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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 
 

 

SCSZG/18/077 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/040 VAN 3 APRIL 2018 MET BETREKKING TOT DE 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER 

WINSTOOGMERK SIGEDIS, DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN 

DE WERKGEVERS VOOR DE TOEPASSING VAN HET STELSEL VAN DE 

STARTERSJOBS 
 

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 aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De regering plant de invoering van het stelsel van de startersjobs, op 1 juli 2018. Het 

wordt geregeld in het ontwerp van wet betreffende de economische relance en de 

versterking van de sociale cohesie, dat dienaangaande een wijziging van de wet van 24 

december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid voorziet. Werkgevers zullen 

voor jongeren met een startbaanovereenkomst die nog geen 21 jaar oud zijn een lager 

brutoloon mogen hanteren (vermindering van 18% voor 18-jarigen, vermindering van 

12% voor 19-jarigen, vermindering van 6% voor 20-jarigen) maar het nettoloon zal gelijk 

blijven door de toepassing van een lagere belastingvoorheffing. Het nieuwe systeem zal 

echter niet onverkort op alle personen jonger dan 21 jaar oud van toepassing zijn. De 

betrokkenen die in de kwartalen T-6 tot en met T-3 minstens twee kwartalen aan vier 

vijfden werkten, zullen voor het kwartaal T van het systeem worden uitgesloten.  

 

2. Bij het verrichten van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) zou aan 

de werkgever onmiddellijk worden meegedeeld of de werknemer in kwestie al dan niet 

voldoet aan de hogervermelde voorwaarde van de maximale tewerkstelling in de periode 
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T-6 tot T-3. Dat veronderstelt een voorafgaande verwerking van persoonsgegevens door 

de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 

De betrokken werkgevers zouden geen verdere details over de tewerkstelling verkrijgen. 

 

3. De voorliggende aanvraag tot machtiging betreft aldus de mededeling van bepaalde 

persoonsgegevens door de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS aan de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid, voor het beoordelen van de tewerkstelling van de betrokken 

werknemer, het bepalen van het toepasselijke antwoord (ja of neen) en het informeren 

van de betrokken werkgever naar aanleiding van diens DIMONA-aangifte. De werkgever 

zou meteen op de hoogte worden gebracht van het feit of hij al dan niet een beroep kan 

doen op het stelsel van de startersjobs en kan genieten van een vermindering van de 

loonkost van de werknemer die het voorwerp van de DIMONA-aangifte uitmaakt. 

 

4. In het bijzonder zou de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS over elke betrokkene 

hoofdzakelijk de volgende persoonsgegevens inzake zijn tewerkstelling aan de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid meedelen: het globale tewerkstellingspercentage en 

voor elke in rekening gebrachte tewerkstelling het individuele tewerkstellingspercentage, 

het aantal arbeidsdagen in het zevendagenstelsel, het maximaal aantal dagen dat 

gepresteerd kan worden, het aantal kalenderdagen binnen het kwartaal en de periode 

(begin en einde) van de tewerkstelling. De mededeling van persoonsgegevens zou 

geschieden met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. 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 van het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vergt. 

 

6. De mededeling van persoonsgegevens beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk 

het beoordelen van de tewerkstelling van een werknemer als voorwaarde voor de 

toepassing van het stelsel van de startersjobs. Het sectoraal comité sprak zich eerder al 

in gunstige zin uit over een gelijkaardige verwerking van persoonsgegevens, naar 

aanleiding van de invoering van het stelsel van de flexi-jobs (zie beraadslaging nr. 15/48 

van 7 juli 2015, gewijzigd op 7 november 2017). 

 

7. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde, ter 

zake dienend en niet overmatig. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid krijgt van de 

vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS enkel de persoonsgegevens die nodig zijn 

voor het berekenen van het volume van de tewerkstelling van een werknemer voor wie 

de toepassing van het stelsel van de startersjobs wordt gevraagd. Op zijn beurt deelt de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de werkgever die een werknemer jonger dan 21 

jaar oud wil tewerkstellen enkel mee of deze werknemer al dan niet voldoet aan de 

gestelde voorwaarde voor het toepassen van het stelsel van de startersjobs. 
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8. De uitwisseling van persoonsgegevens tussen de vereniging zonder winstoogmerk 

SIGEDIS en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zal, overeenkomstig artikel 14 van 

de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, geschieden met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid. 

 

9. De betrokken partijen moeten bij de verwerking van de 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 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. 

 

10. Deze machtiging treedt in werking op hetzelfde ogenblik als de toepasselijke bepalingen 

van de wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie 

(vooralsnog een ontwerp van wet). 

 

 

Gelet op het voorgaande machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de 

werkgevers om de hogervermelde persoonsgegevens op de hogervermelde wijze te verwerken, 

uitsluitend voor de toepassing van het stelsel van de startersjobs. 

 

Deze machtiging treedt in werking op hetzelfde ogenblik als de toepasselijke bepalingen van 

de wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. 

 

 

 

 

 

 

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). 


