
Nr. Datum Titel Bron ISZ Betrokken ISZ Verslag 
01/01 06/02 Machtigingsaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

Departement Algemen Zaken en Financiën, Administratie Budgettering, 
Accounting en Financieel management, voor de mededeling van sociale 
gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale 
zekerheid, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, het 
Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor beroepsziekten met het 
oog op de toepassing van de vrijstelling van betaling van kijk- en 
luistergeld 

RIZIV 
FAO 
FBZ 
Min SZ 

Vlaamse 
Gemeenschap 
KSZ 
RIZIV 
FAO 
FBZ 
Min SZ 

2001 

01/18 06/03 Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Milieumaatschappij voor de 
mededeling door de Kruispuntbank van gegevens aangaande 
gehandicapten die aanspraak kunnen maken op een vrijstelling van 
betaling van de heffing op waterverontreiniging 

Min SZ Vlaamse 
Milieumaatschappij 
KSZ 
Min SZ 

2001 

01/19 06/03 Machtigingsaanvraag van de Caisse d'allocations familiales de Lille voor 
de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de 
Belgische Rijksdienst voor sociale zekerheid 

RSZ Caisse d'allocations 
familiales de Lille 
RSZ 
KSZ 

2001 

01/33 10/04 Machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid 
voor de mededeling door de instellingen van sociale zekerheid van sociale 
gegevens van persoonlijke aard aan buitenlandse 
socialezekerheidsinstellingen 

ISZ KSZ 
buitenlandse ISZ 

2001 

01/37 10/04 Machtigingsaanvraag van de RVA voor de mededeling van sociale 
gegevens van persoonlijke aard aan de VDAB, de FOREM en de BGDA 
met het oog op het actualiseren van hun gegevensbanken 

RVA VDAB 
FOREM 
BGDA 
RVA 
KSZ 

2001 



Nr. Datum Titel Bron ISZ Betrokken ISZ Verslag 
01/47 05/06 Machtigingsaanvraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de 

mededeling door de Kruispuntbank van sociale gegevens van persoonlijke 
aard betreffende bepaalde categorieën sociaal verzekerden die genieten 
van een verhoogde tegemoetkoming inzake de verzekering voor 
geneeskundige verzorging 

- KSZ 
Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest 

2001 

01/53 05/06 Machtigingsaanvraag van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) 
voor de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de 
Rijksdienst voor sociale zekerheid met het oog op het voeren van een 
enquête naar de lonen in de landbouw betreffende het jaar 2000 

RSZ KSZ 
NIS 2001 

01/55 05/06 Machtigingsaanvraag van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) 
voor de mededeling door de Kruispuntbank van sociale gegevens van 
persoonlijke aard m.b.t. de tewerkstelling als leerling of jobstudent 
(uitbreiding van de machtiging nr.00/75 van 5 september 2000 m.b.t. de 
enquête naar de arbeidskrachten (EAK) 

RSZ 
RSZPPO 
RVP 
ADP 
RVA 
RSVZ 

NIS 
KSZ 

2001 

01/56 05/06 Machtigingsaanvraag van het Federaal ministerie van Sociale Zaken voor 
de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de 
verzekeringsinstellingen aan de erkende regionale screeningscentra in het 
kader van de mammografische borstkankerscreening 

VI MSZ 
screeningscentra 2001 



Nr. Datum Titel Bron ISZ Betrokken ISZ Verslag 
01/63 31/07 Machtigingsaanvraag van de Federale Overheidsdienst Informatie- en 

Communicatietechnologie voor de mededeling van sociale gegevens van 
persoonlijke aard door de RSZ en het RSZV in het kader van de 
ontwikkeling van een netwerk voor elektronische gegevensuitwisseling 
tussen de federale overheidsdiensten 

RSZ 
RSVZ 

FOD ICT 
RIZIV 
RKW 
RVA 
HIZIV 
MSZ 
Min. Binnenlandsze 
zaken 
Min. Financiën  
MTA 
Min. Middenstand 

2001 

01/65 31/07 Machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor 
de mededeling aan het "département des sciences économiques" van de 
UCL van sociale gegevens van persoonlijke aard m.b.t. de arbeidssituatie 
van jonge werkzoekenden met het oog op de evaluatie van de 
activeringsprogramma’s 

- KSZ 
département des 
sciences 
économiques de 
l'UCL 

2001 

01/66 31/07 Aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid tot wijziging 
van de modaliteiten van mededeling, aan de Vlaamse milieumaatschappij, 
van sociale gegevens van persoonlijke aard m.b.t. de sociaal verzekerden 
die genieten van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor 
gehandicapten 

MSZ KSZ 
Vlaamse milieu- 
maatschappij 2001 

01/68 31/07 Aanvraag van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid voor de 
mededeling door de Rijksdienst voor sociale zekerheid van sociale 
gegevens van persoonlijke aard betreffende de volledige LATG-populatie 
met het oog op het beantwoorden van een vragenlijst van de Europese 
Raad m.b.t. "indicators on gender pay equality" 

RSZ MET 

2001 



Nr. Datum Titel Bron ISZ Betrokken ISZ Verslag 
01/69 02/10 Machtigingsaanvraag van het Federaal Planbureau voor de mededeling 

door de Kruispuntbank van sociale gegevens van persoonlijke aard met 
het oog op een studie m.b.t. de determinanten van de economische 
ontwikkeling in de Belgische steden 

