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BERAADSLAGING NR. 18/123 VAN 2 OKTOBER 2018, GEWIJZIGD OP 7 

SEPTEMBER 2021, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS (SOCIALE SCHULDEN) DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 

SOCIALE ZEKERHEID AAN HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE 

ECONOMIE, VIA DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN DE 

VLAAMSE DIENSTENINTEGRATOR, IN HET KADER VAN DE ERKENNING VAN DE 

ONDERNEMINGEN VOOR ALTERNEREND LEREN 

 

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 wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 

april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 

die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 97; 

 

Gelet op de aanvragen van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA 

Vlaanderen en het departement Werk en Sociale Economie; 

 

Gelet op de verslagen van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. In 2015 koos de Vlaamse Regering voor een nieuw stelsel van duaal leren als kwaliteitsvol 

en volwaardig alternatief naast de bestaande ‘klassieke’ onderwijsstelsels. In het kader van 

dit stelsel neemt het leren twee vormen aan, enerzijds in het kader van een 

onderwijsinstelling en anderzijds binnen een onderneming. 

 

2. De alternerende opleiding wordt geregeld bij het decreet van de Vlaamse Gemeenschap 

van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleiding en bij het 



 

 

besluit van de Vlaamse regering van 20 november 2020 houdende uitvoering van het 

voormelde decreet van 10 juni 2016. 

 

3. Een leerling die een alternerende opleiding wenst te starten, sluit met een 

opleidingsverstrekker en een onderneming een overeenkomst van alternerende opleiding 

als de opleiding gemiddeld op jaarbasis minstens 20 uur per week opleiding op een reële 

werkplek omvat, zonder rekening te houden met de wettelijke feest- en vakantiedagen, of 

een stageovereenkomst alternerende opleiding als de opleiding door de Vlaamse Regering 

als duaal is aangeduid en op de werkplek gemiddeld op jaarbasis minder dan 20 uur per 

week bedraagt, zonder rekening te houden met de wettelijke feest- en vakantiedagen of als 

de opleiding uitsluitend plaatsvindt op een gesimuleerde werkplek. De onderneming 

waarin de leerling tewerkgesteld wordt in het kader van de alternerende opleiding dient 

erkend te zijn. Bijgevolg moet de onderneming een aanvraag tot erkenning indienen bij het 

departement Werk en Sociale Economie (het eerder daartoe bevoegde Vlaams Agentschap 

voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen werd inmiddels opgeheven1) om 

toegelaten te worden als deelnemende onderneming in het kader van de alternerende 

opleiding. 

 

4. Artikel 7, § 1, 3°, van het voormelde decreet van 10 juni 2016 bepaalt dat de onderneming 

aan de volgende voorwaarde moet voldoen om erkend te worden: “voldoende financiële 

draagkracht hebben om de continuïteit van de onderneming te waarborgen”. De 

reglementering bepaalt dat bij de evaluatie van deze financiële draagkracht onder meer 

rekening wordt gehouden met achterstallige belastingen en achterstallige bijdragen die 

geïnd worden door een instelling die belast is met de inning van de 

socialezekerheidsbijdragen. Er wordt echter geen rekening gehouden met de bedragen die 

het voorwerp uitmaken van een nageleefd afbetalingsplan bij de instelling die belast is met 

de inning van de socialezekerheidsbijdragen. 

 

5. In het kader van de alternerende opleiding werd het departement Werk en Sociale 

Economie gemandateerd om de voorwaarde inzake financiële draagkracht van de 

onderneming te controleren om te vermijden dat een leerling zijn opleiding niet zou kunnen 

voltooien als gevolg van de insolvabiliteit van de onderneming. De organisatie wenst in 

het kader hiervan de raadpleging van de informatie over de sociale schulden van een 

onderneming te automatiseren. Op basis van de verkregen informatie zou ze kunnen 

bepalen of een onderneming sociale schulden heeft en kan ze de reglementering inzake 

alternerende opleiding naleven. 

 

6. Het departement Werk en Sociale Economie wenst aldus de volgende informatie te 

verkrijgen aangaande de betrokken ondernemingen (d.w.z. de ondernemingen die wensen 

deel te nemen aan een alternerende opleiding) vanwege de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid (RSZ), via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en de Vlaamse 

Dienstenintegrator (VDI): het ondernemingsnummer en het RSZ-nummer van de 

betrokken onderneming, informatie over de schulden van de onderneming (met vermelding 

                                                 
1 Zie het decreet van 19 juni 2020 tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 

agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, tot regeling van de taken 

en bevoegdheden en tot wijziging van de naam Hermesfonds. 



 

 

van het type document, de directie die het document heeft opgesteld, de datum waarop de 

rekeningen geanalyseerd werden en het laatste trimester waarvoor de rekeningen 

geanalyseerd werden), het totale bedrag van de bijdrageschulden, het al dan niet naleven 

van een afbetalingsplan en informatie over het type betwisting en het bedrag ervan. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

7. Enkel wanneer de betrokken werkgever een natuurlijke persoon is, gaat het om een 

mededeling van persoonsgegevens die krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

een voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité vereist. 

 

8. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, met name het controleren van de afwezigheid 

van sociale schulden wanneer een onderneming wenst deel te nemen aan een alternerende 

opleiding overeenkomstig de geldende reglementering. 

 

9. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het vermelde doeleinde, ter zake 

dienend en niet overmatig. Ze hebben enkel betrekking op de werkgevers die erkend 

wensen te worden in het kader van een alternerende opleiding. Bovendien ontvangt het 

departement Werk en Sociale Economie enkel informatie over de sociale schulden van een 

onderneming. De verwerking beantwoordt aldus aan het principe van minimale 

gegevensverwerking. 

 

10. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de mededeling van 

persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Ze verloopt tevens via 

de Vlaamse Dienstenintegrator. 

 

11. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient er rekening te worden gehouden met de 

wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement 

en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens. 

 

12. Voorts moet de hogervermelde verwerking van persoonsgegevens door het departement 

Werk en Sociale Economie geschieden volgens de bepalingen van de beraadslaging nr. 

18/184 van 4 december 2018 over de uitwisseling van persoonsgegevens tussen actoren 

van het netwerk van de sociale zekerheid en organisaties van de Gemeenschappen en 

Gewesten met de tussenkomst van de dienstenintegratoren van die Gemeenschappen en 

Gewesten. 



 

 

Om deze redenen besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan 

het departement Werk en Sociale Economie via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de 

Vlaamse Dienstenintegrator (VDI) met het oog op de controle van de sociale schulden in het kader 

van de erkenning van de ondernemingen voor alternerend leren, zoals beschreven in deze 

beraadslaging, is toegestaan mits er wordt voldaan aan de in deze beraadslaging vastgestelde 

maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het 

vlak van de doelbinding en minimale gegevensverwerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de 

kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel 

(tel. 32-2-741 83 11). 


