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

SCSZ/08/044
BERAADSLAGING NR. 08/014 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN HET VLAAMS AGENTSCHAP
VOOR ONDERNEMERSVORMING - SYNTRA VLAANDEREN
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 het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA
Vlaanderen van 17 januari 2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 30 januari
2008;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen (hierna
kortweg SYNTRA Vlaanderen genoemd) werd opgericht bij het Vlaams decreet van 7 mei
2004 en heeft tot missie “het waarborgen van een kwalitatief en specifiek vormingsaanbod
aan jongeren en volwassenen die een professionele loopbaan ambiëren of verder willen
uitbouwen in een zelfstandige onderneming of een kleine en middelgrote onderneming,
teneinde meer en beter ondernemerschap mogelijk te maken als essentiële factor in de
sociaal-economische ontwikkeling in Vlaanderen”.
SYNTRA Vlaanderen staat aldus in voor het aanbieden van opleidingen en het waken over
hun kwaliteit en is gerechtigd om alle activiteiten te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van deze taken. De opleidingen zelf worden

verzorgd door het opleidingsnetwerk van SYNTRA Vlaanderen, bestaande uit
vierentwintig campussen in Vlaanderen en Brussel, de zogenaamde SYNTRA, de erkende
centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen.
Het aanbod van opleidingen richt zich tot personen die zich reeds als zelfstandige gevestigd
hebben, tewerkgesteld zijn in een kleine of middelgrote onderneming of zich willen
vestigen als zelfstandige. Het is verder verspreid over vier stelsels: de leertijd, de
ondernemersopleiding, de vervolmaking en de bijscholing.
1.2. Bij het koninklijk besluit van 9 maart 2003 werd het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig
Ondernemen, waarvan SYNTRA Vlaanderen de rechtsopvolger is, gemachtigd, enerzijds,
om toegang te hebben tot bepaalde persoonsgegevens van het Rijksregister van de
natuurlijke personen en, anderzijds, om het identificatienummer van het Rijksregister van
de natuurlijke personen te gebruiken, en dat uitsluitend voor het vervullen van haar taken in
verband met de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en
middelgrote ondernemingen.
Het betreft volgende persoonsgegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen: de
naam, de voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum, het geslacht, de nationaliteit, de
hoofdverblijfplaats, de plaats van overlijden, de datum van overlijden, het beroep, de
burgerlijke staat, de samenstelling van het gezin en de opeenvolgende wijzigingen van deze
persoonsgegevens.
Overeenkomstig het Verslag aan de Koning bij hogervermeld koninklijk besluit heeft het
verlenen van het recht van toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen tot doel
om “de toekomstige en gevestigde zelfstandigen en bedrijfsleiders van een kleine of
middelgrote onderneming op een unieke, exhaustieve en stabiele wijze te volgen in hun
leerproces”. De toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen stelt het Vlaams
Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (nu SYNTRA Vlaanderen) daarenboven in staat
om “op een unieke wijze te communiceren met de andere onderwijsinstellingen die, binnen
de deeltijdse leerplicht en het volwassenenonderwijs, scholing en opleiding aan
zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen verzorgen” en om “het bestand van
cursisten nauwkeurig bij te houden” met het oog op het correct toepassen van de betrokken
regelgeving, het correct opvolgen van de opleiding van cursisten en het informeren van
cursisten over nieuwe opleidingen en vervolmakingsinitiatieven.
1.3. SYNTRA Vlaanderen wenst nu ook toegang tot dezelfde persoonsgegevens aangaande
personen opgenomen in de Kruispuntbankregisters bedoeld in artikel 4 van de wet van 15
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, met inbegrip van het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid maar met
uitzondering van de plaats van overlijden, het beroep, de burgerlijke staat en de
samenstelling van het gezin (enkele van deze persoonsgegevens zijn overigens niet als
dusdanig in de Kruispuntbankregisters beschikbaar).
Deze persoonsgegevens zijn nodig voor een correcte identificatie van de personen wonend
in het buitenland en werkend in België die zich inschrijven voor een opleiding in één van
de SYNTRA, de erkende centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote
ondernemingen die deel uitmaken van het opleidingsnetwerk van SYNTRA Vlaanderen.

