kan de werkgever echter geen korting van de werkgeversbijdragen
in toepassing van de Sociale Maribel genieten. In artikel 2quater, § 4, 7° van het
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koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques wordt
bepaald dat de erkende dienstencheque-onderneming zich ertoe verbindt geen
prestaties die betaald worden met dienstencheques te laten verrichten door
werknemers waarvan de tewerkstelling gefinancierd wordt met de Sociale Maribel.
3.

Niettemin is de kans op cumulatie niet onbestaande omdat bepaalde erkende
dienstencheque-ondernemingen afhangen van paritaire comités die deel uitmaken
van het toepassingsgebied van de Sociale Maribel en ondanks het feit dat deze
comités geen recht op de Sociale Maribel openen voor deze ondernemingen.

4.

Om na te gaan of er geen cumulatie bestaat tussen deze 2 soorten subsidies in
hoofde van eenzelfde werkgever, moeten de RSZ en de cel Sociale Maribel van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg toegang krijgen tot de diverse
gegevensbanken. Deze gegevensbanken hebben betrekking op werknemers die met
dienstencheques wordt betaald en die bij de RSZ beschikbaar zijn omdat ze met een
specifieke code in de DmfA moeten worden opgenomen. Ondanks dit is de RSZ op
dit ogenblik niet in staat om na te gaan of deze werkgevers al dan niet met de
Sociale Maribel worden gefinancierd wanneer ze een werknemer in dienst nemen.
Het is immers niet mogelijk om de werkgevers aan de hand van de DmfA te
identificeren.

5.

De controle op de bijkomende jobs die werden gecreëerd dankzij de dotatie van de
Sociale Maribel werd toevertrouwd aan de cel Sociale Maribel van de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die hiertoe over bepaalde
persoonsgegevens beschikt met betrekking tot de subsidies die door de Sociale
Maribelfondsen aan de werkgevers werden gestort, in het bijzonder over de
identiteit van de werkgevers die subsidies krijgen.

6.

Voor een doeltreffende controle bij de werkgevers op het verbod op cumulatie van
subsidies door dienstencheques en door de Sociale Maribel, is een
gegevensuitwisseling tussen de RSZ en de cel Sociale Maribel van de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg noodzakelijk. De bij deze
gegevensuitwisseling betrokken sector zou echter worden beperkt tot de sector die
onder het toepassingsgebied van de Sociale Maribel valt. Door deze uitwisseling
zou de aanbeveling van het Rekenhof kunnen worden uitgevoerd om controles op
het cumulverbod te organiseren.

7.

In artikel 14bis van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 wordt bepaald dat de
sectorale Fondsen en de cel sociale Maribel ingesteld bij de FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg toegang hebben tot de informatie van de
gegevensbanken DIMONA en DMFA van de inningsinstellingen van de sociale
zekerheid enkel wat betreft de werkgevers die behoren tot hun bevoegdheidsgebied
en enkel aangaande de informatie die hun noodzakelijk is om volledig de taken die
hun in het kader van de uitvoering van dit besluit zijn toevertrouwd, te vervullen.
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8.

In die context verzoekt de RSZ het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en
van de Gezondheid om hem de machtiging te verlenen voor het meedelen van
gegevens uit de DmfA aan de cel Sociale Maribel van de FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg die op zijn beurt de gegevens ter controle zou
overmaken aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deze laatste
zou zijn resultaten opnieuw via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
overmaken aan de RSZ. Dankzij deze gegevenstoetsing zou de frequentie van de
cumulatie van subsidies kunnen worden achterhaald en zou kunnen worden beslist
of deze gegevensovermaking in de toekomst niet op regelmatige basis zou moeten
plaatsvinden en of ze eventueel beperkt zou moeten worden tot de sectoren waarin
de onregelmatigheden plaatsvinden.

9.

De mededeling zou betrekking hebben op de persoonsgegevens van de werknemers
van wie gekend is dat ze zowel met dienstencheques worden betaald als deel
uitmaken van een sector waarin de toepassing van de Sociale Maribel mogelijk is.
Deze specifieke sectoren worden afgebakend door een paritair comité.

10.

Deze gegevens zouden vanaf de kwartaalgegevens 2009 worden meegedeeld, niet
op regelmatige basis maar wel voor onbepaalde duur, zolang de 2 systemen naast
elkaar bestaan. De volgende gegevens zouden worden meegedeeld: de
identificatiegegevens van de werkgever (RSZ-nummer, ondernemingsnummer,
werkgeverscategorie),
de
identificatiegegevens
van
de
werknemer
(identificatienummer van de sociale zekerheid), aantal werkgevers, paritair
(sub)comité, wijze van betaling.

11.

De gegevensaanvraag betreffende de werknemers wordt beperkt tot een welbepaald
aantal paritaire (sub)comités1 en tot de werknemers die ingeschreven zijn als
bezoldigd 'via het systeem van de dienstencheques'.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

12.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens tussen de RSZ en de Cel Sociale
Maribel van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarvoor
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 vereist is.

13.

De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de controle van de
ondernemingen op een cumulatie van subsidies met dienstencheques en door de

1

Paritaire (Sub)comités nrs. 305.01, 305.02, 305.02.01, 305.02.02, 305.02.03, 305.02.04, 305.02.06,
305.02.07, 305.02.07, 305.02.08, 305.02.09, 318, 318.01, 318.02, 319, 319.01, 319.02, 327, 327.01,
327.02, 327.03, 329, 329.01, 329.02, 329.03, 330, 330.01.10, 330.01.20, 330.01.30, 330.01.41, 330.01.42,
330.01.51, 330.01.52, 330.01.53, 330.01.54, 330.01.55, 330.02, 330.04, 331, 331.00.10, 331.00.20, 332,
332.00.10, 332.00.20.
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Sociale Maribel. Deze cumulatie is immers verboden met toepassing van artikel
2quater, § 4, 7°, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de
dienstencheques.
14.

De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde
doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. Deze gegevens hebben enkel
betrekking op de werkgevers en de werknemers die onder het toepassingsgebied
kunnen vallen van zowel de dienstencheques als de Sociale Maribel. Bovendien
gaat het uitsluitend om de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het
verrichten van de controle aanbevolen door het Rekenhof om de omvang van dit
cumulverbod te kunnen evalueren.

15.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gebeurt de
mededeling van de persoonsgegevens met tussenkomst van de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid.

Om deze redenen,
verleent de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale
Zekerheid en van de Gezondheid
de machtiging aan de RSZ en de cel Sociale Maribel die werd opgericht bij de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om de voormelde persoonsgegevens met
elkaar uit te wisselen via de KSZ en onder de voormelde voorwaarden, om het verbod op
cumulatie van subsidies met dienstencheques en door de Sociale Maribel te kunnen
controleren zoals aanbevolen door het Rekenhof.

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).

