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SCSZ/07/090 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/030 VAN 7 JUNI 2005, GEWIJZIGD OP 5 JUNI 2007, 
M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FONDS 
VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE WERKLIEDEN UIT HET 
BOUWBEDRIJF AAN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN VOOR 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN IN HET KADER VAN DE UITREIKING VAN 
DE LEGITIMATIEKAARTEN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE 
BOUWNIJVERHEID 
 
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 auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 19 mei 
2005 en 25 mei 2007; 
 
Gelet op het verslag van de voorzitter. 
 
 
A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 
 
1.1. Overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001 van het 

paritair comité voor het bouwbedrijf, die betrekking heeft op de modaliteiten inzake het 
opmaken en het uitreiken van legitimatiekaarten voor de arbeiders van de 
bouwnijverheid, verschaft het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het 
Bouwbedrijf aan de betrokken arbeiders een zogenaamde “legitimatiekaart”, die een 
overzicht biedt van hun prestaties tijdens een welbepaalde referteperiode en die onder 
bepaalde voorwaarden het recht opent op aanvullende vergoedingen (de 
“vorstvergoeding” en de “bouwvergoeding”). 

 
Naargelang het aantal dagen dat in aanmerking wordt genomen, worden twee types 
legitimatiekaarten uitgereikt:  
- enerzijds de legitimatiekaart “rechthebbende” voor de arbeiders die tijdens het 

refertejaar de vereiste minimumprestaties bereiken (en derhalve recht hebben op 
aanvullende werkloosheidsuitkeringen),  

- anderzijds de legitimatiekaart “niet-rechthebbende” voor de arbeiders die tijdens 
het refertejaar de vereiste minimumprestaties niet bereiken (en derhalve geen recht 
hebben op aanvullende werkloosheidsuitkeringen). 

 
De geldigheidsduur van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst werd verlengd bij 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003 van het paritair comité voor het 
bouwbedrijf. 
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1.2. Aldus reikt het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf 
jaarlijks aan alle arbeiders van de bouwnijverheid een legitimatiekaart uit, die al dan 
niet recht geeft op aanvullende vergoedingen ten laste van dat fonds voor 
bestaanszekerheid (onder andere in geval van tijdelijke of volledige werkloosheid). 
 
De betrokken arbeider maakt de legitimatiekaart over aan zijn uitbetalingsinstelling 
voor werkloosheidsuitkeringen, die ze op haar beurt als onderdeel van het 
werkloosheidsdossier bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening indient. 
 
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening staat vervolgens in voor het bepalen van het 
recht op aanvullende vergoedingen ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid van 
de Werklieden uit het Bouwbedrijf en het dagbedrag ervan. 
 
De beslissing terzake wordt uiteindelijk aan de uitbetalingsinstelling voor 
werkloosheidsuitkeringen bezorgd, die in geval van tijdelijke of volledige werkloosheid 
overgaat tot het betalen van de aanvullende vergoedingen. 

 
2.1. De voorliggende aanvraag heeft betrekking op de elektronische mededeling van de 

nodige persoonsgegevens door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden 
uit het Bouwbedrijf aan de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen, via 
de Vereniging van Sectorale Instellingen, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
en INTER-UI (het orgaan dat door de uitbetalingsinstellingen voor 
werkloosheidsuitkeringen werd opgericht om in te staan voor het ontvangen, opslaan en 
doorsturen van aangiftes van een sociaal risico). 

 
2.2. Door middel van deze elektronische mededeling kunnen de nodige persoonsgegevens 

met betrekking tot de legitimatiekaart rechtstreeks worden overgemaakt door de 
authentieke bron ervan, met name het Fonds voor Bestaanszekerheid van de 
Werklieden uit het Bouwbedrijf en kan het hogerbeschreven papieren circuit worden 
opgeheven.  

 
 Tevens kan elke betrokken uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen op een 

efficiënte wijze aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het 
Bouwbedrijf laten weten dat de legitimatiekaart voor een bepaalde arbeider wel 
degelijk bij haar is aangekomen en kon worden verwerkt. 