Ze zouden worden aangewend voor het aanmaken van officiële getuigschriften, diploma’s,
certificaten en attesten, het subsidiëren van opleidingen en het monitoren van de opdrachten
van SYNTRA Vlaanderen met tevredenheids- en effectiviteitsmetingen.
1.4. In haar beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid verbindt SYNTRA Vlaanderen er
zich toe om een verbetering van de uitwisseling van persoonsgegevens met de diverse
SYNTRA te verwezenlijken. Daartoe blijken correcte identificatiegegevens aangaande de
cursisten, zowel uit het Rijksregister van de natuurlijke personen als uit de
Kruispuntbankregisters, onontbeerlijk.
Verder dient SYNTRA Vlaanderen de effecten van haar beleid te meten en te evalueren en
aldus jaarlijks verschillende effectiviteitsonderzoeken uit te voeren, waarbij onder meer
wordt nagegaan of het sociaal statuut van de betrokken cursisten veranderde na het volgen
van de opleiding. Daarvoor zijn eveneens correcte en actuele adresgegevens vereist.
SYNTRA Vlaanderen is er tevens toe gehouden klantentevredenheidsmetingen te
organiseren, bij cursisten van nieuwe opleidingen, bij cursisten uit doel- en kansengroepen,
bij leerjongeren,…
Ten slotte dient een doel- en kansengroepenbeleid te worden ontwikkeld, bijvoorbeeld ten
behoeve van kortgeschoolden, werkzoekenden, personen met een arbeidshandicap,…
1.5. SYNTRA Vlaanderen wenst behalve de toegang tot de Kruispuntbankregisters ook de
mogelijkheid om fonetische ondervragingen te verrichten in het Rijksregister van de
natuurlijke personen en in de Kruispuntbankregisters, dat zijn opzoekingen waarbij aan de
hand van een aantal criteria (bijvoorbeeld de naam, de voornamen en de geboortedatum)
het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid van een betrokkene kan worden
achterhaald.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens 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.
Het gebruik van het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, voor zover toegekend
door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zelf met toepassing van artikel 8, § 1, 2°,
van de wet van 15 januari 1990, is daarentegen vrij.
2.2. Inzake de hogervermelde identificatiegegevens vervat in de Kruispuntbankregisters kan
worden verwezen naar het advies nr. 13/2002 van 8 april 2002 van de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer aangaande hogervermeld koninklijk besluit
van 9 maart 2003. In dat advies beschouwde de Commissie de doeleinden waarvoor de
toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen werd gevraagd, te weten het
vervullen door het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (nu SYNTRA

Vlaanderen) van haar taken inzake de vorming en de begeleiding van zelfstandigen en
kleine en middelgrote ondernemingen, als gerechtvaardigd.
Zij oordeelde verder dat de naam, de voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum, het
geslacht, de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de plaats van overlijden en de datum van
overlijden de minimale persoonsgegevens zijn die noodzakelijk zijn om een dossier met
betrekking tot cursisten of ondernemers in opleiding samen te stellen.
2.3. SYNTRA Vlaanderen wenst toegang tot volgende persoonsgegevens uit de
Kruispuntbankregisters, voor zover zij betrekking hebben op door haar gekende cursisten:
de naam, de voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum, het geslacht, de nationaliteit,
de hoofdverblijfplaats en de datum van overlijden.
Deze persoonsgegevens betreffende de cursisten blijken nodig voor een correcte weergave
ervan op hun getuigschrift (in geval van leertijd), diploma (in geval van
ondernemersopleiding), certificaat (in geval van vervolmaking) dan wel attest (in geval van
bijscholing), voor het uitvoeren van tevredenheids- en effectiviteitsonderzoeken, voor het
subsidiëren van de opleiding, voor het controleren van de correctheid en de volledigheid
van de persoonsgegevens en voor het corrigeren van de historiek van de persoonsgegevens.
De geboortedatum is voor SYNTRA Vlaanderen voorts noodzakelijk om de leeftijd van de
cursisten te berekenen vermits die een belangrijke factor vormt in haar doelgroepenbeleid.
Hetzelfde geldt voor de nationaliteit van de betrokken cursisten.
De persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters worden aldus ter beschikking gesteld
voor gerechtvaardigde doeleinden. Zij zijn, uitgaande van die doeleinden, ter zake dienend
en niet overmatig.
2.4. De mededeling zal plaats vinden met tussenkomst van de Coördinatiecel Vlaams egovernment (CORVE).
Deze tussenkomst biedt de waarborg dat de persoonsgegevens enkel zullen worden
meegedeeld aan SYNTRA Vlaanderen.

