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BERAADSLAGING NR. 03/61 VAN 15 JUNI 2003 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD 
AAN/DOOR HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE SECTOR VAN 
DE ELEKTRICIENS 
 
 
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 het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 12 maart 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

Het fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van de elektriciens (hierna genoemd: 
“FBZ-Elektriciens”) deelt mee dat zijn structuur en werking onlangs ingrijpend gewijzigd 
werden.  De administratieve taken die voorheen verdeeld waren onder de diverse 
afdelingen werden volledig geïntegreerd en gecentraliseerd binnen de coördinatiecel van 
het FBZ-Elektriciens. De taken van deze coördinatiecel hebben betrekking op: 
 
- het ontvangen en behandelen van aanvragen inzake aanvullende vergoedingen voor 

bepaalde arbeiders van de sector en het uitbetalen van deze aanvullende vergoedingen; 
 
- het uitbetalen van de eindejaarspremie aan bepaalde arbeiders van de sector; 
 
- het inrichten en opvolgen van een aanvullend sectoraal sociaal pensioenstelsel. Daartoe 

wordt een beroep gedaan op Axa Royale Belge, zowel voor wat betreft de 
pensioentoezegging als voor wat betreft de solidariteitstoezegging1. 

 
- het organiseren van vorming en opleiding2.  Daartoe wordt een beroep gedaan op de 

vereniging zonder winstoogmerk “Stichting voor Beroepsopleiding en Vorming voor de 
Sector van de Elektriciens”, afgekort “Vormelek”. 

                     
1 Het aanvullend sectoraal sociaal pensioenstelsel wordt ingericht overeenkomstig de bepalingen van de wet van 

13 maart 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. Deze wet regelt de zogenaamde tweede pensioenpijler 
en verplicht de inrichters van een aanvullend pensioen om naast een pensioentoezegging tevens een 
solidariteitstoezegging te doen. Het Beheerscomité van de Kruispuntbank heeft inmiddels een ontwerp van 
koninklijk besluit goedgekeurd waarbij het netwerk van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 18 van 
de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale 
zekerheid, wordt uitgebreid tot de rechtspersonen belast met voormelde toezeggingen. 

2 Ingevolge de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2002 van het “paritair subcomité voor de 
elektriciens: installatie en distributie”, die de statuten van het FBZ-Elektriciens bevat, heeft het FBZ-Elektriciens 
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- het verlenen van technologische adviezen en diensten3.  Daartoe wordt een beroep 

gedaan op de vereniging zonder winstoogmerk “Technologisch Centrum voor de Sector 
van de Elektriciens”, afgekort “Technolec”. 

 
De uitoefening van de hogervermelde taken vereist de mededeling van bepaalde sociale 
gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot de werkgevers en de werknemers van 
de sector en de mogelijkheid om deze verder over te maken aan de afdelingen, aan 
Vormelek, aan Technolec en aan Axa Royale Belge. Het betreft met name de sociale 
gegevens van persoonlijke aard vervat in de volgende elektronische berichten: 

 
- L803 (raadpleging van de loon- en arbeidstijdgegevensbank); 
 
- de elektronische berichten tot raadpleging van het Rijksregister en het Bisregister; 

 
- L800/L801 en L700/L701 (raadpleging van het werkgeversrepertorium); 

 
- A820-M (gegevensstroom met betrekking tot de mutaties inzake de RSZ- en RSZPPO-

aangiftes) en T820-M/T820-L (gegevensstroom met betrekking tot de totalen van de 
lonen vervat in de elektronische berichten A820-M); 

 
- A037/L037 (gegevensstroom met betrekking tot de periodes van inactiviteit wegens 

tijdelijke werkloosheid); 
 

- A052/L051/L052 (gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of 
van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte); 

 
- A044/L044 (gegevensstroom met betrekking tot de periodes van inactiviteit of van 

toegelaten deeltijdse werkhervatting in geval van arbeidsongeval); 
 

- A045/L045 (gegevensstroom met betrekking tot de periodes van inactiviteit of van 
toegelaten deeltijdse werkhervatting in geval van beroepsziekte); 

 
- A038/L038 (gegevensstroom met betrekking tot jaarlijkse vakantie); 

 
- L850 (raadpleging van de DIMONA-gegevensbank van de RSZ en de RSZPPO). 

 
 

                                                                  
onder meer tot opdracht het bevorderen en financieel ondersteunen van de organisatie van opleidings- en 
vormingsinitiatieven. De VZW Vormelek verzekert de coördinatie, de beoordeling en de controle van de 
opleidingsinitiatieven. 

