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SCSZ/08/082 
 
ADVIES NR. 08/05 VAN 8 APRIL 2008, GEWIJZIGD OP 6 MEI 2008, BETREFFENDE 
DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS 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 5, § 1; 
 
Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA 
Vlaanderen van 14 maart 2008; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21 maart 
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. In de beheersovereenkomst gesloten tussen SYNTRA Vlaanderen en de Vlaamse Regering 

wordt SYNTRA Vlaanderen verplicht metingen inzake de effectiviteit van haar opleidingen 
te organiseren en de effecten van haar beleid te meten en te evalueren. Bij de 
effectiviteitsmetingen zal nagegaan worden of het sociaal statuut van de betrokken 
cursisten veranderde respectievelijk één jaar en vijf jaar na het volgen van de opleiding. 

 
 Daarnaast is SYNTRA Vlaanderen verplicht om het profiel van de bereikte cursisten te 

onderzoeken en hierover te rapporteren aan de Vlaamse Regering. SYNTRA Vlaanderen 
dient na te gaan of de cursisten behoren tot de bij decreet bepaalde doelgroep (zelfstandigen 
en medewerkers van kleine of middelgrote ondernemingen). Daarnaast voert SYNTRA 
Vlaanderen een doel- en kansengroepenbeleid. Ook hiervoor dient SYNTRA Vlaanderen 
cijfergegevens ter beschikking te stellen aan de Vlaamse Regering. De doelgroepen zijn 
allochtonen, arbeidsgehandicapten, ouderen, werkzoekenden en kortgeschoolden. 

 
1.3. Concreet is het de bedoeling gegevens afkomstig van SYNTRA Vlaanderen te koppelen 

aan gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, aan de hand van 
het identificatienummer van de sociale zekerheid, en op basis daarvan een kruistabel te op 
te stellen.  

 
 Het betreft volgende gegevens. 
 
 Gegevens afkomstig van SYNTRA Vlaanderen: het identificatienummer van de sociale 

zekerheid, de leeftijdsklasse, het geslacht, de nationaliteitsklasse, de provincie van de 
woonplaats, het toepasselijke doelgroepenbeleid, het opleidingsniveau (laaggeschoold, 
middengeschoold, hooggeschoold, niet gekend), het stelsel (leertijd, ondernemersopleiding, 
gecertificeerde bijscholing, niet-gecertificeerde opleiding), de inhoud van de opleiding 
(bedrijfsbeheer, beroepskennis, geïntegreerde opleiding), de toepasselijke cluster van 
beroepen, de aanduiding van het beroep waarvoor de cursist de opleiding volgt, het 
competentieniveau (initiatie, basis, ondernemers, specialisatie), de aanduiding van de 
SYNTRA-koepel (SYNTRA Limburg, SYNTRA Midden-Vlaanderen, SYNTRA 
Antwerpen en Vlaams Brabant, SYNTRA West en SYNTRA Brussel), de aanduiding of de 
cursist heeft deelgenomen aan de examens, de aanduiding of de cursist geslaagd is voor de 
examens, de aanduiding of de cursist geslaagd is voor de eindexamens en een getuigschrift 
of diploma krijgt en de aanduiding van de sector waartoe het beroep behoort. 

 
 Gegevens afkomstig uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming: het 

sociaal statuut, het type werkgever, de omvang van de onderneming, de NACE-code, de 
beroepscode en de aanduiding of de betrokkene al dan niet arbeidsgehandicapt is. 



 

 De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid koppelt de gegevens uit beide bronnen aan de 
hand van het identificatienummer van de sociale zekerheid en stelt dan een tabel op, 
waarbij alle hierboven beschreven variabelen (behalve het identificatienummer van de 
sociale zekerheid) onderling worden gekruist. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG  

2.1 Krachtens artikel 5, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzamelt de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid gegevens bij de instellingen van sociale zekerheid, slaat ze op, 
voegt ze samen en deelt ze mee aan de personen die ze nodig hebben voor het verrichten 
van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 
zekerheid. 

 
Voor zover voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vooraf een advies te 
verlenen, behalve indien de mededeling wordt verricht aan de Ministers die de sociale 
zekerheid onder hun bevoegdheid hebben, de Wetgevende Kamers, de openbare 
instellingen van sociale zekerheid, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de 
Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen of het Planbureau. 
 

2.2. 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. 

 
 Daarnaast werd SYNTRA Vlaanderen bij beraadslaging nr. 08/14 van 4 maart 2008 

gemachtigd om persoonsgegevens te bekomen 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. 

 
2.3. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, die door de bestemmeling niet 

kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 
 
 Om de historiek noodzakelijk voor de rapportering ingevolge de beheersovereenkomst te 

kunnen garanderen, houdt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de 
cursistengegevens op individuele basis bij zodanig dat bij het follow-up onderzoek van het 
sociaal statuut van de cursist diens situatie op vier tijdstippen kan worden opgevolgd. De 
uitwisseling tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en SYNTRA Vlaanderen 
gebeurt steeds in de vorm van geaggregeerde tabellen in functie van de 



 

beheersovereenkomst, die SYNTRA Vlaanderen in staat dienen te stellen om de uitvoering 
van haar beleid te evalueren. 
 

 De gegevens hebben aldus betrekking op vier tijdstippen: bij de start van het cursusjaar en 
vervolgens een half jaar, anderhalf jaar en vijf jaar na afloop van de cursus. 

 
 De gegevensaanvraag dient jaarlijks te worden uitgevoerd. 
 
 De bewaarduur van de gevraagde gegevens is maximum zes jaar. 
2.4. De onderzoeksresultaten worden jaarlijks gerapporteerd aan de bevoegde voogdijminister 

van Werk en Sociale Economie evenals aan de Minister van Onderwijs voor wat betreft de 
leertijd, aan de Vlaamse regering, aan de desbetreffende kabinetten en departementen en 
aan de raad van bestuur van SYNTRA Vlaanderen. Ook naar de SYNTRA en andere 
actoren zal op een aangepaste wijze worden gerapporteerd (steeds door mededeling van 
louter anonieme informatie). 

 

 

Om deze redenen, verleent 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
een gunstig advies voor de mededeling van hogervermelde anonieme gegevens aan het Vlaams 
Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen. 
 
 
 
 
 
 

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. 32-2-
741 83 11)  

 


