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

 

 

 

SCSZG/16/176 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/078 VAN 6 SEPTEMBER 2016 OVER DE FUSIE 

VAN DRIE FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID UIT DE BOUWSECTOR 

TOT HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID CONSTRUCTIV 
 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het fonds voor bestaanszekerheid Constructiv van 19 juli 2016; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 juli 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. In de bouwsector zijn verschillende fondsen voor bestaanszekerheid actief, elk met 

hun eigen specifieke opdrachten en bevoegdheden, meer in het bijzonder het Fonds 

voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf, het Fonds voor 

Vakopleiding in de Bouwnijverheid en het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid 

en Hygiëne in het Bouwbedrijf. Deze drie fondsen voor bestaanszekerheid zullen 

echter samen opgaan in het ene fonds voor bestaanszekerheid Constructiv, dat hun 

respectieve rechten en plichten zal overnemen. 

 

2. Het fonds voor bestaanszekerheid Constructiv vraagt aan het sectoraal comité van 

de sociale zekerheid en van de gezondheid om als opvolger van de drie voormelde 

fondsen voor bestaanszekerheid gebruik te kunnen maken van de machtigingen tot 

de verwerking van persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid die 

zij in het verleden hebben verkregen (zowel voor het verstrekken als voor het 

ontvangen van persoonsgegevens). 
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3. Het gaat enerzijds om de machtigingen die door het sectoraal comité werden 

verleend ten behoeve van alle fondsen voor bestaanszekerheid, ongeacht de sector 

waarin zij optreden, of zelfs ten behoeve van alle instellingen van sociale zekerheid. 

 

4. Het gaat anderzijds om de machtigingen die specifiek op de bouwsector betrekking 

hebben en destijds naar gelang het geval werden toegekend ten behoeve van één of 

meerdere van de hogervermelde fondsen voor bestaanszekerheid. Het volgende 

overzicht is niet exhaustief. 

 

- beraadslaging nr. 98/80 van 1 december 1998 over de mededeling van 

persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in het kader van 

de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling; 

- beraadslaging nr. 98/81 van 1 december 1998 over de mededeling van de lijst 

van werkgevers die schulden hebben bij het Fonds voor Bestaanszekerheid van 

de Werklieden uit het Bouwbedrijf aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 

- beraadslaging nr. 00/01 van 1 februari 2000 over de installatie van een unieke 

referentietabel voor de bouwsector binnen de Vereniging van Sectorale 

Instellingen; 

- beraadslaging nr. 00/09 van 1 februari 2000 over de mededeling van 

persoonsgegevens betreffende de nominatieve controlekaarten “tijdelijke 

werkloosheid” aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; 

- beraadslaging nr. 02/40 van 2 april 2002 tot uitbreiding van de machtiging 

vervat in de hogervermelde beraadslaging nr. 98/80 van 1 december 1998 tot de 

persoonsgegevens van de uitzendkrachten in de bouwsector; 

- beraadslaging nr. 05/30 van 7 juni 2005, gewijzigd op 5 juni 2007, over de 

mededeling van persoonsgegevens aan de uitbetalingsinstellingen voor 

werkloosheidsuitkeringen voor de uitreiking van de legitimatiekaarten; 

- beraadslaging nr. 05/50 van 22 november 2005 over de mededeling van 

persoonsgegevens uit het Algemeen Repertorium van de Zelfstandigen (ARZA) 

van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; 

- beraadslaging nr. 07/05 van 9 januari 2007 over de mededeling van 

persoonsgegevens aan de inrichter en de pensioeninstelling van de bouwsector 

voor het uitvoeren van hun opdrachten betreffende de aanvullende pensioenen; 

- beraadslaging nr. 09/04 van 13 januari 2009, gewijzigd op 1 september 2015, 

over de mededeling van persoonsgegevens uit het LIMOSA-kadaster aan 

bepaalde fondsen voor bestaanszekerheid; 

- beraadslaging nr. 10/06 van 2 februari 2010, gewijzigd op 6 april 2010, over de 

mededeling van persoonsgegevens aan de bouwsector voor de organisatie van 

een hospitalisatieverzekering; 

- beraadslaging nr. 11/48 van 5 juli 2011 over de mededeling van 

persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het Nationaal 

Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (werkmelding); 

- beraadslaging nr. 11/77 van 4 oktober 2011 over de uitwisseling van 

persoonsgegevens tussen diverse fondsen voor bestaanszekerheid uit de 

bouwsector; 
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- beraadslaging nr. 11/88 van 8 november 2011 over de mededeling van 

persoonsgegevens door de bouwsector aan de financiële instellingen voor de 

toekenning van de promotievergoeding; 

- beraadslaging nr. 12/28 van 3 april 2012 over de mededeling van 

persoonsgegevens aan de verschillende dienstverlenende organisaties van de 

bouwsector; 

- beraadslaging nr. 13/05 van 15 januari 2013, gewijzigd op 4 februari 2014, over 

de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening voor de toekenning van aanvullende sociale voordelen; 

- beraadslaging nr. 14/31 van 6 mei 2014 over de toegang tot de gegevensbank 

“aanwezigheidsregistratie” door de diverse actoren die zijn betrokken bij 

bouwwerven; 

- beraadslaging nr. 14/81 van 7 oktober 2014, gewijzigd op 2 december 2014 en 

op 1 september 2015, over de mededeling van persoonsgegevens door de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (loopbaanonderbreking/tijdskrediet); 

- beraadslaging nr. 15/82 van 1 december 2015 over de mededeling van 

persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan diverse 

instanties. 