C.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

3.1. Zowel bij CORVE als bij de eindbestemmeling van de persoonsgegevens, SYNTRA
Vlaanderen, werd een informatieveiligheidsconsulent aangeduid.
Deze informatieveiligheidsconsulenten staan, met het oog op de veiligheid van de
persoonsgegevens die door hun opdrachtgever worden verwerkt en met het oog op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen op wie deze
persoonsgegevens betrekking hebben, in voor het verstrekken van deskundige adviezen aan
de persoon belast met het dagelijks bestuur en voor het uitvoeren van opdrachten die door
deze worden toevertrouwd. Zij hebben een adviserende, stimulerende, documenterende en
controlerende opdracht inzake informatieveiligheid.

Zij vervullen tevens de functie van aangestelde voor de gegevensbescherming, bedoeld in
artikel 17bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Ze staan in voor het uitvoeren van het informatieveiligheidsbeleid van hun respectieve
opdrachtgever. Daartoe kunnen zij in voorkomend geval een beroep doen op het document
“referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoongegevens” van
de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
3.2. CORVE en SYNTRA Vlaanderen dienen tevens rekening te houden met de minimale
veiligheidsnormen zoals bepaald door het Algemeen Coördinatiecomité van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en goedgekeurd door het sectoraal comité van de
sociale zekerheid en van de gezondheid.
3.3. Bij de mededeling van persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van het
Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, dat is ofwel het identificatienummer van het
Rijksregister van de natuurlijke personen, ofwel het identificatienummer toegekend door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
SYNTRA Vlaanderen werd bij het koninklijk besluit van 9 maart 2003 gemachtigd om
toegang te krijgen tot de persoonsgegevens van het Rijksregister van de natuurlijke
personen en om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen
te gebruiken, voor het vervullen van haar taken in verband met de vorming en de
begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen.
CORVE van zijn kant werd bij beraadslaging nr. 36/2006 van 20 december 2006 door de
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer loco het sectoraal comité
van het Rijksregister gemachtigd om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens van het
Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog
op het doorgeven van rijksregisterpersoonsgegevens aan Vlaamse doeltoepassingen.
Het gebruik van het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
is, overeenkomstig artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vrij.
3.4. CORVE, dat ten behoeve van de diensten van de Vlaamse Overheid gemeenschappelijke
toepassingen ontwikkelt, staat weliswaar in voor het meedelen van de persoonsgegevens
aan de bevoegde dienst van het Vlaamse Gewest maar mag de persoonsgegevens voor het
overige niet zelf aanwenden.
De mededeling in kwestie zal worden verwezenlijkt door middel van een beveiligde FTPverbinding over VPN tussen SYNTRA Vlaanderen en het MAGDA-platform van de
Vlaamse Overheid (CORVE) enerzijds en tussen het MAGDA-platform van de Vlaamse
Overheid (CORVE) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid anderzijds.
3.5. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en CORVE houden loggings bij met
betrekking tot de mededelingen aan SYNTRA Vlaanderen, waarin onder andere wordt

opgenomen wanneer en over wie persoonsgegevens worden meegedeeld voor
hogervermeld doeleinde. Noch de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid noch CORVE
kunnen echter zelf te weten komen aan welke concrete medewerker van SYNTRA
Vlaanderen persoonsgegevens worden meegedeeld.
SYNTRA Vlaanderen dient uitgebreidere loggings bij te houden, met per mededeling een
aanduiding van wie wanneer over wie welke persoonsgegevens heeft verkregen voor welke
doeleinden.
Deze loggings dienen gedurende minstens tien jaren te worden beheerd met het oog op het
behandelen van eventuele klachten of het achterhalen van eventuele onregelmatigheden met
betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens. De loggings zelf dienen te worden
beveiligd aan de hand van maatregelen die de vertrouwelijkheid, de integriteit en de
beschikbaarheid garanderen. Ze worden aan het sectoraal comité van de sociale zekerheid
en van de gezondheid en aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overgemaakt
indien zij daarom verzoeken.

Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde
persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden mee te delen aan SYNTRA Vlaanderen,
uitsluitend met het oog op het verwezenlijken van 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. 32-2741 83 11)

