Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

SCSZG/18/157

BERAADSLAGING NR. 18/087 VAN 3 JULI 2018 OVER DE ELEKTRONISCHE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR
SOCIALE ZEKERHEID AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE
ZEKERHEID DOOR MIDDEL VAN DE WEBTOEPASSING DOLSIS
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 1;
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
in het bijzonder artikel 114;
Gelet op de aanvraag van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid;
Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP

1.

De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid vraagt om de toegang tot bepaalde
persoonsgegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ten behoeve van de
medewerkers belast met de behandeling van de dossiers over de bijzondere bijdrage voor
de sociale zekerheid en de dossiers van de Commissie Kunstenaars en de vragen van
particulieren over de jaarlijkse vakantie. Zij moeten bij het uitvoeren van hun opdrachten
immers de nodige verificaties kunnen verrichten.

2.

De artikelen 106 tot 112 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen
regelen een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, bestemd voor de financiering
van de regelingen van de sociale zekerheid van de werknemers en verschuldigd door
bepaalde sociaal verzekerden volgens hun loon en hun gezinssituatie. Het bedrag staat in
verhouding tot het jaarlijks belastbaar gezinsinkomen. De administratie der directe
belastingen van de federale overheidsdienst Financiën doet dienaangaande jaarlijks de
definitieve afrekening bij de belastingheffing en maakt de eventuele klachten van de
betrokkenen over aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, die analyses
verricht en beslissingen neemt. Hij moet daarbij kunnen nagaan of de betrokkenen wel
degelijk onderworpen zijn aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en
bijgevolg een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid verschuldigd zijn.
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3.

De Commissie Kunstenaars van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, opgericht
bij artikel 172 van de programmawet (I) van 24 december 2002, heeft als voornaamste
opdrachten het informeren van kunstenaars over hun rechten en plichten op het vlak van
het werknemersstatuut en/of het zelfstandigenstatuut en het uitreiken van diverse
documenten, zoals het kunstenaarsvisum. Dat laatste document is bedoeld voor personen
die niet aan een arbeidsovereenkomst onderworpen zijn maar wel tegen verloning en
voor rekening van een opdrachtgever artistieke prestaties leveren aan voorwaarden die
lijken op een arbeidsovereenkomst. Het is verplicht voor kunstenaars die onderworpen
willen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers. De raadpleging van
persoonsgegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is van belang bij het
verwerken van aanvragen tot het bekomen van een kunstenaarsvisum maar tevens om
achteraf het gebruik ervan te controleren (er kan bijvoorbeeld worden onderzocht of de
werkelijke activiteit wel overeenstemt met de gemelde activiteit).

4.

Voor het berekenen van het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld van werknemers
moet de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in voorkomend geval kunnen nagaan
welke prestaties de betrokkenen geleverd hebben en welke verloning zij hebben
ontvangen in het vorige jaar, met toepassing van het koninklijk besluit van 30 maart 1967
tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers.

5.

Voor het uitvoeren van de hogervermelde opdrachten wil de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid (een niet-systematische) toegang tot de DIMONA-gegevensbank en
de DMFA-gegevensbank van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij vraagt ten
behoeve van de betrokken afdelingen ook een toegang tot het Rijksregister van de
natuurlijke personen en een toegang tot de Kruispuntbankregisters. De persoonsgegevens
zouden als dusdanig niet worden bijgehouden na gebruik voor de behandeling van de
dossiers over de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid of de vragen van
particulieren over de jaarlijkse vakantie. Ze zouden in voorkomend geval wel worden
opgenomen in de betrokken dossiers van de Commissie Kunstenaars.

6.

De ad hoc toegang (geval per geval) tot de gegevensbanken zou overeenkomstig artikel
14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gebeuren met de tussenkomst van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, door middel van de webtoepassing DOLSIS.
De bevoegde diensten (dat zijn de afdeling studies en regelgeving van de directiegeneraal Beleidsondersteuning en Coördinatie en het secretariaat van de Commissie
Kunstenaars) moeten dienaangaande worden beschouwd als gebruikers van het tweede
type (administratie) in de zin van de aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei 2012 van het
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid over de webtoepassing
DOLSIS.

