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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 
 

 

SCSZG/15/076 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/032 VAN 2 JUNI 2015, MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN HET SOCIAAL 

WAARBORGFONDS VOOR DE KLEDING- EN DE CONFECTIENIJVERHEID 

VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN HOSPITALISATIEVERZEKERING TEN 

BEHOEVE VAN DE WERKNEMERS VAN DE SECTOR 
 

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 Waarborgfonds voor de Kleding- en de 

Confectienijverheid van 29 april 2015; 

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 4 mei 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomsten van 7 december 2011 en 18 

maart 2015 wordt de organisatie van de hospitalisatieverzekering voor de werknemers 

van de kleding- en de confectiesector (paritaire comités 109 en 215) toevertrouwd aan 

het Sociaal Waarborgfonds voor de Kleding- en de Confectienijverheid, dat daartoe een 

beroep doet op een private verzekeringsonderneming. De werkgeversbijdrage, nodig 

voor de financiering van de hospitalisatieverzekering, is begrepen in de algemene 

werkgeversbijdrage die wordt geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 

 

2. Om te kunnen vaststellen of een werknemer aanspraak kan maken op financiële 

tussenkomsten van de hospitalisatieverzekering en meer algemeen om die te beheren, 

moeten het Sociaal Waarborgfonds voor de Kleding- en de Confectienijverheid en de 

private verzekeringsonderneming elk kwartaal kunnen beschikken over bepaalde 

persoonsgegevens over de werknemers van de sector. 
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3. Het betreft meer bepaald het identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam, de 

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

burgerlijke staat, het statuut (arbeider of bediende), de datum van indiensttreding, de 

datum van uitdiensttreding, de identiteit van de werkgever en de betrokken loon- en 

arbeidstijdspersoonsgegevens. Het Sociaal Waarborgfonds voor de Kleding- en de 

Confectienijverheid kan het merendeel van deze persoonsgegevens momenteel al 

verwerken, onder meer overeenkomstig de beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 

2002, gewijzigd op 6 maart 2007, aangaande de mededeling van persoonsgegevens uit 

de driemaandelijkse multifunctionele werkgeversaangifte (DMFA). 

 

4. Deze persoonsgegevens moeten de partijen in staat stellen om de betrokken 

werknemers eenduidig te identificeren en de aansluitingsperiode te bepalen. Op basis 

van de DMFA-persoonsgegevens kan worden vastgesteld wie bij het sectorplan 

aangesloten is, namelijk de arbeiders met werknemerscode 015 en de bedienden met 

werknemerscode 495 tewerkgesteld door een werkgever met werkgeverscategorie 038. 

De aansluiting zou worden beëindigd indien de werknemer gedurende meer dan twee 

jaar geen loon meer ontvangt van een werkgever met werkgeverscategorie 038 (behalve 

in geval van tijdskrediet) of uit dienst treedt. 

 

5. De persoonsgegevens bestemd voor de kleding- en de confectiesector hebben 

uitsluitend betrekking op de huidige of voormalige werknemers van de werkgevers die 

onder de paritaire comités 109 en 215 ressorteren. De populatie van de personen voor 

wie de hospitalisatieverzekering wordt uitgevoerd, is identiek aan de populatie van de 

personen voor wie het Sociaal Waarborgfonds voor de Kleding- en de 

Confectienijverheid zijn taken als fonds voor bestaanszekerheid uitvoert. 

 

6. Om onnodige dubbele persoonsgegevensstromen te vermijden, stelt het Sociaal 

Waarborgfonds voor de Kleding- en de Confectienijverheid voor om de hogervermelde 

persoonsgegevens betreffende de identiteit, de prestaties en de lonen van de 

werknemers zelf (als verantwoordelijke voor de verwerking) mee te delen aan de 

private verzekeringsonderneming (als verwerker). De persoonsgegevens die het Sociaal 

Waarborgfonds voor de Kleding- en de Confectienijverheid reeds voor andere 

doeleinden met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid uit het 

netwerk van de sociale zekerheid ontvangt, zouden nu tevens worden aangewend voor 

de organisatie van de hospitalisatieverzekering in de sector en aldus ook verder worden 

meegedeeld aan de betrokken private verzekeringsonderneming. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

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

zekerheid die, overeenkomstig 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. 
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8. De mededeling van de hogervermelde persoonsgegevens beoogt een gerechtvaardigd 

doeleinde, met name het organiseren van een hospitalisatieverzekering ten behoeve van 

de werknemers van de kleding- en de confectiesector. De persoonsgegevens die het 

Sociaal Waarborgfonds voor de Kleding- en de Confectienijverheid en de betrokken 

verzekeringsonderneming nodig hebben om de hospitalisatieverzekering te beheren, 

zijn reeds grotendeels bij eerstgenoemde beschikbaar. 

 

9. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde, ter 

zake dienend en niet overmatig. Met het oog op het organiseren van de 

hospitalisatieverzekering moeten het Sociaal Waarborgfonds voor de Kleding- en de 

Confectienijverheid en zijn verzekeringsonderneming kunnen beschikken over een 

correcte identificatie van de betrokken werkgevers en arbeiders. Zij moeten tevens 

kunnen nagaan of de gestelde verzekerbaarheidsvoorwaarden zijn vervuld, zoals het 

tewerkgesteld zijn bij een welbepaald type onderneming en het behalen van voldoende 

(gepresteerde en gelijkgestelde) dagen. 

 

10. De verdere mededeling van de persoonsgegevens door het sociaal fonds aan de 

verzekeringsonderneming dient te worden beschouwd als een mededeling aan een 

onderaannemer, die ingevolge artikel 2, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 4 

februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke 

aard tussen instellingen van sociale zekerheid geen machtiging van het sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid vergt. Het sociaal fonds moet wel 

rekening houden met het bepaalde in artikel 16 van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, dat onder meer betrekking heeft op de relatie tussen de 

verantwoordelijke van een verwerking en de verwerker op wiens diensten hij een 

beroep doet. 

 

11. De mededeling van de hogervermelde persoonsgegevens kan worden toegestaan zolang 

de hospitalisatieverzekering binnen de kleding- en de confectiesector wordt 

gehandhaafd. 

 

12. De mededeling moet voorts geschieden met eerbiediging van de voorwaarden zoals 

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

van de sociale zekerheid en van de gezondheid 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. 
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Gelet op het voorgaande machtigt 

 

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

gezondheid 
 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde persoonsgegevens op de 

hogervermelde wijze mee te delen aan het Sociaal Waarborgfonds voor de Kleding- en de 

Confectienijverheid en zijn verzekeringsonderneming, met het oog op het organiseren van 

een hospitalisatieverzekering ten behoeve van de werknemers van de sector. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


