
 

 
 
 

1

 

SCSZ/05/17 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/008 VAN 15 FEBRUARI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING 
VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 
ARBEIDSVOORZIENING AAN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN, VIA DE 
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN HET NATIONAAL 
INTERMUTUALISTISCH COLLEGE – ELEKTRONISCH BERICHT A014 
  
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 het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 25 januari 2004; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 

 
1. Momenteel dient de werkgever van een arbeidsongeschikte werknemer die zich in het 

stelsel van loopbaanonderbreking of tijdskrediet bevindt aan de hand van het papieren 
formulier “inlichtingenblad uitkeringen” aan de verzekeringsinstelling van betrokkene 
de begin- en einddatum van de loopbaanonderbreking mee te delen, hoewel hij niet de 
authentieke bron van deze persoonsgegevens is. 

 
Het bedrag van de uitkering omwille van loopbaanonderbreking of tijdskrediet dienen 
de verzekeringsinstellingen dan weer op te vragen bij de betrokkene zelf of bij de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

 
2.1. Voortaan zou de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de nodige persoonsgegevens met 

betrekking tot rechthebbenden op een uitkering in het kader van een 
loopbaanonderbreking of tijdskrediet aan de verzekeringsinstellingen willen meedelen 
aan de hand van het elektronisch bericht A014.  

 
 De verzekeringsinstellingen zouden de persoonsgegevens tevens kunnen raadplegen in 

de betrokken gegevensbank van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 
 
2.2.  Het elektronisch bericht A014 bevat volgende persoonsgegevens: de aanmaakdatum 

van het bericht, de begindatum van het recht op een uitkering wegens 
loopbaanonderbreking of tijdskrediet, de einddatum van de loopbaanonderbreking of 
het tijdskrediet, de code van de bijkomende activiteit (als zelfstandige of werknemer), 
het nummer van het werkloosheidsbureau, de aard van de schorsing van de 
arbeidsprestaties (volledig of gedeeltelijk) en het bedrag van de uitkering. 
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2.3.  Door de mededeling van het elektronisch bericht A014 of de raadpleging van de 
betrokken gegevensbank zou het hogervermelde papieren circuit kunnen worden 
opgeheven.  
 
Daarenboven zouden, zoals blijkt uit het auditoraatsrapport, de nodige 
persoonsgegevens voortaan ter beschikking worden gesteld door de authentieke bron, 
namelijk de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk, die ingevolge 

artikel 15, eerste lid, 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 vergt. 
 

4.1. Ingevolge artikel 103, § 1, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, hebben 
werknemers geen aanspraak op uitkeringen voor de periode gedurende dewelke een 
beroep kan worden gedaan op een uitkering omwille van volledige 
loopbaanonderbreking.  

 
 De verzekeringsinstellingen dienen op de hoogte te zijn van de loopbaanonderbreking 

of het tijdskrediet om te vermijden dat ze ondanks dit cumulatieverbod toch uitkeringen 
zouden toekennen. 

 
4.2. Overeenkomstig artikel 104, 3°, van dezelfde wet bepaalt de Koning onder welke 

voorwaarden en in welke mate de uitkeringen worden toegekend wanneer zij samen 
genoten worden met een uitkering wegens gedeeltelijke beroepsloopbaanonderbreking 
die ingaat na de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid. 

 
Aldus bepaalt artikel 232 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van 
de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 dat de gerechtigde die een uitkering geniet 
wegens gedeeltelijke beroepsloopbaanonderbreking die ingaat na de aanvangsdatum 
van de arbeidsongeschiktheid aanspraak kan maken op een bedrag dat gelijk is aan het 
verschil tussen het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en dat van de 
beroepsloopbaanonderbrekingsuitkering, in werkdagen gewaardeerd. 

 
Om de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op een correcte wijze te kunnen 
verminderen, dienen de verzekeringsinstellingen kennis te hebben van de aard van de 
loopbaanonderbreking, de betrokken periode en het bedrag van de 
beroepsloopbaanonderbrekingsuitkering. 

 
4.3. Artikel 224, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 legt een aantal voorwaarden 

op aan dewelke een werknemer dient te voldoen om als “regelmatige werknemer” te 
worden beschouwd. Artikel 224, § 2, voorziet echter dat het tijdvak tijdens hetwelk de 
werknemer een uitkering heeft ontvangen voor de volledige dan wel gedeeltelijke 
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onderbreking van zijn beroepsloopbaan onder bepaalde voorwaarden wordt 
geneutraliseerd voor de toepassing van de bepalingen van § 1. 

 
De verzekeringsinstellingen dienen dus te beschikken over hogervermelde 
persoonsgegevens om voor betrokkenen de hoedanigheid van “regelmatige werknemer” 
te kunnen bepalen. 

