
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/18/055 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/034 VAN 6 MAART 2018 MET BETREKKING TOT 

DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

HULPKAS VOOR WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN (HVW) AAN HET 

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE METAALVERWERKENDE 

NIJVERHEID (PC111) MET HET OOG OP DE UITBETALING VAN DE 

AANVULLENDE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN 
 

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

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

 

Gelet op de aanvraag van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende 

Nijverheid; 

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. De vakbonden van de metaalsector (paritair comité 111) staan in voor de uitbetaling 

van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan hun leden, in uitvoering van een 

collectieve arbeidsovereenkomst dienaangaande en onder controle van het Fonds 

voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid. De uitbetaling van 

de aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de sociaal verzekerden die niet bij een 

vakbond zijn aangesloten, gebeurt echter door het Fonds voor Bestaanszekerheid van 

de Metaalverwerkende Nijverheid, dat daartoe behoefte heeft aan inlichtingen met 

betrekking tot de werkloosheidssituatie van de betrokkenen (anders bestaat immers 

het risico dat zij het sectoraal voordeel niet ontvangen). 
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2. Aldus wil het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid 

kunnen beschikken over bepaalde persoonsgegevens van de voormelde openbare 

instelling van sociale zekerheid. Die blijken noodzakelijk om de correcte uitvoering 

van de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst te garanderen, ten gunste van 

de sociaal verzekerden die niet bij een vakbond zijn aangesloten, en om eventuele 

dubbele vergoedingen op te sporen. 

 

3. De mededeling door de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen behelst de identiteit 

(identificatienummer, naam, adres en taalcode) van de betrokken partijen (werkgever 

en werknemer behorend tot de metaalsector), de referentiemaand, het aantal dagen 

tijdelijke werkloosheid en de reden van de tijdelijke werkloosheid. 

 

4. Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid heeft onder 

andere tot opdracht om aan werknemers tewerkgesteld in ondernemingen van de 

metaalsector een vergoeding uit te keren die de werkloosheidsuitkering aanvult. De 

betaling van de aanvullende werkloosheidsuitkering wordt toevertrouwd aan de 

vakbonden, die als onderaannemer optreden en de nodige fiscale fiches afleveren (het 

Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid ontvangt enkel 

de afrekening). Voor de werknemers die niet zijn aangesloten bij een vakbond geldt 

echter een andere werkwijze: het Fonds voor Bestaanszekerheid van de 

Metaalverwerkende Nijverheid staat ten behoeve van die sociaal verzekerden zelf in 

voor de uitbetaling van de aanvullende werkloosheidsuitkering en de overhandiging 

van de fiscale fiche en moet dus op de hoogte zijn van hun identiteit en hun situatie. 

 

5. De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen zou de lijst van de door haar gekende 

sociaal verzekerden uit de metaalsector die uitkeringen omwille van tijdelijke 

werkloosheid hebben ontvangen, meedelen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid 

van de Metaalverwerkende Nijverheid, dat daardoor in staat zou zijn om automatisch 

aanvullende werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan de betrokkenen (zonder dat 

zij daartoe nog een aanvraag moeten indienen). 

 

6. De mededeling van de voormelde persoonsgegevens door de Hulpkas voor 

Werkloosheidsuitkeringen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de 

Metaalverwerkende Nijverheid zou geschieden met de tussenkomst van de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (de beheersinstelling van het secundair netwerk 

van de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen), de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid (de beheersinstelling van het primair netwerk van de sociale 

zekerheid) en de Vereniging van Sectorale Instellingen (de beheerder van het 

secundair netwerk van de fondsen voor bestaanszekerheid). De Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid zou echter geen integratie- en validatiecontroles verrichten. 

Haar tussenkomst zou van louter technische aard zijn, door het aanbieden van een 

beveiligd kanaal voor de uitwisseling van de persoonsgegevens. 

 

 

  



 

 

3 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

7. Het betreft een uitwisseling 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 de afdeling 

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

gezondheid vergt. 

 

8. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de uitbetaling van 

de aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan sociaal verzekerden uit de 

metaalsector die niet bij een vakbond zijn aangesloten. Het Fonds voor 

Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid staat ten behoeve van die 

personen zelf in voor de uitbetaling van de aanvullende werkloosheidsuitkering en 

de overhandiging van de fiscale fiche en moet dus op de hoogte zijn van hun identiteit 

en hun werkloosheidssituatie. 

 

9. De uitgewisselde persoonsgegevens zijn, uitgaande van het vermelde doeleinde, 

relevant en niet overmatig. Ze blijven beperkt tot de identificatie van de partijen (de 

betrokken werkgevers en werknemers uit de metaalsector) en persoonsgegevens over 

de werkloosheid (de basiswerkloosheidsuitkering geeft voor de betrokkenen 

aanleiding tot de toekenning van een aanvullende werkloosheidsuitkering). 

 

10. De mededeling van de persoonsgegevens door de Hulpkas voor 

Werkloosheidsuitkeringen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de 

Metaalverwerkende Nijverheid geschiedt met de tussenkomst van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990. 

 

11. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de partijen rekening 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, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere bepaling tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 

2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 

van Richtlijn 95/46/EG. 

 

12. Ze moeten ook de minimale veiligheidsnormen naleven die vastgesteld werden door 

het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en 

goedgekeurd werden door de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van 

de sociale zekerheid en van de gezondheid. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

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

de gezondheid 
 

de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen om de hogervermelde persoonsgegevens op de 

hogervermelde wijze mee te delen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de 

Metaalverwerkende Nijverheid, uitsluitend met het oog op de uitbetaling van de 

aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan sociaal verzekerden uit de metaalsector die niet 

bij een vakbond zijn aangesloten. 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel 

(tel. 32-2-741 83 11). 


