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SCSZ/06/078 
 
 
BERAADSLAGING NR. 06/044 VAN 16 MEI 2006 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN 
DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VOOR 
DE HORECA EN AANVERWANTE BEDRIJVEN, VIA DE VERENIGING VAN 
SECTORALE INSTELLINGEN, MET HET OOG OP HET CONTROLEREN VAN 
DE PREMIEBEREKENING VOOR DE EINDEJAARSPREMIES VAN DE 
GELEGENHEIDSWERKNEMERS 
 
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 ontvangen op 18 april 2006; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Overeenkomstig artikel 5bis van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot 

invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 
38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot 
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels dienen werkgevers uit 
het hotelbedrijf vanaf 1 juli 2006 ook voor hun gelegenheidswerknemers een 
DIMONA-aangifte te verrichten. 

 
Zij dienen echter, behalve de traditionele persoonsgegevens, bijkomende 
persoonsgegevens te vermelden in hun DIMONA-aangifte, meer bepaald per dag de 
tijdstippen van het begin en het einde van de prestaties. Tot nu toe vermelden de 
werkgevers het begin en het einde van de prestaties in een aanwezigheidsregister, dat 
evenwel na 1 juli 2006 niet langer gebruikt zou worden. 

 
2.1. Het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Horeca en Aanverwante Bedrijven wenst door 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid te worden gemachtigd om mededeling te 
bekomen van voormelde persoonsgegevens. Deze dienen het Waarborg- en Sociaal 
Fonds voor de Horeca en Aanverwante Bedrijven in staat te stellen om de 
premieberekening voor de eindejaarspremies van de gelegenheidswerknemers te 
controleren. Ingevolge de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 1991 
betreffende de toekenning van een eindejaarspremie, algemeen verbindend verklaard 
bij het koninklijk besluit van 18 december 1991, dienen de gelegenheidswerknemers 
immers in de loop van het kalenderjaar ten minste vierenveertig dagen arbeidsprestaties 
te verrichten, onafgezien van de duur van de dagprestaties. 

 
3. De mededeling zou gebeuren met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en de Vereniging van Sectorale Instellingen. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de sociale 

zekerheid die, overeenkomstig 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 sectoraal comité van de sociale zekerheid vergt. 

 
4.1. Het weze opgemerkt dat de fondsen voor bestaanszekerheid, waaronder het Waarborg- 

en Sociaal Fonds voor de Horeca en Aanverwante Bedrijven, reeds bij beraadslaging 
nr. 02/110 van 3 december 2002 door het Toezichtscomité werden gemachtigd om 
mededeling te bekomen van persoonsgegevens uit de DIMONA-persoonsgegevensbank 
van de RSZ/RSZPPO, voor het vervullen van hun opdrachten. 

 
Het betreft, behalve enkele louter administratieve gegevens, onder meer 
identificatiegegevens met betrekking tot de werknemer, identificatiegegevens met 
betrekking tot de werkgever en persoonsgegevens met betrekking tot de tewerkstelling 
en het contract. 

 
4.2.  Deze persoonsgegevens zouden nu worden aangevuld met de tijdstippen van het begin 

en het einde van de prestaties en aldus aan het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de 
Horeca en Aanverwante Bedrijven worden overgemaakt, met tussenkomst van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Vereniging van Sectorale Instellingen. 

 
5.1. De mededeling van de tijdstippen van het begin en het einde van de prestaties, door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de 
Horeca en Aanverwante Bedrijven, beantwoordt aan een wettig doeleinde, met name 
het controleren van de premieberekening voor de eindejaarspremies van de 
gelegenheidswerknemers, geregeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 
1991 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie, algemeen verbindend 
verklaard bij het koninklijk besluit van 18 december 1991. 

 
5.2.  De mee te delen persoonsgegevens lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake 

dienend en niet overmatig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om deze redenen, verleent 
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het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid 
 
de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde 
persoonsgegevens mee te delen vanaf 1 juli 2006 aan het Waarborg- en Sociaal Fonds voor 
de Horeca en Aanverwante Bedrijven, met het oog het controleren van de premieberekening 
voor de eindejaarspremies van de gelegenheidswerknemers. 
 
 

 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 

 
  


