
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZ/14/027 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/015 VAN 4 FEBRUARI 2014 OVER DE MEDEDELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS INZAKE LOOPBAANONDERBREKING EN 

TIJDSKREDIET DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN 

HET SOCIAAL FONDS VAN HET PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN 

UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE LOGISTIEK, AAN 

DE HAND VAN HET ELEKTRONISCH BERICHT A014 

 

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 aanvraag van het sociaal fonds van het paritair comité voor de bedienden uit de 

internationale handel, het vervoer en de logistiek van 17 januari 2014; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21 januari 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. Het sociaal fonds van het paritair comité voor de bedienden uit de internationale 

handel, het vervoer en de logistiek wil, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid, kunnen beschikken over bepaalde persoonsgegevens inzake 

loopbaanonderbreking en tijdskrediet, beschikbaar in de werkloosheidssector, om per 

betrokken werknemer te kunnen nagaan onder welk regime hij valt. Het kent immers 

premies toe aan de werknemers van de sector die ouder dan vijftig jaar zijn en hun 

tewerkstelling met één vijfde verminderen. De aanvraag betreft zowel de raadpleging 

van de persoonsgegevens als de mededeling van de wijzigingen van de 

persoonsgegevens. 
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2. Het stelsel van loopbaanonderbreking en het stelsel van tijdskrediet bieden werknemers 

de mogelijkheid om volledig of gedeeltelijk hun arbeidsovereenkomst te onderbreken 

en daarbij een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te ontvangen. 

Momenteel gelden er vijf types loopbaanonderbreking (volledig, halftijds, één derde, 

één vierde en één vijfde) en drie types tijdskrediet (volledig, halftijds en één vijfde). 

 

3. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou vooraf een blokkerende 

integratiecontrole uitvoeren, dat wil zeggen in haar verwijzingsrepertorium nagaan of 

elke betrokkene wel degelijk gekend is in de sector van de werkloosheid en in de sector 

van de aanvullende vergoedingen. Zij zou tevens tussenkomen als beheersinstelling van 

het secundair netwerk van de fondsen voor bestaanszekerheid en gebruik maken van 

het door haar bijgehouden sectoraal verwijzingsrepertorium. De mededeling aan het 

sociaal fonds van het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het 

vervoer en de logistiek zou aldus enkel betrekking hebben op sociaal verzekerden 

ouder dan vijftig jaar die tot de sector in kwestie behoren. 

 

4. Het toepasselijke elektronisch bericht A014 bevat voor het sociaal fonds van het 

paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de 

logistiek – naast enkele louter administratieve inlichtingen zoals het nummer en de 

datum – de volgende persoonsgegevens: het identificatienummer van de sociale 

zekerheid van de werknemer, de begindatum van de loopbaanonderbreking of het 

tijdskrediet, de einddatum van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet, het type 

van de onderbreking van de arbeidsovereenkomst, de reden van de onderbreking van de 

arbeidsovereenkomst en de omvang van de vermindering van de arbeidsprestaties. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

5. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de sociale 

zekerheid, 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. 

 

6. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde. Overeenkomstig de collectieve 

arbeidsovereenkomst van 2 december 2013 betreffende het tijdskrediet, gesloten 

binnen het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer 

en de logistiek, wordt immers een aanvullende premie toegekend aan werknemers die 

vanaf een bepaalde leeftijd hun arbeidsprestaties met één vijfde verminderen. 

 

7. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet 

overmatig. 

 

 Het identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokken werknemer is 

nodig voor diens eenduidige identificatie. 
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 De periode van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet is noodzakelijk om de 

leeftijd van de betrokkene en zijn recht op de aanvullende premie vast te stellen. 

 

 Het type, de omvang en de reden van de onderbreking van de arbeidsovereenkomst zijn 

van belang voor het bepalen van het recht op de aanvullende premie vermits deze 

slechts wordt toegekend aan personen die onder bepaalde voorwaarden hun 

arbeidsprestaties met één vijfde verminderen. 

 

8. Het sociaal fonds van het paritair comité voor de bedienden uit de internationale 

handel, het vervoer en de logistiek dient bij de verwerking van de persoonsgegevens 

rekening te houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke of reglementaire 

bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

 

de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de hogervermelde persoonsgegevens, met de 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, aan de hand van het 

elektronisch bericht A014, mee te delen aan het sociaal fonds van het paritair comité voor de 

bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, voor het hogervermelde 

doeleinde. 

 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-

741 83 11). 

 