 
 
B. BESCHRIJVING VAN DE BESCHOUWDE ELEKTRONISCHE 

MEDEDELING 
 
3.1. Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf maakt het 

elektronisch bericht via de Vereniging van Sectorale Instellingen (de beheersinstelling 
van het secundair netwerk van de fondsen voor bestaanszekerheid) over aan de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 
Het originele elektronisch bericht bevat, behalve enkele louter administratieve 
gegevens aangaande het elektronisch bericht zelf en de verzending ervan (bijvoorbeeld 
het INSZ van de gebruiker), volgende persoonsgegevens: de aard van de 
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legitimatiekaart (legitimatiekaart “rechthebbende” dan wel legitimatiekaart “niet-
rechthebbende”), het referentienummer, de identificatie van de betrokkene (INSZ, 
nummer van de SIS-kaart, naam en voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, 
landcode, geslacht, adres en nationaliteit), het nummer van de legitimatiekaart, het 
aantal dagen waarvoor de betrokkene recht zal hebben op aanvullende vergoedingen 
ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf, 
het aantal dagen die in overweging werden genomen om de rechten van betrokkene te 
onderzoeken (gepresteerde dagen, gelijkgestelde dagen, vorstverletdagen en rustdagen), 
het betrokken jaar en de referteperiode. 

 
3.2. Het originele elektronisch bericht wordt ondertussen verrijkt met een aantal 

persoonsgegevens uit diverse gegevensbanken (ORIOLUS, DIMONA en 
TEWERKSTELLING). 

 
Meer bepaald worden, behalve enkele administratieve gegevens (identificatiestatus 
“ORIOLUS” en substatus “RIP-ORIOLUS”), volgende persoonsgegevens toegevoegd: 
de datum waarop de tewerkstelling begint en eindigt, het nummer van het paritair 
comité, de arbeidsregeling, het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer en 
van de maatpersoon, het statuut van de werknemer, de notie gepensioneerd, het type 
leerling, het type arbeidsovereenkomst (voltijds dan wel deeltijds), de 
bezoldigingswijze, het intern uniek tewerkstellingsnummer, een validatiecode, het 
DIMONA-nummer en de datum van in- en uitdiensttreding. 

 
3.3. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verricht een blokkerende 

integratiecontrole ten opzichte van de instelling van sociale zekerheid die het 
elektronisch bericht verstuurde: ze gaat na of de sector van de fondsen voor 
bestaanszekerheid haar wel degelijk heeft laten weten dat over de betrokken arbeider 
een dossier wordt beheerd (“integratie in het verwijzingsrepertorium van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid”). 

 
Indien het dossier niet geïntegreerd blijkt, verzendt de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid een definitief negatief antwoord aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van 
de Werklieden uit het Bouwbedrijf, via de Vereniging van Sectorale Instellingen. 
 
Indien het dossier wel geïntegreerd blijkt, verzendt de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid het elektronisch bericht aan INTER-UI. 

 
3.4. INTER-UI gaat na of de betrokken arbeider al dan niet een aanvraag om 

werkloosheidsuitkeringen wegens tijdelijke of volledige werkloosheid heeft ingediend. 
In het ene geval maakt INTER-UI het elektronisch bericht over aan de bevoegde 
uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen, in het andere geval slaat INTER-
UI het elektronisch bericht op in een wachtbestand in afwachting van een eventuele 
latere aanvraag om werkloosheidsuitkeringen. 

 
INTER-UI maakt tevens aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit 
het Bouwbedrijf een antwoord over, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en 
de Vereniging van Sectorale Instellingen. 
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3.5. Ten slotte worden de nodige persoonsgegevens uitgewisseld tussen de 
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen en de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening. 
 
De uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen delen de persoonsgegevens 
met betrekking tot de legitimatiekaart als onderdeel van het werkloosheidsdossier van 
een tijdelijk of volledig werkloze arbeider van de bouwnijverheid mee aan de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
integreert het toegekende recht op aanvullende vergoedingen in de betaalkaarten, 
bestemd voor de onderscheiden uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen. 

