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BERAADSLAGING Nr. 98/68 VAN 13 OKTOBER 1998 BETREFFENDE EEN
MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
VOOR DE MEDEDELING VAN GEGEVENS BETREFFENDE WERKGEVERS AAN
HET MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID EN AAN DE CEL
SOCIAAL MARIBEL DIE BINNEN DIT DEPARTEMENT WERD OPGERICHT.
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, lid 2;
Gelet op de aanvraag ingediend door de Kruispuntbank op 5 oktober 1998;
Gelet op het verslag van de heer F. Ringelheim.
ONDERWERP VAN DE AANVRAAG
Het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering
van de tewerkstelling in de non-profit sector regelt de vermindering van werkgeversbijdragen,
gewoonlijk sociale Maribel genoemd. Deze vermindering is gekoppeld aan het scheppen van
banen zowel in de ondernemingen als in de betrokken sectoren.
Het koninklijk besluit bepaalt in zijn artikel 3, § 6 dat “De ondertekenende partijen om de zes
maanden vanaf de inwerkingtreding van de collectieve arbeidsovereenkomst, het raamakkoord
of het gemengd privé/openbaar protocolakkoord een rapport met betrekking tot de uitvoering
van de collectieve arbeidsovereenkomst, het raamakkoord of het gemengd privé/openbaar
protocolakkoord moeten overmaken aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, aan de
Minister van Sociale Zaken en aan de bevoegde Minister van de federale, gemeenschaps- of
gewestregering of het College van Gemeenschapscommissies. De Minister van Tewerkstelling
en Arbeid en de Minister van Sociale Zaken kunnen de inhoud en de modaliteiten met betrekking
tot dit rapport bepalen.”
Het Ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede
lid van het hogergenoemde koninklijk besluit van 5 februari 1997 bepaalt in zijn artikel 6 dat
“Het sectoraal fonds alle zes maanden een rapport, bedoeld in artikel 3, § 6 van het voornoemd
koninklijk besluit, overmaakt aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid en aan de Minister
van Sociale Zaken. Dit rapport bevat per kwartaal, globaal, per werkgever en, in voorkomend
geval, per groepering van werknemers, ten minste de volgende gegevens:
- de totale tewerkstelling uitgedrukt in het aantal tewerkgestelde werknemers en in
arbeidsvolume voor het refertekwartaal en het betrokken kwartaal, op basis van de statistieken
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; (...)”.
Hetzelfde ministerieel besluit bepaalt dat de sectorale fondsen worden georganiseerd volgens de
wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG
Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard buiten het netwerk van
de sociale zekerheid waarvoor in toepassing van de wet op de Kruispuntbank van 15 januari
1990 een machtiging van het Toezichtscomité is vereist.
Bij zijn beraadslaging nr. 96/65 van 10 september 1996, gewijzigd op 12 mei 1998, heeft het
Toezichtscomité de instellingen van sociale zekerheid gemachtigd sociale gegevens van
persoonlijke aard mede te delen buiten het netwerk van de KSZ aan openbare besturen die ze
nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten.
Het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid wordt niet genoemd in de opsomming van de
openbare besturen in de aangehaalde aanbeveling. Het voldoet evenwel aan de criteria die door
het Toezichtscomité werden weerhouden om de machtiging bedoeld in de beraadslaging nr.
96/65 te verlenen.
Het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling en de in zijn schoot opgerichte “Cel Maribel”
behoren tot de door de reglementaire teksten aangeduide bestemmelingen van de gegevens.
Deze besturen hebben die gegevens nodig voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten.
De mededeling van deze individuele gegevens betreffende de werkgevers (aantal werknemers in
dienst per Maribelwerkgever) houdt geen risico in van schending van de persoonlijke
levenssfeer van de werknemers.
Om deze redenen, verleent
Het Toezichtscomité
de machtiging tot het mededelen van de gevraagde gegevens.

F. Ringelheim,
Voorzitter.

