
Nr. Datum Titel Bron ISZ Betrokken
ISZ

Verslag

96/72 11/02 Machtigingsaanvraag van de RVA voor het mededelen aan de
gemeenschapsfondsen voor sociale integratie van de personen met een
handicap, van sociale gegevens van persoonlijke aard

RVA RVA, Fondsen
voor sociale
integratie

1997

97/01 14/01 aanvraag van het Fonds voor bestaanszekerheid van het bouwbedrijf tot
machtiging van zijn onderaannemer, de Patronale dienst voor organisatie en
controle van de bestaanszekerheidsstelsels (PDOC), voor het bekomen van
sociale gegevens van persoonlijke aard afkomstig van de LATG-gegevensbank
van de RSZ

RSZ RSZ, FbeZ-
bouw, PDOC

1997

97/09 14/01 Machtigingsaanvraag van de RVA voor het mogen bekomen van bepaalde
sociale persoonsgegevens met betrekking tot gesanctioneerde werklozen
vanwege de RSZ, de RSZPPO, het NIC of vanwege het Ministerie van Sociale
Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, via de Kruispuntbank

RSZ, RSZPPO, Min.
SZ, NIC, KSZ

RSZ,
RSZPPO, Min.
SZ, NIC, KSZ,
RVA

1997

97/10 14/01 aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid tot machtiging van de
RVA voor het mededelen aan de landsbonden van de mutualiteiten, via het
NIC, van bepaalde sociale persoonsgegevens met het oog op de toepassing van
de sociale franchise

RVA RVA, NIC,
landsbonden
van de
mutualiteiten

1997

97/14 11/02 aanvraag van de RSZ tot machtiging voor het mededelen van bepaalde
gegevens uit het werkgeversrepertorium van de RSZ aan het Belgisch Instituut
voor Postdiensten en Telecommunicatie met het oog op een pilootonderzoek
dat door EUROSTAT wordt georganiseerd

RSZ RSZ, BIPT 1997

97/15 11/02 aanvraag van het Hoger Instituut voor de Arbeid tot het bekomen van het
werkgeversrepertorium van de RSZ met het oog op een enquête betreffende de
vacaturemarkt

RSZ RSZ, HIVA 1997

97/17 11/02 machtigingsaanvraag van het RIZIV tot het bekomen van de ziekenfondsen van
sociale gegevens van persoonlijke aard afkomstig van de erkende
tariferingsdiensten

Verzekeringsinstelling
en

Verzekeringsin
stellingen,
RIZIV

1997

97/18 11/03 aanvraag betreffende de mededeling van attesten van ‘rechthebbenden op een
onderbrekingsuitkering’ door de RVA aan instellingen voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering

RVA RVA, KSZ,
NIC,
ziekenfondsen

1997

97/19 11/03 aanvraag van de KSZ tot uitbreiding van de machtiging verleend bij
beraadslaging nr. 93/008 van 6 april 1993 in verband met de bijdragebons voor

sociale
verzekeringsfondsen

Sociale
verzekeringsfo

1997



zelfstandigen voor zelfstandigen ndsen voor
zelfstandigen,
RSVZ, KSZ,
NIC,
verzekeringsin
stellingen

97/23 08/04 aanvraag van de firma ADE tot het bekomen van gegevens uit het
werkgeversrepertorium van de RSZ voor een studie over het intergemeentelijk
goederenvervoer in het Waals Gewest

RSZ RSZ, ADE 1997

97/26 08/04 aanvraag van de RVP tot machtiging voor het bekomen van de RVA van
sociale gegevens van persoonlijke aard betreffende deeltijdse werknemers

RVA RVA, RVP 1997

97/27 08/04 aanvraag van het laboratorium voor pneumologie van de K.U.Leuven tot
machtiging voor het verrichten van een studie m.b.t. de patiënten die door
dermatologen van het FBZ worden behandeld

FBZ FBZ,
KULeuven

1997

97/29 08/04 aanvraag van de Bestuursdirectie van de uitkeringen aan gehandicapten (Min.
SZ) tot machtiging voor het mogen mededelen van gegevens aan bepaalde
instanties bevoegd voor het toekennen van sociale of fiscale voordelen

Min. SZ Min. SZ,
verscheidene
instellingen
binnen en
buiten het
netwerk

1997

97/30 08/04 aanvraag van het Centre d’histoire et d’actualité économiques et sociales de la
Région bruxelloise ‘La Fonderie’ tot het bekomen van het repertorium van de
werkgevers gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog
op het houden van een enquête

RSZ RSZ, La
Fonderie

1997

97/31 08/04 aanvraag van de KSZ tot machtiging van de RSZPPO voor het overmaken van
de elektronische bijdragebons aan de verzekeringsinstellingen

RSZPPO RSZPPO,
KSZ, NIC,
verzekeringsin
stellingen

1997

97/32 08/04 aanvraag van de GOM Limburg tot het bekomen van het repertorium van de
werkgevers met zetel in de provincie Limburg, met het oog op de publicatie
van een nieuwe gids van de ondernemingen van Limburg en op de afname van
een enquête bij deze ondernemingen

