Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale zekerheid »

SCSZ/07/162

BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT
DE
MEDEDELING
VAN
PERSOONSGEGEVENS
INZAKE
LOOPBAANONDERBREKING EN TIJDSKREDIET DOOR DE RIJKSDIENST
VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTEEN INVALIDITEITSVERZEKERING, AAN DE HAND VAN HET 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, § 1;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 17
oktober 2007;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Het stelsel van loopbaanonderbreking biedt werknemers de mogelijkheid om volledig
of gedeeltelijk hun arbeidsovereenkomst te onderbreken terwijl ze een uitkering
ontvangen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Met ingang van 1 januari 2002
werd de regeling betreffende de loopbaanonderbreking voor de werknemers en
werkgevers van de private sector vervangen door de regeling betreffende het
tijdskrediet.
1.2. Vroeger diende de werkgever van een arbeidsongeschikte werknemer die zich in het
stelsel van loopbaanonderbreking of tijdskrediet bevond aan de verzekeringsinstelling
van de betrokkene de begin- en einddatum van de loopbaanonderbreking of tijdskrediet
mee te delen door middel van het papieren formulier “inlichtingenblad uitkeringen”.
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Bijkomend dienden de verzekeringsinstellingen dan het bedrag van de uitkering in het
kader van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet op te vragen bij de betrokkene
zelf of bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
1.3. Met de creatie van het elektronisch bericht A014 werd dit papieren circuit opgeheven.
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening deelt nu aan de verzekeringsinstellingen de
nodige persoonsgegevens betreffende rechthebbenden op een uitkering in het kader van
loopbaanonderbreking of tijdskrediet mee aan de hand van het elektronisch bericht
A014. De verzekeringsinstellingen kunnen de persoonsgegevens tevens rechtstreeks
raadplegen in de betrokken persoonsgegevensbank van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening.
Het elektronisch bericht A014 bevat volgende persoonsgegevens: het
identificatienummer van de sociale zekerheid, 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 omvang van de vermindering van de arbeidsprestaties en het
bedrag van de uitkering.
Bij beraadslaging nr. 05/08 van 15 februari 2005 verleende het sectoraal comité een
machtiging met betrekking tot de mededeling van het elektronisch bericht A014 door
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de verzekeringsinstellingen, met
tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Nationaal
Intermutualistisch College.
1.4. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering wenst nu eveneens in de
mogelijkheid te worden gesteld om de persoonsgegevens beschikbaar in het
elektronisch bericht A014 te raadplegen, ten behoeve van zijn Dienst voor
Geneeskundige Evaluatie en Controle en zijn Dienst voor Administratieve Controle.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de sociale
zekerheid, die ingevolge artikel 15, § 1, 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 en van de
gezondheid vergt.
2.2. De controletaak van de inspectiediensten van het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering heeft onder meer betrekking op de verzekerbaarheid inzake
uitkeringen in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Sociaal
inspecteurs dienen na te gaan of de verzekeringsinstellingen een correcte beslissing
genomen hebben aangaande het verzekerbaarheidsstatuut en het recht op uitkeringen
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van werknemers in arbeidsongeschiktheid, conform de wettelijke en reglementaire
bepalingen. Daarvoor dienen zij over informatie te kunnen beschikken die hen in staat
stelt om na te gaan of de betrokken werknemers al dan niet alle voorwaarden vervullen
om te kunnen genieten van uitkeringen.
2.3. De artikelen 150 en 163 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, stellen dat de
verzekeringsinstellingen ertoe gehouden zijn de sociaal controleurs en inspecteurs alle
inlichtingen en bescheiden te verstrekken die zij ter uitoefening van hun
controleopdracht behoeven.
Verder bepaalt artikel 169 dat de sociaal controleurs en inspecteurs hun toezicht
uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 november 1972
betreffende de arbeidsinspectie. Krachtens artikel 4, § 1, 2°, van deze laatste wet
mogen sociaal controleurs en inspecteurs, voorzien van behoorlijke
legitimatiebewijzen, bij de uitoefening van hun opdracht overgaan tot elk onderzoek,
elke controle, en elk verhoor, alsook alle inlichtingen inwinnen die zij nodig achten om
zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van de wetgevingen waarop zij toezicht
uitoefenen, werkelijk worden nageleefd.
2.4. 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 sociaal inspecteurs dienen op de hoogte te zijn van de
loopbaanonderbreking of het tijdskrediet om te controleren of de
verzekeringsinstellingen ondanks dit cumulatieverbod toch geen uitkeringen
toekennen.
2.5. 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 berekenen,
dienen de sociaal inspecteurs, net als de verzekeringsinstellingen, kennis te hebben van
de aard van de loopbaanonderbreking, de betrokken periode en het bedrag van de
beroepsloopbaanonderbrekingsuitkering.
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2.6. 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
onderbreking van zijn beroepsloopbaan onder bepaalde voorwaarden wordt
geneutraliseerd voor de toepassing van de bepalingen van § 1.
De sociaal inspecteurs dienen dus te beschikken over hogervermelde persoonsgegevens
om voor betrokkenen de hoedanigheid van “regelmatige werknemer” te kunnen
bepalen.
2.7. 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.
2.8. Voormelde persoonsgegevens zijn voor de sociaal inspecteurs tevens 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. De verordening
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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.
2.9. De aanvraag beantwoordt aan rechtmatige doeleinden. De mee te delen of te
raadplegen persoonsgegevens lijken, uitgaande van die doeleinden, ter zake dienend en
niet overmatig.
2.10. Het weze benadrukt dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering de
betrokken persoonsgegevens enkel mag aanwenden in het kader van hogervermelde
taken.
Er dient tevens te worden gewaarborgd dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering geen enkele actie zal ondernemen ten opzichte van een sociaal
verzekerde zonder voorafgaandelijk de betrokken verzekeringsinstelling te hebben
geraadpleegd en er zich van te hebben vergewist dat de aangewende persoonsgegevens
inmiddels niet zijn gewijzigd. Dat geldt echter niet voor zover het de sociaal
verzekerde zelf is die zich tot het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
wendt om mededeling van de betrokken persoonsgegevens te bekomen.
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Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de machtiging om de hogervermelde
persoonsgegevens aan de hand van het elektronisch bericht A014 mee te delen aan het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, voor hogervermelde doeleinden.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel
(tel. 32-2-741 83 11)

