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BETREFT :

VRAAG VAN DE RIJKSVERLOFKAS DER DIAMENTNIJVERHEID
OM MACHTIGING TOT HET VERSTREKKEN VAN BEPAALDE
SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD AAN DE
BIJZONDERE VERREKENKAS VOOR GEZINSVERGOEDINGEN TEN
BATE VAN DE ARBEIDERS DER DIAMANTNIJVERHEID.

Vraag om machtiging nr. CS/93/035
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in
het bijzonder artikel 15 ;
Gelet op de wet van 4 augustus 1939 betreffende
kinderbijslag voor werknemers, in het bijzonder artikel
(gewijzigd bij de wet van 22 december 1989) ;
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53

Gelet op de aanvraag ingediend door de Rijksverlofkas der
Diamantnijverheid op 18 januari en 24 februari 1993 ;
Gelet op het verslag van de Heer F. Ringelheim.
ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN RECHTVAARDIGING
De Rijksverlofkas der diamantnijverheid vraagt de machtiging voor jaarlijkse mededeling aan de Bijzondere Verrekenkas
voor
Gezinsvergoedingen
ten
bate
van
de
arbeiders
der
diamantnijverheid :
-Van een lijst met vermelding van identificatienummer van het
Rijksregister, adres en het aantal vakantiedagen van de
rechthebbenden op kinderbijslag.
De aanvraag is enerzijds gebaseerd op de bepaling van
artikel 53, par. 1, lid 1 van de wet van 4 augustus 1939
betreffende de kinderbijslag voor werknemers, gewijzigd bij de
wet van 22 december 1989, en anderzijds op artikel 15 van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting van een Kruispuntbank.
.../...

2.
DELIBERATIE
Aangezien de aanvraag tot doel heeft de mededeling van
sociale gegevens van persoonlijke aard binnen het netwerk van de
sociale zekerheid ;
Aangezien voor dergelijke mededeling de principiële
machtiging van het Toezichtscomité is vereist, behalve voor de
mededeling betreffende het rijksregisternummer en het adres van
de betrokken persoon, waarvoor krachtens het koninklijk besluit
van 8 mei 1992 een eenvoudige verklaring van het Toezichtscomité
volstaat.
Aangezien de aanvraag is gegrond doordat de aanvragende
instelling en de bestemmeling van de gegevens opdrachten moeten
uitvoeren in het kader van de sociale zekerheid, die hen bij wet
worden toegekend;
Aangezien het bedrag van de kinderbijslag wordt bepaald op
basis van de tewerkstelling van rechthebbende (artikel 51 van de
wet van 4 augustus 1939) ; dat ingevolge artikel 53 van die wet,
de werknemer als tewerkgesteld wordt beschouwd tijdens de
betaalde vakantieperiodes in toepassing van de wetgeving
betreffende het jaarlijks verlof van de werknemers; dat de
Bijzondere Verrekenkas bijgevolg het aantal vakantiedagen van de
rechthebbenden op kinderbijslag moet kennen ;

verleent
HET TOEZICHTSCOMITE
aan de Rijksverlofkas der diamantnijverheid de machtiging voor
de mededeling van bovenvermelde gegevens aan de Bijzondere
Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders
der diamantnijverheid.
De meegedeelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in
de aanvraag geformuleerde doeleinden en gedurende de periode die
strikt nodig is voor de toepassing van bedoelde wetgeving.
Daarna ze zullen worden vernietigd.
De instelling die de informatie vraagt en de bestemmeling,
zullen aan het Toezichtscomité de identiteit van de agenten
meedelen die belast zijn met de verwerking van de gegevens.

Foulek Ringelheim.

