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BERAADSLAGING NR 04/025 VAN 6 JULI 2004 BETREFFENDE DE MEDEDELING 
VAN HET ELEKTRONISCH BERICHT A301 (LOOPBAAN VAN DE 
ZELFSTANDIGE) AAN BEPAALDE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID, 
VIA HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER 
ZELFSTANDIGEN (RSVZ) EN DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; 
 
Gelet op beraadslaging nr. 00/14 van 1 februari 2000 van het Toezichtscomité bij de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 
 
Gelet op beraadslaging nr. 03/105 van 2 december 2003 van het sectoraal comité van de sociale 
zekerheid; 
 
Gelet op de brief van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 20 juni 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Bij beraadslagingen nr. 00/14 van 1 februari 2000 en nr. 03/105 van 2 december 2003 

werden het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening, de verzekeringsinstellingen, de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor 
Werknemers, de Administratie der Pensioenen, de federale overheidsdienst Sociale 
Zekerheid en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door respectievelijk het 
Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het sectoraal comité 
van de sociale zekerheid gemachtigd, enerzijds, om mededeling te bekomen van het 
elektronisch bericht A301 en, anderzijds, om het betrokken opvolgingsbestand te 
raadplegen aan de hand van het elektronisch bericht L301. 

 
2.1. Aan de hand van het elektronisch bericht A301 ontvangen de hogervermelde instellingen 

van sociale zekerheid volgende sociale gegevens van persoonlijke aard: 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 wijziging van de bijdragereeks. 

 
2.2. Het zou echter worden uitgebreid met enkele bijkomende sociale gegevens van 

persoonlijke aard, namelijk de beslissing van het Rijksinstituut voor de Sociale 
Verzekeringen der Zelfstandigen aangaande de gelijkstelling van bepaalde gebeurtenissen 
(ziekte, studie, militaire dienst en voorlopige hechtenis) met een zelfstandige activiteit en 
de identiteit van het bevoegde socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen. 
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3.1.  De hogervermelde beslissing van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen zou eigenlijk geen nieuw sociaal gegeven van persoonlijke aard vormen. 
Het betreft enkel de bevestiging dat een bepaalde gebeurtenis kan worden gelijkgesteld 
met een zelfstandige activiteit en dat de bijdragereeks van betrokkene dienovereenkomstig 
dient te worden bepaald. Het is deze beslissing die bepalend is voor de toekenning van een 
bijdragereeks aan de betrokkene. Zowel de bijdragereeks als de wijziging ervan zijn nu 
reeds in het elektronisch bericht A301 opgenomen. 

 
3.2. Uit het auditoraatsrapport blijkt dat de medewerkers van de hogervermelde (openbare dan 

wel meewerkende) instellingen van sociale zekerheid vaak met ingewikkelde dossiers 
worden geconfronteerd die niet volledig kunnen worden afgehandeld aan de hand van het 
overgemaakte elektronisch bericht A301. Vaak is bijkomende informatie noodzakelijk of 
dient beschikbare informatie te worden geïnterpreteerd. In dat geval is het noodzakelijk 
dat deze instellingen van sociale zekerheid contact kunnen opnemen met het bevoegde 
socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen. Daar de hogervermelde instellingen van 
sociale zekerheid aldus voor het uitoefenen van hun wettelijke en reglementaire 
opdrachten dienen te kunnen beschikken over de identiteit van het bevoegde 
socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen, lijkt het wenselijk dit sociaal gegeven van 
persoonlijke aard in het elektronisch bericht A301 op te nemen. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
4.  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. 

 
5. De mededeling van enerzijds de beslissing van het Rijksinstituut voor de Sociale 

Verzekeringen der Zelfstandigen aangaande de gelijkstelling van bepaalde gebeurtenissen 
met een zelfstandige activiteit en anderzijds de identiteit van het bevoegde 
socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen, door middel van het elektronisch bericht 
A301, beantwoordt aan wettige doeleinden.  

 
De meegedeelde sociale gegevens van persoonlijke aard zijn, uitgaande van die 
doeleinden, ter zake dienend en niet overmatig. 

 
 
Om deze redenen  
 
1.  verleent het Sectoraal comité van de sociale zekerheid aan het Rijksinstituut voor Ziekte- 

en Invaliditeitsverzekering, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de 
verzekeringsinstellingen, de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, de 
Administratie der Pensioenen, de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn de machtiging om door middel van het elektronisch 
bericht A301 mededeling te bekomen van enerzijds de beslissing van het Rijksinstituut voor 
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aangaande de gelijkstelling van bepaalde 
gebeurtenissen met een zelfstandige activiteit en anderzijds de identiteit van het bevoegde 
socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen. 
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2.  stelt het Sectoraal comité van de sociale zekerheid vast dat deze machtiging een aanvulling 
vormt op de machtigingen vervat in de beraadslagingen nr. 00/14 van 1 februari 2000 en nr. 
03/105 van 2 december 2003, die van toepassing blijven. 

 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 

 
 