RSZ RSZ, GOM-
Limburg

1997

97/33 08/04 aanvraag van de KSZ tot machtiging voor de automatisering van de attesten RVA RVA, KSZ, 1997



m.b.t. de ‘loopbaangegevens van de werklozen en werknemers in
loopbaanonderbreking’ die door de RVA worden overgemaakt

ASLK, RVP

97/34 08/04 aanvraag van de firma INFOTRADE tot het maandelijks bekomen van de
gegevens uit het werkgeversrepertorium van de RSZ

RSZ RSZ, Infotrade 1997

97/35 24/06 aanvraag van het Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het
bouwbedrijf tot machtiging voor het tijdelijk blijven bekomen van de gegevens
m.b.t. het vakantiegeld van de werknemers van de Verlofkas van het
bouwbedrijf

Verlofkas bouw Verlofkas
bouw, RJV,
KSZ, VFBeZ,
FbeZ-bouw

1997

97/37 13/05 aanvraag van de Kruispuntbank tot machtiging van de RVA voor het
mededelen aan de kinderbijslagfondsen van de attesten van ‘rechthebbende op
een onderbrekingsuitkering’

RVA RVA, KSZ,
RKW,
kinderbijslagka
ssen

1997

97/38 13/05 aanvraag van de RVP met het oog op de uitbreiding van de machtiging nr.
95/06 van 10 januari 1995 betreffende de mededeling van sociale gegevens van
persoonlijke aard aan de instellingen die zijn belast met de uitbetaling van
wettelijke pensioenen

RIZIV RIZIV, RVP 1997

97/39 13/05 aanvraag van de Universiteit van Bergen tot het bekomen, uit de LATG of het
werkgeversrepertorium van de RSZ, van sociale gegevens van persoonlijke
aard m.b.t. de ondernemingen met het oog op het uitvoeren van een enquête
van socio-economische aard

RSZ RSZ,
Université de
Mons

1997

97/41 24/06 aanvraag ingediend door de Kruispuntbank met het oog op een uitbreiding van
het toepassingsgebied van beraadslaging nr. 94/18 van 19 augustus 1994
betreffende de elektronische overmaking van de attesten inzake sociale
franchise

Werkloosheidskassen Werkloosheids
kassen, RVA,
NIC, KSZ,
verzekeringsin
stellingen

1997

97/42 24/06 aanvraag van de RVA voor het mogen bekomen van sociale persoonsgegevens
m.b.t. niet-gesanctioneerde werklozen vanwege diverse instellingen van sociale
zekerheid, via de Kruispuntbank

Verschillende
instellingen van
sociale zekerheid

Verschillende
instellingen
van sociale
zekerheid

1997

97/43 24/06 aanvraag van het MTA voor het bekomen van de RVA van sociale
persoonsgegevens m.b.t. tot de administratieve sancties die ten opzichte van
werkgevers werden genomen

RVA RVA, MTA 1997

97/45 24/06 machtigingsaanvraag van de Administratie der Pensioenen van het Min. Fin. Min. Fin. 1997



voor het mogen gebruiken van sociale gegevens van persoonlijke aard
betreffende de inkomsten van de echtgenoten van pensioengenieters, met het
oog op de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake bedrijfsvoorheffing
en cumulatie van pensioenen (uitbreiding van het toepassingsgebied van de
machtigingen vervat in beraadslaging nr. 95/06 van 10 januari 1995 en 96/50
van 11 juni 1996)

97/46 24/06 aanvraag betreffende het elektronisch overmaken van sociale gegevens van
persoonlijke aard door het FAO, het FBZ, het NPM en de
arbeidsongevallenverzekeraars aan de RSZ

FAO, FBZ, NPM, FAO, FBZ,
NPM, RSZ

1997

97/47 24/06 aanvraag van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid om voor de
arbeidsinspectie toegang te krijgen tot de LATG en het werkgeversrepertorium

RSZ RSZ, MTA 1997

97/48 03/07 aanvraag van het NIC tot machtiging voor de gegevensuitwisseling tussen
enerzijds de verzorgingsinstellingen en de medische hulpverleners en
anderzijds de ziekenfondsen – Carenet

NIC,
verzekeringsin
stellingen,
verzorgingsinst
ellingen, …

1997

97/49 11/09 machtigingsaanvraag van de RVA tot het raadplegen van het
werkgeversrepertorium van de RSZ

RSZ RSZ, RVA 1998

97/56 11/09 aanvraag van het RIZIV voor het bekomen vanwege ziekenhuizen van
anonieme gegevens met het oog op een studie naar de samenhang tussen
pathologie en uitgaven inzake klinische biologie in ziekenhuizen

Ziekenhuizen Ziekenhuizen,
RIZIV

1998

97/57 08/10 aanvraag van de RVA voor het meedelen van sociale gegevens van
persoonlijke aard betreffende werklozen aan het Participatiefonds

RVA RVA,
Participatiefon
ds

1998

97/58 08/10 aanvraag van de Kruispuntbank tot machtiging voor de informatisering van de
bijdragebons inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten

RSZ RSZ, KSZ,
NIC,
verzekeringsin
stellingen

1998

97/59 18/11 aanvraag van de KSZ tot machtiging voor de raadpleging van de LATG-
gegevensbank van de RSZ door de minister van Tewerkstelling en Arbeid
(Dienst collectieve arbeidsbetrekkingen)

RSZ RSZ, MTA 1998

1998


