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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZG/17/209 

 

 

BERAADSLAGING NR. 17/091 VAN 7 NOVEMBER 2017 OVER DE MEDEDELING VAN 

GEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID AAN HET 

SOCIAAL FONDS VOOR DE SCHOONMAAK- EN ONTSMETTINGS-

ONDERNEMINGEN VOOR DE CONTROLE VAN DE ACHTERSTALLIGE SOCIALE 

BIJDRAGEN EN HET BEHEER VAN DE AANVULLENDE VOORDELEN 
 

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 vraag van het Sociaal Fonds voor de Schoonmaak- en Ontsmettingsondernemingen; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Volgens de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 1968 van het Nationaal Paritair 

Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen tot oprichting van een fonds 

voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten verzekert de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid (RSZ) de inning en de invordering van de bijdragen die voor de sector 

bestemd zijn. Volgens de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005, die het 

bedrag en de modaliteiten voor de toekenning en de uitkering van de aanvullende voordelen 

ten laste van het fonds voor bestaanszekerheid van de sector regelt, hebben de werknemers 

van de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen recht op de volgende aanvullende 

voordelen: de eindejaarspremie, de bijkomende werkloosheidsvergoeding, de bijkomende 

vergoeding bij arbeidsongeval of langdurige ziekte, de bijzondere vergoeding bij ontslag om 

economische redenen, de speciale toeslag op werkloosheidsuitkeringen voor oudere 

werklozen en de syndicale premie. Bovendien zijn bestaande stelsels van werkloosheid met 
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bedrijfstoeslag gesolidariseerd, zodat de bedrijfstoeslagen en de werkgeversbijdragen die 

ervoor verschuldigd zijn door de sector ten laste worden genomen. 

 

2. Het Sociaal Fonds voor Schoonmaak- en Ontsmettingsondernemingen (SFSOO) wil de 

controle op de schulden inzake sociale werkgeversbijdragen optimaal organiseren. Conform 

de bepalingen van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van hoofdstuk III 

van het koninklijk besluit van 15 januari 1999 betreffende de boekhouding en de jaarrekening 

met betrekking tot de fondsen voor bestaanszekerheid moeten de financiële verbintenissen 

van het fonds voor bestaanszekerheid gewaarborgd worden. Met het oog op het nakomen van 

die financiële verbintenissen moet het ook een inschatting kunnen maken van de financiële 

risico’s die voortvloeien uit de achterstallige schulden van de werkgevers uit de sector. Die 

achterstallige schulden moeten in voorkomend geval ook opgenomen worden in de 

resultatenrekening en in de balans. 

 

3. Aldus wil het SFSOO per werkgever uit de sector (hoofdzakelijk maar niet uitsluitend 

rechtspersonen) enkele RSZ-gegevens over de eventuele achterstallige bijdragen verwerken 

voor zover die noodzakelijk zijn voor de berekening van de financiële risico’s. Het gaat in 

het bijzonder om het RSZ-inschrijvingsnummer, het ondernemingsnummer, de naam, het 

adres, de RSZ-categorie, de periode van de activiteit (begindatum en einddatum), de 

rechtsvorm, het bedrag van de bijdrageschulden, de verwijzing naar de ontbrekende 

aangiften, de betwistingscode (indien de werkgever de schuld betwist) en het bedrag van de 

betwisting. De mededeling van de gegevens zou elk kwartaal geschieden. 

 

4. De gegevens zouden enkel bewaard worden tijdens de aflossingstermijnen van de 

bijdrageschulden. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid stelt vast dat de 

gevraagde mededeling betrekking heeft op geïdentificeerde werkgevers en niet op 

geïdentificeerde werknemers. Enkel voor zover het gegevens van natuurlijke personen 

betreft, moet gewag worden gemaakt van 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 de afdeling 

sociale zekerheid vergt. 

 

6. De mededeling van de hogervermelde gegevens door de RSZ aan het SFSOO beoogt een 

gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het bepalen van de achterstallige bijdragen van de 

werkgevers van de sector van de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen. Het SFSOO 

is er ingevolge de collectieve arbeidsovereenkomsten die in de sector werden gesloten toe 

gehouden om bepaalde aanvullende voordelen toe te kennen aan de werknemers maar het 

zijn de werkgevers die instaan voor de financiering van die aanvullende voordelen. Vermits 

de door het SFSOO te besteden middelen bij de werkgevers van de sector worden geïnd en 

ingevorderd door de RSZ, wil het de nodige controles kunnen uitvoeren om zijn financiële 

verbintenissen te waarborgen. 
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7. De meegedeelde gegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. Ze 

blijven per werkgever beperkt tot de identiteit en tot de schuldtoestand ten opzichte van de 

RSZ. Het betreft gegevens die, indien ze al betrekking hebben op natuurlijke personen, nauw 

verbonden zijn met hun professionele statuut en weinig risico’s op schending van hun 

persoonlijke levenssfeer inhouden. 

 

8. Overeenkomstig artikel 14 van de voormelde wet van 15 januari 1990 verloopt de 

mededeling van de gegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid. 

 

9. Voor het overige moet het SFSOO in voorkomend geval bij de verwerking van 

persoonsgegevens rekening houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving tot bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 

de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om de hogervermelde gegevens onder de hogervermelde 

voorwaarden mee te delen aan het Sociaal Fonds voor Schoonmaak- en 

Ontsmettingsondernemingen, voor de controle van de achterstallige sociale bijdragen en het beheer 

van de aanvullende voordelen 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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 