 
4.4. Overeenkomstig artikel 86, § 1, 1°, c), van hogervermelde wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen hebben de werknemers die 
zich in een bepaalde toestand (onder andere gecontroleerde werkloosheid) bevinden 
recht op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid. 
 
Ingevolge artikel 128, § 1, van dezelfde wet dienen de betrokkenen om het recht op 
prestaties te verkrijgen wel een wachttijd te volbrengen. De Koning bepaalt het aantal 
te totaliseren arbeidsdagen evenals de dagen van inactiviteit die kunnen gelijkgesteld 
worden met arbeidsdagen. 
 
Zo worden de dagen gecontroleerde werkloosheid door artikel 203, vierde lid, punt 4, 
van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 met arbeidsdagen gelijkgesteld. 
 
Artikel 246, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit benadrukt dat onder 
“gecontroleerde werkloosheid” eveneens wordt verstaan de periode gedurende dewelke 
de werknemer een onderbrekingsuitkering geniet in geval van volledige 
beroepsloopbaanonderbreking waarvoor hem een bewijs van rechthebbende op een 
onderbrekingsuitkering wordt uitgereikt. 

 
Overigens bepaalt artikel 281, § 3, van hetzelfde koninklijk besluit dat de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening voor werknemers die een bepaalde 
beroepsloopbaanonderbrekingsuitkering genieten aan de verzekeringsinstellingen de 
identificatiegegevens van de betrokken werknemers meedelen, evenals het tijdvak 
waarvoor zij een onderbrekingsuitkering genoten hebben. 
 
Overeenkomstig artikel 131 van dezelfde wet zijn de uitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid slechts verschuldigd aan de gerechtigden op voorwaarde dat er 
geen doorlopend tijdvak van meer dan dertig dagen verlopen is tussen de aanvangsdag 
van hun arbeidsongeschiktheid en de laatste dag van een tijdvak waarover zij de 
hoedanigheid van gerechtigde hadden of als arbeidsongeschikt erkend waren. 

 
Gelet op het voorgaande dienen de verzekeringsinstellingen te beschikken over 
persoonsgegevens aangaande loopbaanonderbreking of tijdskrediet om de 
verzekerbaarheid van de betrokkenen te bepalen. 

 
4.5. Ten slotte zijn de voormelde persoonsgegevens voor de verzekeringsinstellingen 

onontbeerlijk voor het bepalen van het verloren loon indien bij de aanvang van de 
arbeidsongeschiktheid een maatregel van tijdskrediet loopt en voor het herberekenen 
van het verloren loon bij het einde van een maatregel van tijdskrediet. 
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De verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994 bepaalt immers in haar artikel 35 dat voor de 
gerechtigde die bij de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid in gedeeltelijke 
beroepsloopbaanonderbreking is en een onderbrekingsuitkering ontvangt de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt berekend op basis van het deeltijds gederfde 
loon.  

 
Bij het verstrijken van het tijdvak waarvoor de gerechtigde deze 
onderbrekingsuitkering ontvangt, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering evenwel 
berekend op grond van het gederfde loon dat in aanmerking zou worden genomen zo de 
gerechtigde zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. 
 
Artikel 35bis voegt daar aan toe dat voor de gerechtigde die bij de aanvang van zijn 
arbeidsongeschiktheid in volledige beroepsloopbaanonderbreking is en een 
onderbrekingsuitkering ontvangt de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend 
bij het verstrijken van het tijdvak van beroepsloopbaanonderbreking, berekend op basis 
van het gemiddeld dagloon dat in aanmerking zou worden genomen op de eerste dag 
van zijn arbeidsongeschiktheid indien hij zijn beroepsloopbaan niet had onderbroken. 

 
5. De mededeling van de elektronische berichten A014 zou als volgt verlopen. 
 

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zou de elektronische berichten A014 aan de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overmaken. Deze laatste zou een 
integratiecontrole uitvoeren (dat betekent dat de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid zou nagaan of de betrokken sectoren van sociale zekerheid wel degelijk een 
dossier over de betrokken sociaal verzekerde beheren) evenals enkele technische 
controles.  
 
Ten slotte zouden de geldige elektronische berichten worden overgemaakt aan het 
Nationaal Intermutualistisch College dat ze zou doorsturen naar de de bevoegde 
verzekeringsinstellingen. 

 
6. De aanvraag beantwoordt aan wettige doeleinden, zoals blijkt uit de in punt 4 

hierboven aangehaalde bepalingen. 
  
 De mee te delen of te raadplegen persoonsgegevens zijn, uitgaande van die doeleinden, 

ter zake dienend en niet overmatig. 
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Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de machtiging aan de verzekeringsinstellingen om voor de hogervermelde doeleinden en 
volgens de hogervermelde modaliteiten mededeling te bekomen van de elektronische 
berichten A014. 
 
Zij worden tevens gemachtigd om de betrokken gegevensbank van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening te raadplegen. 
 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