3 De VZW Technolec heeft tot doel het bevorderen, opvolgen en organiseren van alle vormen van technologische 
dienst- en adviesverlening aan de werkgevers die onder de bevoegdheid van het “paritair subcomité voor de 
elektriciens: installatie en distributie” vallen en wordt gefinancierd door een jaarlijkse dotatie van het FBZ-
Elektriciens. Ingevolge de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2002 staat het FBZ-Elektriciens in 
voor de coördinatie, de administratie en de opvolging van de VZW Technolec. 
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2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

De Vereniging van Fondsen voor Bestaanszekerheid en de fondsen voor bestaanszekerheid 
zelf werden bij diverse beraadslagingen gemachtigd om mededeling van de sociale 
gegevens van persoonlijke aard uit de onder 1. vermelde elektronische berichten te 
bekomen. Het betreft met name beraadslaging nr. 93/19 van 9 november 1993 
(raadpleging van de LATG), beraadslaging nr. 95/52 van 12 september 1995 (raadpleging 
van het werkgeversrepertorium), beraadslaging nr. 98/80 van 1 december 1998 
(raadpleging van de DIMONA-gegevensbank) en beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 
2002 (andere elektronische berichten). 
 
De fondsen voor bestaanszekerheid werden bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1991 
gemachtigd om toegang te hebben tot het Rijksregister. 
 
Er zijn geen bezwaren tegen de verdere mededeling van de bekomen sociale gegevens van 
persoonlijke aard door een fonds voor bestaanszekerheid aan de eigen afdelingen (deze 
dienen te worden beschouwd als een onderdeel van het fonds) en aan derden die ten 
behoeve van het fonds bepaalde van zijn – bij collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde – 
taken uitvoeren (deze dienen te worden beschouwd als onderaannemers van het fonds – 
krachtens artikel 2, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie 
van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van 
sociale zekerheid is geen machtiging van het Toezichtscomité vereist voor de mededeling 
van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen een instelling van sociale zekerheid en 
haar onderaannemer). 
 
Er wordt wel op gewezen dat alle bij de mededeling betrokken partijen zorg dienen te 
dragen voor het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen tot vrijwaring van 
de integriteit van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken sociaal verzekerden, in het 
bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 15 januari 1990 
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en 
hun uitvoeringsbesluiten. Ze dienen er in elk geval over te waken dat de mededelingen 
beperkt blijven tot de sociale gegevens van persoonlijke aard die nodig zijn voor het 
uitvoeren van hun respectieve opdrachten. 
 
Daarenboven dienen de VZW’s Vormelek en Technolec beschouwd te worden als 
verwerkers in de zin van artikel 1, § 5, van de wet van 8 december 1992. Tussen het FBZ-
Elektriciens en de betrokken VZW’s dient overeenkomstig artikel 16, § 1, van de wet van 
8 december 1992 een overeenkomst te worden gesloten waarin de door de VZW’s te 
respecteren maatregelen met betrekking tot de beveiliging van de sociale gegevens van 
persoonlijke aard worden vermeld. 
 
De juridische en praktische aspecten van de mededelingen van sociale gegevens van 
persoonlijke aard in het kader van de aanvullende pensioenen maken momenteel het 
voorwerp uit van besprekingen binnen een ad hoc werkgroep. Daar het niet wenselijk is te 
anticiperen op de beslissingen van deze ad hoc werkgroep wordt voorgesteld de 
beoordeling van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door het FBZ-
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Elektriciens aan Axa Royale Belge uit te stellen. Een algemene aanvraag terzake zal aan 
het Toezichtscomité worden overgemaakt zodra beschikbaar. 

 
 
Dientengevolge  
 
- verleent het Toezichtscomité de machtiging aan het FBZ-Elektriciens om mededeling te 

bekomen van de sociale gegevens van persoonlijke aard bedoeld in 1; voor de mededeling 
van deze gegevens aan de eigen afdelingen, en aan de VZW’s Vormelek en Technolec, voor 
zover zij instaan voor het uitvoeren van opdrachten die bij collectieve arbeidsovereenkomst 
aan het FBZ-Elektriciens werden toevertrouwd. 

 
- schort het Toezichscomité haar uitspraak op m.b.t. de mededeling van sociale gegevens van 

persoonlijke aard aan de pensioen- en solidariteitsinstellingen.  Deze mededeling zal immers 
het voorwerp uitmaken van een algemeen dossier, dat later aan het Toezichtscomité zal 
worden voorgelegd. 

 
 
 
 
 
 F. Ringelheim 
 Voorzitter 


