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SCSZ/03/140 
 
 
BERAADSLAGING NR. 03/105 VAN 2 DECEMBER 2003 M.B.T. DE MEDEDELING 
VAN HET ELEKTRONISCH BERICHT A301 (LOOPBAANATTEST VAN DE 
ZELFSTANDIGE) AAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, VOOR 
WAT BETREFT DE SOCIAAL VERZEKERDEN DIE GERECHTIGD ZIJN OP 
AANVULLENDE WERKLOOSHEIDS- OF BRUGPENSIOENUITKERINGEN 
  
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van de RVA, overgemaakt door de Kruispuntbank op 13 november 2003; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 november 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
1.1. Bij beraadslaging nr. 00/14 van 1 februari 2000 werd de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de sociale 
zekerheid gemachtigd om mededeling te bekomen van het elektronisch bericht A301 
(loopbaanattest van de zelfstandige) voor wat betreft de sociaal verzekerden die een 
uitkering omwille van loopbaanonderbreking of tijdskrediet ontvangen, en dit met het oog 
op het voorkomen van cumulatie van deze uitkering met inkomsten uit een zelfstandige 
activiteit. 
 

1.2. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wenst nu echter tevens gemachtigd te worden om 
het elektronisch bericht A301 te ontvangen voor wat betreft de sociaal verzekerden die 
gerechtigd zijn op aanvullende werkloosheids- of brugpensioenuitkeringen.  

 
 Werklozen en bruggepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen of aanvatten, 

dienen dit mee te delen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Indien dit laattijdig 
gebeurt, heeft het de terugvordering van de ten onrechte ontvangen werkloosheids- of 
brugpensioenuitkeringen tot gevolg. In principe is de cumulatie van deze uitkeringen met 
een zelfstandige activiteit immers niet mogelijk.  

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. Aan de hand van het elektronisch bericht A301 ontvangt de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening volgende sociale gegevens: het nummer van het elektronisch bericht, 
de datum van aanmaak, het INSZ van de sociaal verzekerde, de registratiedatum, de 
ingangsdatum van de zelfstandige activiteit, de datum van ondertekening van een nieuwe 
aansluiting, de stopzetting van de zelfstandige activiteit, de bijdragereeks en de datum van 
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wijziging van de bijdragereeks. Aldus kan, in de gevallen waarin de sociaal verzekerde 
vergeten of nagelaten heeft zijn zelfstandige activiteit aan de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening mee te delen, de terugvordering in tijd en omvang worden beperkt.  

  
2.2. Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard waarvoor krachtens 

artikel 15 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 vereist is. 

 
2.3. Krachtens de artikelen 44 en 45 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 

houdende de werkloosheidsreglementering moet de werkloze, om uitkeringen te kunnen 
genieten,  door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon 
zijn; een zelfstandige activiteit wordt als arbeid beschouwd. Hij moet krachtens artikel 
134, § 3 van hetzelfde koninklijk besluit gedurende zijn werkloosheid aangifte doen van 
elke wijziging in zijn statuut die gevolgen heeft voor het beheer van zijn dossier. 

 
 Ingevolge artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de 

toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen zijn 
voormelde bepalingen bovendien ook van toepassing op bruggepensioneerden. 

 
2.4. De mededeling van het elektronisch bericht A301 aan de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening voor wat betreft de sociaal verzekerden die gerechtigd zijn op 
aanvullende werkloosheids- of brugpensioenuitkeringen, beantwoordt aan een wettig 
doeleinde, bovenvermelde bepalingen in aanmerking genomen. De meegedeelde sociale 
gegevens van persoonlijke aard zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet 
overmatig. 
 

 Bovendien neemt het Comité akte van het feit dat het ontvangen elektronisch bericht niet 
zal worden aangewend om automatisch conclusies te trekken met betrekking tot het recht 
op uitkeringen van de sociaal verzekerde. Het heeft, volgens de RVA, een signaalwaarde. 
Derhalve wordt over het recht pas een uitspraak gedaan nadat de betrokken sociaal 
verzekerde werd gehoord. 
 

 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid, 
 
mits naleving van de manier waarop het bericht wordt aangewend zoals beschreven in 2.4. alinea 
2, de machtiging aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om mededeling te bekomen van 
het elektronisch bericht A301, voor wat betreft de sociaal verzekerden die gerechtigd zijn op 
aanvullende werkloosheids- of brugpensioenuitkeringen, met het oog op het voorkomen van 
cumulatie van deze uitkeringen met inkomsten uit een zelfstandige activiteit.  
 
 
 

 
Michel PARISSE 
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Voorzitter 


