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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling «Sociale Zekerheid» 

 

 

 

SCSZ/14/209 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/111 VAN 2 DECEMBER 2014 INZAKE DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 

ARBEIDSVOORZIENING AAN HET SOCIAAL WAARBORGFONDS VOOR 

DE KLEDINGNIJVERHEID EN DE CONFECTIENIJVERHEID EN AAN HET 

GEMEENSCHAPPELIJK FONDS VAN DE TEXTIELVERZORGING VOOR 

HET TOEKENNEN VAN DIVERSE AANVULLENDE SOCIALE VOORDELEN 

 

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 de betrokken fondsen voor bestaanszekerheid van 20 november 

2014; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 24 november 

2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Sociaal Waarborgfonds voor de Kledingnijverheid en de Confectienijverheid en 

het Gemeenschappelijk Fonds van de Textielverzorging kennen aan de betrokken 

werknemers meerdere aanvullende sociale voordelen toe. De werknemers die zich 

in een volledige werkloosheid bevinden na een tewerkstelling in de voormelde 

sectoren kunnen echter ook nog recht hebben op die aanvullende sociale voordelen. 

 

2. Bij het toekennen van de aanvullende sociale voordelen moeten de voormelde 

fondsen voor bestaanszekerheid op bepaalde ogenblikken de werkloosheidssituatie 

van de betrokkenen nagaan. Zij vragen de nodige persoonsgegevens vooralsnog op 
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middels papieren documenten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de 

uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen maar willen ze voortaan op 

een elektronische wijze ontvangen, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid en de Vereniging van Sectorale Instellingen. Zij kunnen 

overigens nu al over enige tewerkstellingspersoonsgegevens beschikken, onder 

meer overeenkomstig de beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 van het 

Toezichtscomité (de rechtsvoorganger van het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid). 

 

3. Door de voorgestelde werkwijze kan voor alle betrokken partijen een 

administratieve vereenvoudiging worden verwezenlijkt, voor de toekenning van 

aanvullende sociale voordelen en de opvolging en begeleiding van werklozen in de 

sectoren van de kledingnijverheid, de confectienijverheid en de textielverzorging, 

en kunnen de reeds beschikbare persoonsgegevens worden gecontroleerd. 

 

4. De opvraging van de persoonsgegevens inzake volledige werkloosheid, aan de hand 

van het elektronisch bericht L035 (“vervangingsinkomen volledige werkloosheid”), 

betreft de werknemers van wie de werkgever van vóór de periode van volledige 

werkloosheid tot een betrokken sector behoorde. De volgende persoonsgegevens 

zouden ter beschikking worden gesteld: de maand en de dag waarop de betaling 

betrekking heeft, het aantal betaalde uitkeringen, de aard van de werkloosheid, het 

uitkeringsregime, het theoretisch recht, de begindatum van het recht, de periode en 

het aantal weken van sanctie of uitsluiting, het toelaatbaarheidsartikel, het 

vergoedbaarheidsartikel, de datum van de gebeurtenis bij sanctie of uitsluiting, het 

theoretisch bedrag, het betaald bedrag, het goedgekeurd bedrag, het bedrag van de 

activeringsuitkering, de baremale code, de geldigheidsdatum van de baremale code, 

de gezinssituatie en de stand van het dossier. De meegedeelde persoonsgegevens 

zouden niet langer worden bewaard dan nodig voor het verwezenlijken van de 

voormelde opdrachten. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

5. 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. 

 

6. De mededeling beoogt gerechtvaardigde doeleinden, meer bepaald het toekennen 

van aanvullende sociale voordelen aan werknemers van de betrokken sectoren door 

hun respectieve fondsen voor bestaanszekerheid. 

 

7. De afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 

van de gezondheid stelt vast dat de fondsen voor bestaanszekerheid van de 

betrokken sectoren voor het toekennen van deze aanvullende sociale voordelen aan 
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volledig werklozen nood hebben aan correcte en actuele inlichtingen aangaande hun 

statuut. Het is immers dat statuut dat bepalend is. 

 

8. De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van voormelde doeleinden, ter 

zake dienend en niet overmatig. Ze blijven per betrokken sector beperkt tot, 

enerzijds, werknemers van wie de werkgever van vóór de periode van volledige 

werkloosheid tot deze sector behoorde en, anderzijds, persoonsgegevens die 

betrekking hebben op hun werkloosheidsstatuut. 

 

9. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 verloopt de mededeling 

met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die een 

blokkerende integratiecontrole zal verrichten ten opzichte van de betrokken 

partijen. 

 

10. 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. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

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

van de gezondheid 
 

de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de hogervermelde persoonsgegevens voor de 

hogervermelde doeleinden mee te delen aan het Sociaal Waarborgfonds voor de 

Kledingnijverheid en de Confectienijverheid en aan het Gemeenschappelijk Fonds van de 

Textielverzorging. 
 

 

 

 

 

 

 

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). 


