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TC/03/95 
 
 
 
BERAADSLAGING NR. 03/75 VAN 22 JULI 2003 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE 
RSZ AAN DE VAKANTIEFONDSEN MET HET OOG OP HET MOTIVEREN VAN DE 
TERUGVORDERING VAN VAKANTIEGELDEN 
 
 
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 van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie van 15 juni 2003; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 23 juni 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

Voor de berekening van het vakantiegeld doen de vakantiefondsen een beroep op sociale 
gegevens van persoonlijke aard beschikbaar binnen het netwerk van de sociale zekerheid, 
met name de loon- en arbeidstijdgegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
(RSZ). Het komt evenwel voor dat een vakantiefonds op grond van deze sociale gegevens 
van persoonlijke aard overgaat tot het uitbetalen van het vakantiegeld, later vanwege de 
RSZ een negatieve loonstaat ontvangt (bijvoorbeeld ten gevolge van een vonnis van de 
arbeidsrechtbank of een arrest van het arbeidshof, geveld naar aanleiding van de vraag of 
betrokkene al dan niet onderworpen is aan de wetgeving met betrekking tot de jaarlijkse 
vakantie) en het uitbetaalde vakantiegeld dient terug te vorderen. Het vakantiefonds 
beschikt in dat geval echter niet over de grondslag van de negatieve loonstaat (de negatieve 
loonstaat wordt zonder enige duiding overgemaakt) en kan bijgevolg de terugvordering 
niet motiveren. 
 
De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) verzoekt het Toezichtscomité derhalve om 
de RSZ te machtigen aan de vakantiefondsen enige uitleg te verschaffen aangaande de 
door hem overgemaakte negatieve loonstaten. Deze uitleg moet de betrokken 
vakantiefondsen in staat stellen de terugvordering van het vakantiegeld te motiveren.  

 
 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard binnen het 
netwerk, 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. 
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Krachtens de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen, die ingevolge artikel 20, § 1, van de voormelde 
wet van 15 januari 1990 eveneens van toepassing zijn op de meewerkende instellingen van 
sociale zekerheid, dienen bestuurshandelingen uitdrukkelijk en afdoende te worden 
gemotiveerd. 
 
Krachtens artikel 15 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de 
sociaal verzekerde dienen de beslissingen tot terugvordering van onverschuldigd betaalde 
bedragen welbepaalde vermeldingen te bevatten. 
 
De mededeling beoogt wettige doeleinden, met name de toepassing van hogervermelde 
wetten van 29 juli 1991 en 11 april 1995. De mededeling door de RSZ aan de 
vakantiefondsen dient wel beperkt te blijven tot de sociale gegevens van persoonlijke aard 
die de vakantiefondsen nodig hebben om de terugvordering van het vakantiegeld tegenover 
de sociaal verzekerde op een afdoende wijze te motiveren. Voor informatie aangaande de 
overige (detail)elementen van het dossier staat het de betrokken sociaal verzekerden vrij 
zich rechtstreeks tot de RSZ te wenden. 
 
Daar de mededeling weinig frequent is en niet op geïnformatiseerde wijze gebeurt, stelt de 
RJV voor om ze rechtstreeks te laten verlopen tussen de RSZ en de vakantiefondsen, 
zonder tussenkomst van de Kruispuntbank en de RJV. Dit lijkt geen problemen te 
scheppen vermits laatstgenoemde instellingen terzake geen meerwaarde kunnen bieden. 

 
 
 
 
Om deze redenen verleent, 
 
het Toezichtscomité 
 
de machtiging aan de RSZ om aan de vakantiefondsen de sociale gegevens van persoonlijke aard 
mee te delen die deze laatsten nodig hebben om de terugvordering van het vakantiegeld 
tegenover de sociaal verzekerde op een afdoende wijze te motiveren. De mededeling dient niet 
via de Kruispuntbank of de RJV te verlopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F.  Ringelheim 
 Voorzitter 


