
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZ/14/149 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/077 VAN 7 OKTOBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN HET SOCIAAL FONDS VAN HET PARITAIR COMITÉ VOOR DE 

BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE 

AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN (PARITAIR COMITÉ 226) 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op het artikel 15; 

 

Gelet op de vraag van het sociaal fonds van het paritair comité voor de bedienden uit de 

internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken van 15 september 2014; 

 

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

van de Sociale Zekerheid van 16 september 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 aanverwante bedrijfstakken (paritair comité 226) wil voor het uitvoeren van 

zijn opdrachten (in het bijzonder toepassen van de sociale zekerheid en inrichten van een 

stelsel van aanvullende pensioenen) voortaan op een uniforme wijze gebruik maken van 

persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid. Het werd eerder door het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid gemachtigd om voor elk 

van zijn opdrachten afzonderlijk bepaalde persoonsgegevens te bekomen, bij beraadslaging 

nr. 02/110 van 3 december 2002, beraadslaging nr. 06/33 van 18 april 2006 en 

beraadslaging 14/15 van 4 februari 2014. 
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2. De voorliggende aanvraag betreft de vervanging van de diverse afzonderlijke 

persoonsgegevensstromen door één enkele persoonsgegevenstroom, met de tussenkomst 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Vereniging van Sectorale 

Instellingen, nodig voor het verwezenlijken van de opdrachten van het sociaal fonds van 

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

aanverwante bedrijfstakken. Voorts wenst het sociaal fonds van het paritair comité voor de 

bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, ten 

behoeve van de inrichter en de pensioeninstelling van het sectoraal stelsel van aanvullende 

pensioenen, bijkomend te kunnen beschikken over bepaalde persoonsgegevens uit het 

pensioenkadaster, voor zover nodig voor het uitvoeren van de wet van 28 april 2003 

betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 

sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. 

 

3. Voor het vervullen van zijn opdrachten heeft het betrokken sociaal fonds vooreerst behoefte 

aan correcte identificatiepersoonsgegevens (uit het Rijksregister van de natuurlijke 

personen en de Kruispuntbankregisters) van de werknemers uit de sector van het paritair 

comité nr. 226, meer bepaald het identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam, 

de voornaam, het adres, het geslacht, de geboortedatum, de overlijdensdatum, de 

burgerlijke staat, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de partner, de naam 

van de partner, de voornaam van de partner en het taalregime. Het kan al over deze 

persoonsgegevens beschikken, net zoals de pensioeninstelling van het sectoraal stelsel van 

aanvullende pensioenen. Om de gelijkgestelde rechten voor samenwonenden te kunnen 

toepassen, moet het eveneens gebruik kunnen maken van persoonsgegevens over de 

wettelijke samenwoning: de identificatie van de partijen, aangevuld met de periode 

(begindatum en einddatum) van de wettelijke samenwoning en de reden van de stopzetting 

ervan. 

 

4. De identiteit van de werknemer (identificatienummer van de sociale zekerheid, naam en 

voornaam), de werkgever (inschrijvingsnummer, ondernemingsnummer en benaming) en 

de gebruiker van de diensten van een uitzendkantoor (ondernemingsnummer) en de periode 

van indienstzijn (datum van indiensttreding en datum van uitdiensttreding), afkomstig uit 

de DIMONA-persoonsgegevensbank (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling), bieden de 

mogelijkheid om de toepasselijkheid doorheen de tijd van de diverse collectieve 

arbeidsovereenkomsten vast te stellen. 

 

5. Verder zijn ook persoonsgegevens uit de DMFA-persoonsgegevensbank (driemaandelijkse 

multifunctionele werkgeversaangifte) noodzakelijk. Het sociaal fonds van het paritair 

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

bedrijfstakken moet voor het bepalen van de rechten van de werknemers kunnen 

beschikken over hun identificatienummer van de sociale zekerheid, het 

inschrijvingsnummer van de werkgever, het ondernemingsnummer van de werkgever, de 

datum van indiensttreding, de datum van uitdiensttreding, de (werkelijke en gelijkgestelde) 

prestaties (aangegeven met de specifieke codes) en het loon. Deze persoonsgegevens 

kunnen nu al worden gebruikt binnen de sector, zowel door het sociaal fonds als door de 

pensioeninstelling van het sectoraal stelsel van aanvullende pensioenen. 
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6. Het sociaal fonds van het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het 

vervoer en de aanverwante bedrijfstakken heeft voorts nood aan de correcte identiteit van 

de werkgever (inschrijvingsnummer, ondernemingsnummer, benaming en adres), de 

periode van activiteit binnen de sector en de naam en het adres van de mandataris of 

curator, uit het werkgeversrepertorium, onder meer om na te gaan of uit de tewerkstelling 

wel degelijk rechten in de sector van het paritair comité nr. 226 kunnen worden geput. 

 

7. Ten slotte dient ook de wettelijke pensioendatum te worden meegedeeld. In elk sectoraal 

stelsel van aanvullende pensioenen dienen de verworven reserves immers aan de 

rechthebbende te worden uitgekeerd op de datum van zijn wettelijk pensioen. 

 

8. De persoonsgegevens hebben uitsluitend betrekking op bedienden die tewerkgesteld zijn of 

waren door werkgevers die ressorteren onder het paritair comité nr. 226. Enerzijds zijn de 

populatie van de personen ten behoeve van wie het sociaal fonds aanvullende sociale 

voordelen uitkeert en de populatie van de personen voor wie het een sectoraal aanvullend 

pensioen inricht in beginsel identiek. Anderzijds zijn de persoonsgegevens die het sociaal 

fonds nodig heeft voor het vervullen van zijn diverse opdrachten al grotendeels in zijn 

eigen bezit of in het bezit van de pensioeninstelling van het sectoraal stelsel van 

aanvullende pensioenen. Om onnodige meervoudige persoonsgegevensstromen te 

vermijden, stelt het sociaal fonds van het paritair comité voor de bedienden uit de 

internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken voor om zelf binnen de 

sector van het paritair comité nr. 226 de hogervermelde persoonsgegevens verder mee te 

delen aan de bevoegde instanties. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

9. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, 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. 

 

10. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, meer bepaald het uitvoeren van de 

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

internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken (in het bijzonder deze 

inzake het toepassen van de sociale zekerheid en het inrichten van een stelsel van 

aanvullende pensioenen), en de meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat 

doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. Het sectoraal comité stelde dit eerder vast in 

de hogervermelde beraadslagingen. 

 

11. Voortaan zouden de persoonsgegevens nog slechts met één stroom, met de tussenkomst van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, aan de sector van het paritair comité nr. 226 

worden overgemaakt, waarna het sociaal fonds van het paritair comité voor de bedienden 

uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken zou zorgen voor 

de correcte verspreiding ervan naar de bevoegde instanties (zoals de pensioeninstelling van 

het sectoraal stelsel van aanvullende pensioenen). 
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12. De mededeling dient voor het overige te verlopen met naleving van de bepalingen van de 

wet van 15 januari 1990, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en elke andere bepaling 

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met eerbiediging van de voorwaarden 

beschreven in beraadslaging nr. 09/80 van 1 december 2009 van het sectoraal comité tot 

vaststelling van de algemene regels met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid aan de fondsen voor 

bestaanszekerheid en aan de verzekeringsondernemingen die handelen als onderaannemer 

van deze fondsen voor bestaanszekerheid. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

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

vervoer en de aanverwante bedrijfstakken om voor het vervullen van zijn hogervermelde 

opdrachten mededeling van de hogervermelde persoonsgegevens te bekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 