B.

BETROKKEN PERSOONSGEGEVENSBANKEN
het Rijksregister van de natuurlijke personen en de Kruispuntbankregisters
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7.

Het Rijksregister van de natuurlijke personen, bedoeld in artikel 1 van de wet van 8
augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en de
Kruispuntbankregisters, bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bevatten
persoonsgegevens ter eenduidige identificatie van de betrokkenen.

8.

De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft reeds toegang tot het Rijksregister
van de natuurlijke personen voor het vervullen van de taken die onder zijn bevoegdheid
ressorteren, met toepassing van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot regeling
van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, wat het Ministerie van
Sociale Voorzorg betreft.

9.

In zijn beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 heeft het sectoraal comité geoordeeld
dat het gerechtvaardigd en aangewezen is dat instanties gemachtigd worden om toegang
tot de Kruispuntbankregisters te hebben, voor zover en voor zolang zij voldoen aan de
voorwaarden om toegang tot het Rijksregister te hebben. In dezelfde beraadslaging heeft
het sectoraal comité het algemeen kader voor de toegang tot de Kruispuntbankregisters
door instanties met toegang tot het Rijksregister gecreëerd.

10.

De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid zou de persoonsgegevens uit de beide
voormelde gegevensbanken aanwenden voor het behandelen van de dossiers over de
bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en de dossiers van de Commissie
Kunstenaars en voor het beantwoorden van de vragen van particulieren over de jaarlijkse
vakantie. Hij moet de betrokkenen daarbij eenduidig kunnen identificeren.
de DIMONA-persoonsgegevensbank en het personeelsbestand

11.

De DIMONA-gegevensbank en het personeelsbestand van de werkgevers ingeschreven
bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gevoed door de onmiddellijke aangifte
van tewerkstelling en bevatten administratieve persoonsgegevens, aangevuld met
identificatie- en tewerkstellingspersoonsgegevens.

12.

Identificatie van de werkgever (eventueel met afzonderlijke aanduiding van de
studententewerkstelling): het (voorlopig) inschrijvingsnummer (en het type), het
ondernemingsnummer, het identificatienummer van de sociale zekerheid, de benaming
(voor rechtspersonen) of de naam en de voornaam (voor natuurlijke personen), het adres,
de taalcode, de rechtsvorm, het maatschappelijk doel, de werkgeverscategorie, het
identificatienummer van de hoofdzetel en van het kantoor van het sociaal secretariaat en
het aansluitingsnummer bij het sociaal secretariaat.

13.

Identificatie van de gebruiker van de diensten van een uitzendbureau: het (voorlopig)
inschrijvingsnummer (en het type), het ondernemingsnummer, de benaming (voor
rechtspersonen) of de naam en de voornaam (voor natuurlijke personen) en het adres van
de gebruiker van de diensten van een uitzendbureau. In geval van tewerkstelling van
uitzendkrachten wordt de DIMONA-aangifte weliswaar verricht door het uitzendbureau,
dat optreedt als werkgever, maar ook de klant van het uitzendbureau, bij wie de
daadwerkelijke tewerkstelling gebeurt, moet gekend zijn.
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14.

Identificatie van de werknemer (eventueel met afzonderlijke aanduiding van de
studententewerkstelling): het identificatienummer van de sociale zekerheid, de
identificatiepersoonsgegevens en de oriolusvalidatiecode.

15.

Persoonsgegevens over de tewerkstelling: de plaats van de tewerkstelling, het nummer
van de deelentiteit, de datum van indiensttreding, de datum van uitdiensttreding, het
bevoegd paritair comité, het type werknemer, het type prestatie (horeca), het aantal
werkdagen waarvoor studenten een verminderde bijdrage inzake sociale zekerheid
genieten en het nummer van de controlekaart C3.2A (bouw).