 

5. Vermits de rechten en plichten van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de 

Werklieden uit het Bouwbedrijf, het Fonds voor Vakopleiding in de 

Bouwnijverheid en het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het 

Bouwbedrijf worden overgenomen door het fonds voor bestaanszekerheid 

Constructiv, lijkt het aangewezen dat deze laatste zich kan beroepen op dezelfde 

beraadslagingen als zijn voorgangers. Telkens wanneer in die beraadslagingen 

sprake is van de eerstgenoemde fondsen voor bestaanszekerheid zouden die termen 

dus in beginsel moeten worden gelezen alsof het om het fonds voor 

bestaanszekerheid Constructiv gaat. 

 

6. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid wordt 

dienovereenkomstig verzocht om de beraadslagingen waarbij de voormelde fondsen 

voor bestaanszekerheid betrokken zijn, hetzij als verstrekker van persoonsgegevens, 

hetzij als ontvanger van persoonsgegevens, toepasselijk te verklaren op het fonds 

voor bestaanszekerheid Constructiv, opdat het in staat zou zijn om zijn taken op een 

efficiënte wijze uit te voeren. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

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

van de gezondheid verleent in beginsel voor elke mededeling van persoonsgegevens 

door een instelling van sociale zekerheid een voorafgaande machtiging, krachtens 

artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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8. Het sectoraal comité neemt er kennis van dat in de bouwsector momenteel de 

nodige juridische, functionele en organisatorische stappen worden gezet om tegen 1 

oktober 2016 drie fondsen voor bestaanszekerheid samen te voegen tot het ene 

fonds voor bestaanszekerheid Constructiv, dat lid zal worden van de Vereniging 

van Sectorale Instellingen. Om het fonds voor bestaanszekerheid Constructiv de 

mogelijkheid te bieden zijn taken te vervullen door middel van persoonsgegevens 

uit het netwerk van de sociale zekerheid moet het gebruik kunnen maken van 

dezelfde machtigingen als zijn drie voorgangers. 

 

9. Het lijkt inderdaad aangewezen dat elke beraadslaging tot machtiging van de 

mededeling van persoonsgegevens door een instelling van sociale zekerheid aan het 

Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf, het Fonds 

voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid of het Nationaal Actiecomité voor 

Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf onverkort wordt gehandhaafd ten 

behoeve van het fonds voor bestaanszekerheid Constructiv, voor zover het instaat 

voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de machtiging initieel werd 

verleend. Binnen het fonds voor bestaanszekerheid Constructiv moeten 

vanzelfsprekend de nodige maatregelen worden getroffen om de verwerking van de 

ontvangen persoonsgegevens te laten geschieden overeenkomstig de wet van 8 

december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens. Voor het overige put het dezelfde rechten en 

plichten uit de beraadslagingen in kwestie. 

 

10. Omgekeerd dienen ook de machtigingen voor de mededelingen door het Fonds voor 

Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf, het Fonds voor 

Vakopleiding in de Bouwnijverheid of het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid 

en Hygiëne in het Bouwbedrijf aan derde instanties worden behouden, voor zover 

deze laatsten voor het verwezenlijken van hun opdrachten nood hebben aan 

persoonsgegevens van de voormelde fondsen voor bestaanszekerheid die voortaan 

door het fonds voor bestaanszekerheid Constructiv worden beheerd. Deze derde 

instanties moeten immers blijvend in de mogelijkheid worden gesteld om op een 

efficiënte wijze hun opdrachten te verwezenlijken aan de hand van 

persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid, ongeacht de instelling 

van sociale zekerheid die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze 

persoonsgegevens. 

 

11. Samengevat moeten de machtigingen waarbij een rol is weggelegd voor het Fonds 

voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf, het Fonds voor 

Vakopleiding in de Bouwnijverheid of het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid 

en Hygiëne in het Bouwbedrijf vanaf het ogenblik dat ze opgaan in het fonds voor 

bestaanszekerheid Constructiv worden geïnterpreteerd als golden ze ten behoeve 

van deze laatste. De vroegere machtigingen moeten dus mutatis mutandis worden 

beschouwd als nieuwe machtigingen ten behoeve van het fonds voor 

bestaanszekerheid Constructiv. 
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Om deze redenen, bepaalt 

 

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

van de gezondheid 
 

dat de diverse machtigingen die door haarzelf of door haar voorganger werden verleend 

en die het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf, het 

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid of het Nationaal Actiecomité voor 

Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf als betrokken partij hebben (als verstrekkende 

instantie of als ontvangende instantie) voortaan gelden voor het fonds voor 

bestaanszekerheid Constructiv, in de mate dat dit hun taken overneemt. 

 

In elke betrokken beraadslaging moeten verwijzingen naar de hogervermelde drie 

fondsen voor bestaanszekerheid mutatis mutandis worden gelezen als verwijzingen naar 

het fonds voor bestaanszekerheid Constructiv. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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). 