KSZ Federaal 
planbureau 2002 

01/70 14/08 Aanvraag voor de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard 
door de Kruispuntbank aan de drukker van de gratis passen vanwege "De 
Lijn" met het oog op de verzending van gratis passen voor 
personenvervoer ten behoeve van personen met een handicap 

MSZ 
Vlaams fonds voor 
integratie van 
personen met 
handicap 

KSZ 

2001 

01/72 02/10 Machtigingsaanvraag voor enerzijds de mededeling van het elektronisch 
bericht "gezondheidszorgen gepensioneerden" door de RVP, het RSVZ en 
het Pensioenkadaster aan de verzekeringsinstellingen (via de 
Kruispuntbank en het NIC) en anderzijds de raadpleging van het 
opvolgingsbestand door het RIZIV, de verzekeringsinstellingen, de RVP 
en het RSVZ 

RVP 
RSVZ 
Pensioenkadaster 

VI 
KSZ 
NIC 
RIZIV 
RVP 
RSVZ 

2002 

01/76 20/09 Machtigingsaanvraag voor de raadpleging van bepaalde 
socialegegevensbanken door de werkgevers en hun lasthebbers in het 
kader van het project "Multifunctionele aangifte"  

- - 
2001 

01/77 02/10 Aanvraag voor de raadpleging van het nationaal repertorium van de 
kinderbijslagen door de RVP, het FAO, de Administratie der Pensioenen 
en het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu 
(Bestuur voor de maatschappelijke integratie – bestuursdirectie van de 
uitkeringen aan gehandicapten) 

RKW RVP 
FAO 
ADP 
MSZ 

2002 

01/78 02/10 Machtigingsaanvraag voor de mededeling door de RSZ aan de FOREM 
van sociale gegevens van persoonlijke aard in het kader van het "plan 
formation- insertion" 

RSZ FOREM 
KSZ 2002 



Nr. Datum Titel Bron ISZ Betrokken ISZ Verslag 
01/79 02/10 Machtigingsaanvraag voor de mededeling door de KSZ aan het 

"département des sciences économiques" van de UCL van sociale 
gegevens van persoonlijke aard betreffende werkzoekende volledig 
werklozen met het oog op een onderzoek aangaande de impact van 
sancties in de werkloosheidsverzekering op arbeidsmarktherintrede 

- KSZ 
UCL 

2002 

01/82 02/10 Machtigingsaanvraag van de Staatsveiligheid om mededeling te bekomen 
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van personeelslijsten van 
ondernemingen met het oog op de uitvoering van de opdrachten die aan 
de Staatsveiligheid worden toevertrouwd in de wet van 30 november 1998 
houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst 

RSZ Staatsveiligheid 

2002 

01/84 6/11 Machtigingsaanvraag voor de mededeling van sociale gegevens van 
persoonlijke aard door de instellingen van sociale zekerheid aan 
gerechtsdeurwaarders in het kader van de toepassing van de wet van 21 
december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden – 
uitbreiding van de machtiging vervat in beraadslaging nr. 96/65 van 10 
september 1996 

- - 

2002 

01/85 12/11 Machtigingsaanvraag voor de mededeling van sociale gegevens van 
persoonlijke aard m.b.t. werknemers door de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ) aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) met 
het oog op een onderzoek naar de structuur en de verdeling van de lonen – 
uitbreiding van de machtiging vervat in beraadslaging nr. 99/94 van 9 
november 1999 

RSZ NIS 

2002 

01/87 11/12 Machtigingsaanvraag voor de mededeling van sociale gegevens van 
persoonlijke aard door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan 
de Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen 
(Ministerie van Financiën)  met het oog op de opeising van een erfloze 
nalatenschap   

RSZ Min. Financiën 

2002 



Nr. Datum Titel Bron ISZ Betrokken ISZ Verslag 
01/88 11/12 Machtigingsaanvraag voor de mededeling van sociale gegevens van 

persoonlijke aard door de RVA en het NIC aan de Rijksdienst voor 
Pensioenen, via de Kruispuntbank,  met het oog op het ambtshalve 
onderzoeken van het recht op pensioen in hoofde van personen die een 
werkloosheids- of ziekte- en invaliditeitsuitkering ontvangen  

RVA 
NIC 

RVP 

2002 

01/89 11/12 Aanvraag van de Kruispuntbank voor de mededeling door haarzelf van 
gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard aan het HIVA met het 
oog op een onderzoek naar de effectieve integratie van deelnemers aan het 
voordeelbanenplan op de arbeidsmarkt  

KSZ HIVA 

2002 

01/90 11/12 Mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de OCMW’s 
aan de RKW en de kinderbijslagfondsen (A036) en consultatie door de 
RKW en de kinderbijslagfondsen van het opvolgingsbestand terzake 
(L036) – uitbreiding van de machtigingen verleend bij beraadslagingen 
99/88 van 5 oktober 1999 en 00/36 van 7 maart 2000  

OCMW RKW 
Kinderbijslagfondse
n 2002 

01/91 11/12 Uitwisseling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen de RSZ en 
het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid met het oog op de toepassing 
van de wetgeving inzake de startbaanovereen-komsten 

- - 
2002 

01/92 11/12 Aanvraag voor de raadpleging van het nationaal repertorium van de 
kinderbijslagen door het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid 
en Leefmilieu (Bestuur van de sociale zekerheid – Dienst kinderbijslag)  

RKW MSZ 
2002 

   

 