16.

De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid moet voor het vervullen van de vermelde
opdrachten kunnen nagaan welke partijen er bij een arbeidsrelatie betrokken zijn en
tijdens welke periode er in het kader van die arbeidsrelatie sprake is van tewerkstelling.
Voor de behandeling van vragen en klachten over de bijzondere bijdrage voor de sociale
zekerheid moet hij de beroepssituatie van de betrokkene kunnen nagaan (de bijzondere
bijdrage voor de sociale zekerheid, die verschuldigd is in het kader van de alternatieve
financiering, geldt immers ten laste van de personen die geheel of gedeeltelijk zijn
onderworpen aan de sociale zekerheid voor werknemers). De Commissie Kunstenaars,
waarbij men terecht kan met vragen over het sociaal statuut of voor de aanvraag van
diverse documenten, zoals het kunstenaarsvisum, bedoeld in artikel 1bis van de wet van
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, moet voor het uitvoeren van haar opdrachten
het statuut van de betrokkenen kunnen controleren. Ook de vragen van particulieren over
hun jaarlijkse vakantie kunnen maar beantwoord worden indien de bevoegde dienst van
de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in staat is om na te gaan in welke
arbeidsrelatie zij zich bevinden (het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld worden
vastgesteld in functie van de geleverde prestaties).
de DMFA-persoonsgegevensbank

17.

De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid wenst, eveneens door middel van de
webtoepassing DOLSIS, toegang tot de DMFA-gegevensbank van de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid (“déclaration multifonctionnelle – multifunctionele aangifte”).

18.

De volgende persoonsgegevens zouden aldus ter beschikking worden gesteld.
Blok “werkgeversaangifte”: het inschrijvingsnummer en het ondernemingsnummer van de
werkgever, de notie curatele, het jaar en het kwartaal van de aangifte, het netto te betalen
bedrag en de begindatum van de vakantie.
Blok “natuurlijke persoon”: het identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam, de
voornaam, de geboortedatum, de geboorteplaats, het geslacht, het adres, de landcode, de
nationaliteit en de oriolusvalidatiecode.
Blok “werknemerslijn”: de werkgeverscategorie, het werknemerskengetal, de datum
waarop het kwartaal begint, de datum waarop het kwartaal eindigt, de notie grensarbeider,
de activiteit ten opzichte van het risico en het identificatienummer van de lokale eenheid.
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Blok “tewerkstelling van de werknemerslijn”: het tewerkstellingsnummer, de periode van
de tewerkstelling, het nummer van het paritair comité, het aantal dagen per week van de
arbeidsregeling, het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer, het gemiddeld
aantal uren per week van de maatpersoon, het type arbeidsovereenkomst, de toepasselijke
maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd, de toepasselijke maatregel tot bevordering
van de werkgelegenheid, het statuut van de werknemer, de notie gepensioneerd, het type
leerling, de bezoldigingswijze, het functienummer, de personeelsklasse, de klasse van
vliegend personeel, de betaling in tienden of twaalfden, de verantwoording van de dagen en
het identificatienummer van de lokale eenheid. Aan de hand van deze persoonsgegevens
kunnen het aantal jaarlijkse vakantiedagen en het bedrag van het vakantiegeld worden
berekend en kan het gebruik van het kunstenaarsvisum worden gecontroleerd.
Blok “prestatie van de tewerkstelling werknemerslijn”: het nummer van de prestatielijn, de
prestatiecode, het aantal dagen van de prestatie, het aantal uren van de prestatie en het aantal
vluchtminuten. Deze persoonsgegevens zouden worden gebruikt voor het vaststellen van
het aantal jaarlijkse vakantiedagen en het bedrag van het vakantiegeld.
Blok “bezoldiging van de tewerkstelling werknemerslijn”: het lijnnummer van de
bezoldiging, de bezoldigingscode, de frequentie in maanden van de betaling van de premie,
het percentage van de bezoldiging op jaarbasis en het bedrag van de bezoldiging. De
federale overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft deze persoonsgegevens nodig voor het
berekenen van het bedrag van het vakantiegeld en het bedrag van de bijzondere bijdrage
voor de sociale zekerheid.
Blok “vergoeding arbeidsongevallen en beroepsziekten”: de aard van de vergoeding, de
graad van ongeschiktheid en het bedrag van de vergoeding. De afdeling studies en
regelgeving van de directie-generaal Beleidsondersteuning en Coördinatie moet kennis
hebben van die persoonsgegevens om te kunnen nagaan of een sociaal verzekerde een
socialezekerheidsuitkering ontvangt (om vervolgens diens situatie inzake de bijzondere
bijdrage voor de sociale zekerheid te kunnen bepalen).

