Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale Zekerheid »

SCSZ/08/180

BERAADSLAGING NR 08/064 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT
DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN HET VLAAMS
AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID MET HET OOG OP HET TOEKENNEN
VAN SUBSIDIES VOOR DE ANIMATIEWERKING IN DE RUSTHUIZEN
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 het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid van 11 september
2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 20
oktober 2008;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

1.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wenst via de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid (KSZ), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten (RSZPPO) mededeling te krijgen van persoonsgegevens met het oog
op de uitvoering van de opdrachten die haar worden toevertrouwd in de
reglementeringen die op haar van toepassing zijn.
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is als administratie bevoegd voor de
uitvoering van de gecoördineerde decreten
van 18 december 1991 inzake
voorzieningen voor bejaarden en van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april
2003 houdende de subsidiëring van de animatiewerking in de erkende rusthuizen.
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1.2. In het besluit van 4 april 2003 wordt bepaald dat het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid, binnen de perken van de begrotingskredieten, subsidies voor de
animatiewerking kan toekennen aan de voorzieningen die beheerd worden door een
lokaal of provinciaal bestuur, door een vereniging zonder winstoogmerk of door een
instelling van openbaar nut in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen.

Om voor de subsidiëring in aanmerking te komen, moet de erkende voorziening
voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 van het besluit van 4 april 2003. Een
van de voorwaarden is dat de erkende voorziening gedurende het werkingsjaar of het
gedeelte ervan waarvoor de subsidies worden toegekend moet voldoen aan de geldende
personeelsnormen in de rusthuizen inzake de deskundige in animatie en activatie. De
personeelsnormen zijn vastgesteld in het ministerieel besluit van 23 februari 2007 in
uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003.
Hetzelfde besluit bepaalt in artikel 6 dat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid,
binnen de perken van de begrotingskredieten, aanvullende subsidies in de vorm van een
DAC-supplement (derde-arbeidscircuitsupplement) kan toekennen aan de erkende
rusthuizen die personeelsleden tewerkstellen met een gewezen DAC-statuut.
1.3.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wenst bij de RSZ en de RSZPPO, naast
een aantal administratieve gegevens (kwartaal,…), de volgende persoonsgegevens in de
DMFA te mogen raadplegen en de mutaties ervan te ontvangen voor de werknemers
van de rusthuizen, teneinde subsidies aan de rusthuizen toe te kennen:
- het INSZ van de werknemer. Dit gegeven wordt uitsluitend gebruikt voor de
uitvoering van het besluit van 4 april 2003, om de persoon uniek te identificeren;
- het uniek ondernemingsnummer van de werkgever. Door het uniek
ondernemingsnummer kan het rusthuis waar de werknemer tewerkgesteld is uniek
worden geïdentificeerd;
- de arbeidstijdgegevens (uren maatpersoon, uren specifieke werknemer en aantal
uren prestatie). Deze groep van gegevens zal het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid de mogelijkheid geven om de prestatiebreuk te bepalen. Krachtens
artikel 8 van het besluit van 4 april 2003 moet de initiatiefnemer van de voorziening
voor bejaarden vóór 1 april van het jaar dat volgt op het jaar dat in aanmerking wordt
genomen voor de subsidiëring aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de
bewijsvoering bezorgen van de effectieve tewerkstelling van de personeelsleden die
tewerkgesteld zijn met een vroeger DAC-statuut. Deze documenten moeten per
werknemer de effectief gepresteerde uren en de gelijkgestelde uren waarvan de
loonkost ten laste werd genomen door de werkgever bevatten (ministerieel besluit
van 23 februari 2007 in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 4
april 2003, artikel 1, § 2);
- de prestatiecode en het aantal dagen in het kwartaal voor de prestatiecode. Deze
groep van gegevens zal toelaten om per prestatie het aantal dagen dat in aanmerking
komt voor subsidie te identificeren. Het sociaal document “individuele rekening” van
desbetreffend kalenderjaar, waaruit de effectieve tewerkstelling van de
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personeelsleden blijkt, moet worden ingediend door de rusthuizen (ministerieel
besluit van 23 februari 2007 in uitvoering van het besluit van het Vlaamse Regering
van 4 april 2003, artikel 1, § 2);
- de data waarop de tewerkstelling begint en eindigt. Deze gegevens zijn nodig om het
aantal dagen voor subsidie te controleren. De tewerkstelling van de personeelsleden
die tewerkgesteld zijn in een vroeger DAC-statuut dient te worden bewezen
(ministerieel besluit van 23 februari 2007 in uitvoering van het besluit van het
Vlaamse Regering van 4 april 2003, artikel 4, § 1).
1.4. De mededeling van persoonsgegevens via de KSZ beoogt een administratieve
vereenvoudiging voor zowel de rusthuizen als het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid. De gevraagde gegevens zijn onontbeerlijk om de subsidie te kunnen
berekenen en te kunnen verantwoorden.

2.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15 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 is.
De mededeling beoogt meerdere doeleinden, namelijk het toekennen van subsidies voor
de animatiewerking in rusthuizen zoals vastgelegd in het besluit van de Vlaamse
Regering van 4 april 2003 houdende de subsidiëring van de animatiewerking in de
erkende rusthuizen.
2.2. De gegevens die inherent zijn aan de tewerkstelling worden bewaard zolang de
werknemer prestaties verricht binnen de rusthuizen die de subsidies ontvangen hebben.
Zodra de tewerkstelling eindigt of de subsidies ingetrokken worden, zal het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid overgaan tot de vernietiging van de gegevens.
2.3. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zal bij de hogervermelde mededelingen
instaan voor de naleving van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke en reglementaire
bepaling met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
In de praktijk zal het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid DmfA enkel consulteren
in verband met een werknemer van een rusthuis waarvoor subsidies aangevraagd
werden, indien deze voorafgaandelijk in het verwijzingsrepertorium van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid opgenomen werd. De mededeling van
persoonsgegevens aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid geschiedt dus via
de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, ingevolge artikel 14
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
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2.4. De gevraagde persoonsgegevens zijn, uitgaande van die doeleinden, relevant en niet
overmatig. De uitwisseling van de voormelde gegevens is immers noodzakelijk om het
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in staat te stellen alle voormelde beslissingen
te nemen zonder een bewijs te moeten vragen aan de betrokkenen.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
een machtiging aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten voor de mededeling van de
voormelde persoonsgegevens aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, via de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met het oog op de voormelde doeleinden.

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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel
(tel. 32-2-741 83 11)
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