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BERAADSLAGING NR. 07/027 VAN 3 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN HET ELEKTRONISCH BERICHT A045L DOOR HET FONDS
VOOR
DE
BEROEPSZIEKTEN
AAN
DE
RIJKSDIENST
VOOR
ARBEIDSVOORZIENING EN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN VOOR
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN (PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN
TOEGELATEN
DEELTIJDSE
WERKHERVATTING
IN
GEVAL
VAN
BEROEPSZIEKTE)
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1;
Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 23 mei 2007;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 11 juni
2007;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Aan de hand van het elektronisch bericht A045L wensen de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening en de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen
vanwege het Fonds voor de Beroepsziekten, via de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, mededeling te bekomen van bepaalde persoonsgegevens met betrekking tot
de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervatting in geval van
beroepsziekte.
1.2. Ingevolge artikel 38, § 1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende
de werkloosheidsreglementering wordt bij het nagaan van de voorwaarden van
toelaatbaarheid tot de werkloosheidsvergoeding tevens rekening gehouden met de
dagen die aanleiding hebben gegeven tot de betaling van een uitkering met toepassing
van de regelgeving inzake de schadeloosstelling voor beroepsziekten. Deze dagen
worden gelijkgesteld met arbeidsdagen.
Bij de berekening van het bedrag van de werkloosheidsuitkering wordt overeenkomstig
artikel 110 van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991 tevens de gezinslast
van betrokkene in overweging genomen, die mede bepaald wordt door het al dan niet
beschikken over een vervangingsinkomen in hoofde van de echtgenoot van betrokkene.
Overeenkomstig artikel 61 van het ministerieel besluit van 26 november 1991
houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering wordt onder
vervangingsinkomen verstaan elk inkomen toegekend ter vervanging van een
beroepsinkomen, onder meer, voor zover een bepaald bedrag wordt overschreden, de
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vergoeding toegekend met toepassing van de regelgeving inzake de schadeloosstelling
voor beroepsziekten.
1.3. Artikel 61 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering bepaalt dat de werknemer die tijdelijk (volledig of
gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is overeenkomstig de regelgeving inzake de
schadeloosstelling voor beroepsziekten in beginsel geen uitkeringen kan genieten maar
dat hij nochtans uitkeringen als tijdelijk werkloze kan genieten indien hij krachtens de
op hem toepasselijke regeling bepaalde arbeid mag verrichten onder voorbehoud van
schorsing of tijdelijke vermindering van zijn recht op vergoeding.
Nog volgens artikel 61 kan de werknemer die blijvend arbeidsongeschikt is
overeenkomstig de regelgeving inzake de schadeloosstelling voor beroepsziekten
werkloosheidsuitkeringen genieten, behalve indien hij als arbeidsongeschikt wordt
beschouwd in de zin van de regelgeving betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen.
1.4. Vermits de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen voor het uitvoeren van hun opdrachten nood hebben aan
persoonsgegevens met betrekking tot de periodes van inactiviteit of van toegelaten
deeltijdse werkhervatting in geval van beroepsziekte willen zij mededeling verkrijgen
van het elektronisch bericht A045L.
Het elektronisch bericht A045L bevat, behalve de identificatie van het elektronisch
bericht zelf, volgende persoonsgegevens.
Met betrekking tot de identificatie van de betrokkene: het identificatienummer van de
sociale zekerheid.
Met betrekking tot de identificatie van de werkgever van de betrokkene: het
inschrijvingsnummer van de werkgever, het uniek ondernemingsnummer van de
werkgever en de werkgeverscategorie.
Met betrekking tot de aanvraag bestemd voor het Fonds voor de Beroepsziekten: de
aard van de aanvraag en de categorie van de aanvraag.
Met betrekking tot de beslissing van het Fonds voor de Beroepsziekten: de datum van
de betekening, de beslissingscode (het gevolg dat door het Fonds voor de
Beroepsziekten aan de aanvraag werd gegeven), het betrokken bedrag, de begin- en
einddatum van de betaling, de begin- en einddatum van de (tijdelijke dan wel
definitieve) verwijdering en (in geval van betwisting) de datum van inleiding van het
dossier bij de arbeidsrechtbank.
Met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid: de begin- en einddatum van de
arbeidsongeschiktheid omwille van een beroepsziekte (per type), het globaal
percentage arbeidsongeschiktheid, het percentage fysieke arbeidsongeschiktheid, het
percentage socio-economische arbeidsongeschiktheid, het percentage leeftijdsbijslag en
het percentage rente na verwijdering.
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B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door het Fonds voor de
Beroepsziekten, met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
waarvoor 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 het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid vereist is.
2.2. De mededeling van het elektronisch bericht A045L aan de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening en de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen
beantwoordt aan gerechtvaardigde doeleinden, met name het vervullen van de diverse
opdrachten van voormelde instellingen van sociale zekerheid zoals beschreven in het
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en
het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de
werkloosheidsreglementering.
2.3. De persoonsgegevens in kwestie zijn, uitgaande van die doeleinden, ter zake dienend
en niet overmatig.
Om te kunnen genieten van werkloosheidsuitkeringen dient de betrokkene te kunnen
aantonen dat hij een voldoende aantal dagen heeft gewerkt op het ogenblik van het
indienen van de aanvraag. De dagen waarvoor betrokkene recht heeft op een uitkering
omwille van een beroepsziekte worden evenwel gelijkgesteld met dagen waarop
betrokkene daadwerkelijk gewerkt heeft. Door middel van het elektronisch bericht
A045L worden de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de uitbetalingsinstellingen
voor werkloosheidsuitkeringen ingelicht over de precieze periode van
schadeloosstelling omwille van een beroepsziekte, die medebepalend is voor het
openen van het recht op werkloosheidsuitkeringen.
Daarbij dient het onderscheid te kunnen worden gemaakt tussen de diverse types
arbeidsongeschiktheid (tijdelijke dan wel blijvende arbeidsongeschiktheid,
gedeeltelijke dan wel volledige arbeidsongeschiktheid). Elk type brengt immers,
overeenkomstig het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering, andere gevolgen met zich.
Bij het bepalen van de werkloosheidsuitkering dient tevens rekening te worden
gehouden met de inkomsten van de gezinsleden van betrokkene, waaronder hun
inkomsten uit vergoedingen ten gevolge van een beroepsziekte.
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen hebben bovendien behoefte aan de persoonsgegevens vervat
in het elektronisch bericht A045L om te kunnen nagaan in welke mate
werkloosheidsuitkeringen kunnen worden gecumuleerd met uitkeringen ten gevolge
van een beroepsziekte.
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Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
aan het Fonds voor de Beroepsziekten een machtiging om de hogervermelde
persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de hand van het
elektronisch bericht A045L mee te delen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen, met het oog op het vervullen van hun
opdrachten bedoeld in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering en het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende
toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering.

Yves ROGER
Voorzitter