C.

BEHANDELING

19.

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 het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid vereist.

20.

De persoonsgegevens zouden door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
worden aangewend voor het vervullen van drie verschillende opdrachten: het behandelen
van de dossiers over de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, de dossiers van de
Commissie Kunstenaars en de vragen van particulieren over hun jaarlijkse vakantie.

21.

De persoonsgegevens zijn uitgaande van dat doeleinde relevant en niet overmatig. De
mededeling beantwoordt aan het beginsel van de minimale gegevensverwerking.
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22.

Het sectoraal comité heeft bij beraadslaging nr. 13/126 van 3 december 2013 beslist,
enerzijds, dat instanties met toegang tot de DMFA-persoonsgegevensbank onder bepaalde
voorwaarden ook toegang tot de later toegevoegde persoonsgegevens hebben en, anderzijds,
dat machtigingen voor de mededeling van DMFA-persoonsgegevens in beginsel op het
niveau van de betrokken persoonsgegevensblokken worden verleend. De federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft dus toegang tot de hogervermelde
persoonsgegevensblokken, zowel in hun huidige samenstelling als in hun toekomstige
samenstelling.

23.

De toegang tot de hogervermelde persoonsgegevensbanken, door middel van de
webtoepassing DOLSIS, kan worden toegestaan op voorwaarde dat de
veiligheidsmaatregelen vervat in de aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei 2012 van het sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid worden gerespecteerd. De afdeling
studies en regelgeving van de directie-generaal Beleidsondersteuning en Coördinatie en het
secretariaat van de Commissie Kunstenaars van de federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid moeten daarbij worden beschouwd als gebruikers van het tweede type
(administratieve diensten).

24.

De persoonsgegevens zullen geval per geval worden geraadpleegd, om aan punctuele en
functionele behoeften te voldoen. Zij zullen, overeenkomstig artikel 14 van de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid, ter beschikking worden gesteld met de tussenkomst van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

25.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet rekening worden gehouden met de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid en elke andere regelgevende bepaling tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 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.

26.

De webtoepassing DOLSIS heeft tot doel om bepaalde persoonsgegevens uit het netwerk
van de sociale zekerheid te visualiseren in het kader van de verwezenlijking van de
opdrachten van de gebruiker. De webtoepassing DOLSIS voorziet niet in de functionaliteit
om deze gegevens op te slaan in eigen gegevensbanken. Voor zover een instantie
persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid wil opslaan, is het wenselijk om
niet de webtoepassing DOLSIS te gebruiken, maar wel (mits voorafgaande machtiging van
het sectoraal comité) de gestandaardiseerde webservices van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid.
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Om deze redenen, machtigt
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor een
onbepaalde duur om de hogervermelde persoonsgegevens onder de hogervermelde
voorwaarden ter beschikking te stellen van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, voor
het behandelen van de dossiers over de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, de
dossiers van de Commissie Kunstenaars en de vragen van particulieren over hun jaarlijkse
vakantie.

Bart VIAENE

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. 32-2741 83 11).
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