 
Deze uitwisselingen vergen geen machtiging van het sectoraal comité van de sociale 
zekerheid, overeenkomstig artikel 2, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 4 februari 
1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard 
tussen instellingen van sociale zekerheid. 

 
 
C. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
4. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk, die ingevolge 

artikel 15, § 1, 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 sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
vergt. 

 
5. De mededeling beantwoordt aan wettige doeleinden, met name, enerzijds, het in staat 

stellen van de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen om de 
legitimatiekaart als onderdeel van het werkloosheidsdossier van een tijdelijk of volledig 
werkloze arbeider van de bouwnijverheid in te dienen bij de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening en, anderzijds, het in staat stellen van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening om het toegekende recht op aanvullende vergoedingen in de door 
hem uitgewerkte betaalkaarten te integreren. 

 
6. De meegedeelde persoonsgegevens lijken, uitgaande van die doeleinden, ter zake 

dienend en niet overmatig, zoals de elementen hierna aangeven. 
 

De identificatiegegevens aangaande de betrokkene (INSZ, nummer van de SIS-kaart, 
naam en voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, landcode, geslacht, adres en 
nationaliteit) zijn noodzakelijk voor een correcte identificatie. Het zijn overigens 
hoofdzakelijk persoonsgegevens waartoe de uitbetalingsinstellingen voor 
werkloosheidsuitkeringen reeds toegang hebben overeenkomstig het koninklijk besluit 
van 18 juni 1990 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het 
gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen 
in hoofde van instellingen die, in het kader van de wetgeving betreffende de 
werkloosheidsverzekering, opdrachten van algemeen belang vervullen. 

 
Het nummer van de legitimatiekaart is noodzakelijk om het verband te kunnen leggen 
met de papieren legitimatiekaart. Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden 
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uit het Bouwbedrijf zal de papieren legitimatiekaart blijven uitreiken maar de 
betrokkene zal ze niet langer zelf aan zijn uitbetalingsinstelling voor 
werkloosheidsuitkeringen dienen te bezorgen. De betrokken uitbetalingsinstelling voor 
werkloosheidsuitkeringen dient wel over de mogelijkheid te beschikken om, in 
voorkomend geval, het statuut van de papieren legitimatiekaart na te gaan. 
 
De overige gegevens aangaande de legitimatiekaart (de aard van de legitimatiekaart, 
het aantal dagen waarvoor de betrokkene recht zal hebben op aanvullende 
vergoedingen ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit 
het Bouwbedrijf, het betrokken jaar, het aantal dagen die in overweging werden 
genomen om de rechten van betrokkene te onderzoeken en de referteperiode) vormen 
de grondslag voor het toekennen van de aanvullende vergoedingen door de betrokken 
uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen ten laste van het Fonds voor 
Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf. 

 
De persoonsgegevens aangaande de tewerkstelling van de betrokkene (de datum 
waarop de tewerkstelling begint en eindigt, het nummer van het paritair comité, de 
arbeidsregeling, het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer en van de 
maatpersoon, het statuut van de werknemer, de notie gepensioneerd, het type leerling, 
het type arbeidsovereenkomst, de bezoldigingswijze, het intern uniek 
tewerkstellingsnummer, een validatiecode, het DIMONA-nummer en de datum van in- 
en uitdiensttreding) zijn nodig om INTER-UI in staat te stellen het juiste gevolg te 
geven aan een ontvangen elektronisch bericht: ofwel overmaken aan de bevoegde 
uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen indien blijkt dat betrokkene 
volledig werkloos is, ofwel opslaan in een wachtbestand indien blijkt dat betrokkene 
een arbeidsovereenkomst heeft. Het betreft overigens persoonsgegevens waartoe de 
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen reeds toegang hebben (zie 
beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002). 

 
 
Om deze redenen,  
 
verleent het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid de 
machtiging aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf om 
volgens de hogervermelde modaliteiten de hogervermelde persoonsgegevens met betrekking 
tot de legitimatiekaarten voor de arbeiders van de bouwnijverheid aan de 
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen mee te delen. 
 
 
 
 
 
 

Yves ROGER 
Voorzitter 


