
Nr. Datum Titel Bron ISZ Betrokken ISZ Verslag 
99/98 01/02 Voorwaarden en criterie voor de mededeling door het RIZIV van sociale gegevens van 

persoonlijke aard met betrekking tot zorgverstrekkers 
RIZIV RIZIV, 

aanvragers buiten 
het netwerk 

2000 

00/01 01/02 De installatie van een unieke referentietabel voor de bouwsector binnen de vereniging van 
Fondsen voor Bestaanszekerheid 

--- VFBeZ, FBeZ in de 
bouwsector 

2000 

00/08 01/02 Mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door het Ministerie van Sociale 
Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Bestuur van de Maatschappelijke Integratie, Dienst 
Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten 

Min.SZ Min.SZ, 
rechthebben- 
den buiten het 
netwerk 

2000 

00/09 01/02 Mededeling van gegevens m.b.t. de nominatieve controlekaarten inzake tijdelijke 
werkloosheid, afgeleverd door het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de werklieden uit 
het Bouwbedrijf, door datzelfde fonds aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

FBeZ-bouw FBZ-bouw, VFBeZ, 
KSZ, RVA 2000 

00/14 01/02 De overmaking van het attest 'Begin en einde van de zelfstandigenactiviteit', door de sector 
van de zelfstandigen aan iedere betrokken instelling van sociale zekerheid, via het 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen (RSVZ) en de 
Kruispuntbank (attest A301 en raadpleging L301). 

RSVZ RSVZ, verschillende 
instellingen van 
sociale  
zekerheid 

2000 

00/18 01/02 Mededeling door de KSZ aan het Bestuur Financiën en Begroting van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van sociale gegevens van persoonlijke aard betreffende sociaal 
verzekerden die als gerechtigde aan wie het recht op het bestaansminimum wordt 
toegekend of als gerechtigde aan wie een OCMW steun verleent die geheel of gedeeltelijk 
door de Federale Staat ten laste wordt genomen, genieten van een verhoogde 
tegemoetkoming inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging 

KSZ KSZ, Brussels 
Hoofdstedelijk  
Gewest 

2000 

00/21 01/02 De mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard aangaande personen die in 
loopbaanonderbreking zijn of zijn geweest, door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
aan de Administratie Werkgelegenheid van de Vlaamse Gemeenschap, met het oog op een 
onderzoek naar de effectiviteit van de Vlaamse aanmoedigingspremies voor 
loopbaanonderbreking 

RVA RVA, KSZ, Idea 
Consult 

2000 



Nr. Datum Titel Bron ISZ Betrokken ISZ Verslag 
00/25 01/02 De raadpleging van de gegevensbank Dimona (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling) 

door de RVA-inspectiediensten 
RSZ RSZ, RVA- 

inspectie- 
diensten 

2000 

00/26 07/03 Mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard betreffende werknemers in 
arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, invaliditeit of zwangerschap, door de 
verzekeringsinstellingen aan de RVA, via het NIC en de KSZ 

verzekerings-
instellingen 

verzekerings- 
instellingen, RVA,  
NIC en KSZ 

2000 

00/27 07/03 Consultatie door het RSVZ en de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen van het 
wachtbestand "bijdragebons RSZ/RSZPPO" 

RSZ, 
RSZPPO 

RSZ, RSZPPO,  
RSVZ, sociale 
verzekerings- 
kassen voor 
zelfstandigen 

2000 

00/28 07/03 Mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de RSZ aan de Stichting 
Bureau Belgische Zaken met het oog op de behandeling van een dossier WAO (wet op 
arbeidsongeschiktheidsverzekering) 

RSZ RSZ, BBZ 
2000 

00/29 07/03 Aanvraag van het Min.SZ -Bestuur van de maatschappelijke integratie- tot machtiging van 
de KSZ voor de mededeling aan de Vlaamse Milieumaatschappij van sociale gegevens van 
persoonlijke aard betreffende personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming 
inzake geneeskundige verzorging en die vrijgesteld zijn van de betaling van de 
afvalwaterheffing 

KSZ KSZ, VMM 

2000 

00/34 07/03 Mededeling van statistische tabellen per anoniem ziekenhuisverblijf door de 
verzekeringsinstellingen aan het RIZIV en de Technische Cel - Koppeling van de 
statistische tabellen per anoniem ziekenhuisverblijf en de Minimale Klinische Gegevens 
door de Technische Cel 

verzekerings-
instellingen, 
ziekenhuizen 

verzekerings- 
instellingen, 
ziekenhuizen, 
RIZIV,  
Technische Cel 

2000 

00/35 07/03 Mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de instellingen van sociale 
zekerheid aan de Vlaamse Milieumaatschappij met het oog op de vestiging, de inning en de 
invordering van de heffing op de waterverontreiniging 

instellingen 
van sociale 
zekerheid 

instellingen van 
sociale zekerheid, 
VMM 

2000 



Nr. Datum Titel Bron ISZ Betrokken ISZ Verslag 
00/36 07/03 Consultatie van het opvolgingsbestand m.b.t. de elektronische berichten A036, meegedeeld 

door de OCMW's aan de verzekeringsinstellingen, via het Min.SZ, de KSZ en het NIC met 
het oog op de automatische toekenning van bijkomende voordelen aan OCMW-cliënten en 
de efficiëntere uitoefening van het terugvorderingsrecht in hoofde van de OCMW's 

Min.SZ Min.SZ, BCSS,  
NIC, OCMW, 
verzekerings- 
instellingen,  
RIZIV 

2000 

00/37 07/03 Aanvraag van het Interuniversitair instituut voor de studie van de arbeid (IISA) met het oog 
op een onderzoek "Vernieuwen doet behouden: de vakbeweging op weg naar de 21ste 
eeuw" - medewerking van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen 

