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BERAADSLAGING NR. 02/40 VAN 2 APRIL 2002 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE RIJKSDIENST 
VOOR SOCIALE ZEKERHEID (RSZ) AAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS-
VOORZIENING (RVA) EN DE VERENIGING VAN DE FONDSEN VOOR BESTAANS-
ZEKERHEID (VFBZ) - UITBREIDING VAN DE MACHTIGING VERVAT IN 
BERAADSLAGING NR.  98/80 VAN  1  DECEMBER 1998 
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag ingediend door de Kruispuntbank op 18 maart 2002; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 11 maart 2002; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
Krachtens artikel 137, § 4, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering overhandigt de werkgever die ressorteert onder het paritair 
comité van het bouwbedrijf (PC nr. 124) – en, in de toekomst, ook het uitzendkantoor dat 
werknemers ter beschikking van het bouwbedrijf stelt (zie verder) – aan zijn werklieden, 
enerzijds, vóór de aanvang van elke maand, een nominatieve controlekaart inzake 
tijdelijke werkloosheid, ter beschikking gesteld door het Fonds voor Bestaanszekerheid 
van de werklieden uit het bouwbedrijf (FBZ-Bouw), en, anderzijds, bij het einde van een 
maand tijdens dewelke de uitvoering van de arbeidsovereenkomst effectief geschorst 
werd, een bewijs van tijdelijke werkloosheid. De werkgever die ingevolge de recente 
indienstname van de werkman nog niet in het bezit is van de nominatieve controlekaart, 
overhandigt aan de werkman, vóór de aanvang van de arbeid, een niet-nominatieve 
genummerde controlekaart voor de maand van indiensttreding. De werkgever overhandigt 
daarenboven op vraag van de werkman, in geval van verlies of diefstal van de (al dan niet 
nominatieve) controlekaart, een niet-nominatieve genummerde controlekaart die geldt als 
duplicaat. 
 
Om te vermijden dat, bij ontstentenis van controle, de controlekaart met de gegevens 
betreffende de gewerkte dagen tijdens een meegedeelde periode van tijdelijke 
werkloosheid zou worden vervangen door een andere controlekaart waarop de “gewerkte” 
dagen worden vervangen door dagen “tijdelijke werkloosheid”, dient de RVA een 
voldoende zicht te hebben op de diverse uitgereikte kaarten. 
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Om deze reden worden de nummers van de niet-nominatieve genummerde 
controlekaarten1 aan de RVA meegedeeld via de gegevensstroom Mutaties-DIMONA. 
Deze nummers worden namelijk opgenomen in de “onmiddellijke aangiften van 
tewerkstelling” van de werkgevers ressorterend onder het paritair comité van de 
bouwsector.  
 
De RSZ werd bij beraadslaging nr. 98/80 van 1 december 1998 gemachtigd om alle 
DIMONA-aangiften voor het paritair comité van de bouwsector aan de RVA mee te delen. 
De overige DIMONA-aangiften mogen echter enkel aan de RVA worden doorgegeven 
indien er reeds een werkloosheidsdossier voor rekening van de RVA in het 
verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank werd geïntegreerd. 
 
Ingevolge de collectieve arbeidsovereenkomst van het paritair comité voor het 
bouwbedrijf van 22 november 2001 met betrekking tot de vaststelling van de voorwaarden 
en modaliteiten van de uitzendarbeid in het bouwbedrijf, wordt uitzendarbeid nu ook 
(onder bepaalde voorwaarden) mogelijk in het bouwbedrijf. De voorliggende aanvraag 
heeft bijgevolg betrekking op de mededeling door de RSZ aan de RVA van alle 
DIMONA-aangiften betreffende de werknemers die als uitzendkracht tewerkgesteld 
worden in de bouwsector, ongeacht of deze al dan niet in het verwijzingsrepertorium 
werden geïntegreerd; op deze werknemers zou de reglementering inzake de genummerde 
controlekaarten C3.2A immers eveneens van toepassing worden.  
 
Daarenboven werd in genoemde beraadslaging nr. 98/80 van 1 december 1998 gesteld dat 
de DIMONA-aangiften die betrekking hebben op het paritair comité van het 
personenvervoer en het paritair comité van de bouw aan de VFBZ worden overgemaakt, 
die instaat voor de verdeling naar de betrokken fondsen voor bestaanszekerheid; de 
aangiften met betrekking tot het paritair comité van de uitzendkrachten dienden evenwel 
niet aan de VFBZ te worden meegedeeld. Maar, gelet op hogervermelde collectieve 
arbeidsovereenkomst dient dit laatste nu genuanceerd te worden: de VFBZ heeft immers 
behoefte aan sociale gegevens van persoonlijke aard vervat in bepaalde DIMONA-
aangiften van het paritair comité van de uitzendkrachten (PC nr. 322), te weten die van de 
werknemers die als uitzendkracht tewerkgesteld worden in de bouwsector. 
 

 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 
Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard binnen het netwerk 
van de sociale zekerheid, waarvoor krachtens artikel 15, eerste lid, van de wet van 15 
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale 
zekerheid een principiële machtiging van het Toezichtscomité vereist is. 
 
De mededeling beoogt gewettigde doeleinden, met name onder meer de controle op de 
toepassing van artikel 137, § 4, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 
houdende de werkloosheidsreglementering. 
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1 Wat betreft de overige soorten controlekaarten: enerzijds werd het FBZ-Bouw bij beraadslaging nr. 00/09 van 1 
februari 2000 door het Toezichtscomité gemachtigd om aan de RVA bepaalde sociale gegevens van 
persoonlijke aard met betrekking tot de nominatieve controlekaarten mee te delen, anderzijds worden de 
nummers van de niet-nominatieve genummerde controlekaarten uitgereikt als duplicaat van verloren of gestolen 
controlekaarten aan de RVA meegedeeld via de betrokken werkloosheidsbureaus. 



Om deze redenen verleent, 
 
het Toezichtscomité 
 
de uitbreiding van het toepassingsgebied van de machtiging vervat in punt 1.5.2. van 
beraadslaging nr. 98/80 van 1 december 1998 tot de mededeling door de RSZ aan de VFBZ van 
de DIMONA-aangiften betreffende de werknemers die als uitzendkracht tewerkgesteld worden 
in de bouwsector. 
 
De machtiging vervat in punt 1.5.3. van beraadslaging nr. 98/80 wordt uitgebreid tot de 
mededeling door de RSZ aan de RVA van alle DIMONA-aangiften betreffende de werknemers 
die als uitzendkracht tewerkgesteld worden in de bouwsector, ongeacht of deze al dan niet in het 
verwijzingsrepertorium werden geïntegreerd.  
 
 
 
 
 
 F. Ringelheim 
 Voorzitter 
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