HVW HVW,  IISA 
2000 

00/38 07/03 Mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de RSZ aan de Stichting 
Bureau voor Belgische Zaken 

RSZ RSZ 
BBZ 

2000 

00/42 09/05 Machtigingsaanvraag voor de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door 
de RSZ aan de stad Turnhout in het kader van een onderzoek naar het al dan niet terecht 
ambtelijk schrappen van een inwoner 

RSZ Stad Turnhout 
RSZ 2000 

00/43 09/05 Machtigingsaanvraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het bekomen vanwege 
de Kruispuntbank van bepaalde sociale gegevens van persoonlijke aard van op haar 
grondgebied gevestigde gezinshoofden 

KSZ Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest 
KSZ 

2000 

00/44 09/05 Machtigingsaanvraag voor de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door 
de Rijksdienst voor sociale zekerheid aan het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en 
de diensten voor het verhuur van voertuigen met chauffeur, met het oog op de uitbetaling 
van een uniformvergoeding 

RSZ Sociaal fonds voor 
taxiondernemingen 
RSZ 
KSZ 
VFBZ 

2000 

00/46 09/05 Aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening met het oog op de machtiging van 
het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen om de LATG (gegevens inzake loon en 
arbeidstijd) van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te raadplegen  

RSZ RVA 
FSO 
RSZ 

2000 

00/57 09/05 Mededeling door het RIZIV van sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot 
een geneesheer, in het kader van een gerechtelijk geschil 

RIZIV - 2000 



Nr. Datum Titel Bron ISZ Betrokken ISZ Verslag 
00/58 09/05 Mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard in het kader van een collectieve 

schuldenregeling (uitbreiding van de machtiging nr. 99/25 van 2 maart 1999) 
diverse 
instellingen 
van sociale 
zekerheid 

diverse ISZ 
schuld- 
bemiddelaars 2000 

00/67 06/06 Machtigingsaanvraag voor de mededeling van statistische gegevens per werkgever door de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan instanties die deze gegevens nodig hebben voor het 
uitvoeren van hun taken 

RSZ RSZ 
diverse instanties 2000 

00/68 25/07 Machtigingsaanvraag vanwege het RIZIV m.b.t. de raadpleging van het 
personenrepertorium van de Kruispuntbank met het oog op de intersectoriële 
terugvordering van ten onrechte uitgekeerde prestaties 

KSZ KSZ 
RIZIV 2000 

00/69 25/07 Machtigingsaanvraag van het arbeidsauditoraat van Luik voor een rechtstreekse toegang tot 
sociale persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de sociale zekerheid 

KSZ KSZ 
Arbeidsauditoraat 
van Luik 

- 

00/72 05/09 Machtigingsaanvraag van de RKW en de kinderbijslagfondsen voor de raadpleging van de 
LATG-gegevensbank van de RSZ  

RSZ RSZ 
RKW 
Kinderbijslagfondsen 

2000 

00/73 05/09 Machtigingsaanvraag van de RSZ m.b.t. wijziging van de DIMONA-aangifte (vermelding 
van de hoedanigheid van de werknemer) uitbreiding van de machtiging vervat in 
beraadslaging nr. 98/80 van 1 december 1998  

RSZ - 
- 

00/74 05/09 Machtigingsaanvraag voor de raadpleging van diverse socialegegevensbanken door de 
Dienst "Inschakeling in het arbeidsproces" van de Administratie van de werkgelegenheid 
van het federaal ministerie van Tewerkstelling en Arbeid in het kader van de opvolging van 
de startbanen en het verzamelen van de nodige statistische informatie 

KSZ 
RSZ 

Min T&A 

2000 

00/75 05/09 Machtigingsaanvraag van het NIS voor de mededeling van sociale gegevens van 
persoonlijke aard m.b.t. tewerkstelling en werkloosheid in het kader van de enquête naar de 
arbeidskrachten (eak) 

RVA 
RSZ 
RSZPPO 
RSVZ 

NIS 
KSZ 
RVA 
RSZ 

2000 
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RVP 
AP 

RSZPPO 
RSVZ 
RVP 
AP 

00/78 03/10 Mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank en de 
sociale 
zekerheidsinstellingen aan buitenlandse autoriteiten en organen – samenwerking in het 
kader van de toepassing van verordening (EEG) nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende 
de toepassing van de socialezekerheids- regelingen op werknemers en zelfstandigen, 
alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen 

ISZ ISZ 
buitenlandse 
autoriteiten en 
organen 2000 

00/79 03/10 Machtigingsaanvraag voor de raadpleging van diverse socialegegevensbanken door de 
studiedienst van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid in het kader van het opleggen 
van administratieve geldboeten 

KSZ 
RSZ 

Min T&A 
2000 

00/80 03/10 Machtigingsaanvraag voor de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door 
de Kruispuntbank aan de OCMW’s, via het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid 
en Leefmilieu, met het oog op de controle op de toekenning van een forfaitaire 
tegemoetkoming in de huisbrandolie 

KSZ KSZ 
OCMW's 
Min SZ 2000 

00/83 05/12 Machtigingsaanvraag van het OCMW St.-Niklaas m.b.t. de mededeling van sociale 
gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank en de socialezekerheidsinstellingen 
aan de OCMW’s met het oog op de terugvordering van kosten van maatschappelijke 
dienstverlening 

KSZ 
ISZ 

KSZ 
ISZ 
OCMW's 2000 

 


