
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/18/043 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/024 VAN 6 MAART 2018 OVER DE MEDEDELING VAN 

GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 

SOCIALE ZEKERHEID AAN HET FACULTAIR ONDERZOEKSCENTRUM LEUVEN 

ECONOMICS OF EDUCATION RESEARCH VAN DE FACULTEIT ECONOMIE EN 

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN VAN DE KU LEUVEN VOOR HET ONDERZOEKEN 

VAN HET ECONOMISCH EFFECT VAN DE SYNTRA-OPLEIDINGEN EN VOOR HET 

REALISEREN VAN EEN BENCHMARK TEN OPZICHTE VAN DE OPLEIDINGEN 

VAN ANDERE RELEVANTE VLAAMSE OPLEIDINGSVERSTREKKERS 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder de artikelen 5 en 15; 

 

Gelet op de aanvraag van het facultair onderzoekscentrum Leuven Economics of Education 

Research; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het facultair onderzoekscentrum Leuven Economics of Education Research van de Faculteit 

Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven staat momenteel op vraag van het 

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen in voor het 

onderzoeken van het economisch effect (de effectiviteit) van de SYNTRA-opleidingen op de 

maatschappij en voor het realiseren van een benchmark ten opzichte van de opleidingen van 

andere relevante Vlaamse opleidingsverstrekkers (op het vlak van de efficiëntie en de 

effectiviteit). 
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2. Voor het verwezenlijken van die opdracht willen de onderzoekers gebruik maken van 

bepaalde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 

(waaronder persoonsgegevens van het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, 

Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen), te koppelen en te coderen door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

3. De populatie van het onderzoek bestaat uit cursisten van SYNTRA en cursisten van andere 

onderwijsverstrekkers, voor zover zij ingeschreven waren of een diploma behaald hebben in 

de periode 2005-2016. Volgende steekproeven zouden worden getrokken: 90% van het totale 

aantal cursisten van SYNTRA, 80% van de deelnemers van de opleidingen van de Vlaamse 

Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), 60% van de personen die 

deelnamen aan opleidingen van het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), 60% van 

de leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs (BSO, derde graad en zevende jaar) 

en 60% van de leerlingen van het technisch secundair onderwijs (TSO, derde graad). 

 

4. Per betrokkene zouden de volgende persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt 

en sociale bescherming worden verwerkt (voor elk kwartaal vanaf de registratie bij het 

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en 

Studietoelagen). De onderzoekers zouden de gecodeerde persoonsgegevens bewaren tot 31 

december 2018 (de einddatum van het onderzoek) en ze daarna vernietigen. 

 

 Persoonskenmerken: het geslacht, de woonplaats (gecodeerd, met aanduiding van de afstand 

tot de vormingsplaatsen van SYNTRA, de VDAB, het CVO, het BSO en het TSO), de eerste 

nationaliteit van de betrokkene, zijn twee ouders en zijn vier grootouders (in klassen), de 

geboortedatum (jaar en maand), de overlijdensdatum (jaar en maand) en de werkintensiteit 

op huishoudniveau. 

 

 Vorming: de datum van de registratie (jaar/maand), de onderwijsvorm, het ISCED-niveau, 

de instantie (de organisatie die het bewijs uitreikt), het onderwerp, het studiegebied, de 

specialisatie, de studierichting, het type bewijs, de benaming van het bewijs, de datum van 

de uitreiking van het bewijs (jaar/maand), het aantal lesuren van de opleiding, de 

beroepskwalificatie en de onderwijskwalificatie. 

 

 Statuut van zelfstandige: de periode van aansluiting bij het Rijksinstituut voor de Sociale 

Verzekeringen der Zelfstandigen (jaar en kwartaal van begindatum en einddatum), het 

beroep, de sector, de bijdragecategorie, het wel of niet bestuurder van een vennootschap zijn, 

het inkomstenjaar, het belastbaar jaarinkomen (in klassen) en de bruto belastbare 

kinderbijslag voor zelfstandigen (in klassen). 

 

 Statuut van werknemer: het aantal jobs in loondienst, de hoofdprestatie, het arbeidersstatuut, 

de sector, het bruto belastbaar jaarloon (in klassen), het gemiddeld dagloon (in klassen), het 

wel of niet combineren van een statuut van werkende met een activering door de Rijksdienst 

voor Arbeidsvoorziening, het percentage deeltijdse arbeid, het gecumuleerd percentage 

deeltijdse arbeid en het voltijds equivalent op huishoudniveau (twee definities). 

 

 Andere: het aantal jobs als werknemer of zelfstandige, het wel of niet als pensioentrekkende 

een ander afgeleid pensioen ontvangen, de bruto belastbare jaaruitkering bij het Rijksinstituut 
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voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (in klassen), het wel of niet gekend zijn bij de 

ziekenfondsen en leefloon of financiële hulp ontvangen en het wel of niet als oudere werkloze 

vrijgesteld zijn van de inschrijving als werkzoekende. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

5. Krachtens artikel 5 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 persoonsgegevens 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. Het betreft ook een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15 van 

de wet van 15 januari 1990 een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist. 

 

6. Het facultair onderzoekscentrum Leuven Economics of Education Research van de Faculteit 

Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven onderzoekt het economisch effect 

van de SYNTRA-opleidingen op de maatschappij en de positie van de SYNTRA-opleidingen 

ten opzichte van de opleidingen van andere relevante Vlaamse opleidingsverstrekkers. Het 

gaat om een gerechtvaardigd doeleinde. De mee te delen persoonsgegevens zijn bovendien, 

uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. Ze kunnen slechts door middel van 

een betekenisloos volgnummer in verband worden gebracht met een geïdentificeerde of 

identificeerbare persoon. De eigenlijke persoonskenmerken worden beperkt en doorgaans in 

klassen meegedeeld. 

 

7. Overeenkomstig artikel 4, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens mogen 

persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle 

relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de 

toepasselijke regelgeving, onverenigbaar is met die doeleinden. Voor zover het gaat om een 

latere verwerking van persoonsgegevens waarvan het doeleinde niet op zich verenigbaar is 

met het oorspronkelijk doeleinde, is deze latere verwerking van persoonsgegevens verboden 

behalve indien zij beantwoordt aan de voorschriften van afdeling II van hoofdstuk II van het 

koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens. 

 

8. De onderzoekers van het facultair onderzoekscentrum Leuven Economics of Education 

Research kunnen het hogervermelde doeleinde niet verwezenlijken aan de hand van louter 

anonieme gegevens omdat zij de situatie van individuele personen moeten kunnen opvolgen 

(zij willen verbanden nagaan tussen de vorming van de geselecteerde individuen en hun 

professionele status). 

 

9. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de gecodeerde persoonsgegevens pas aan 

de onderzoekers meedelen nadat zij, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 

13 februari 2001, in het bezit werd gesteld van het door de Commissie voor de Bescherming 
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van de Persoonlijke Levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs van de aangifte van de 

verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 

10. Het facultair onderzoekscentrum Leuven Economics of Education Research moet alle 

mogelijke middelen inzetten om te vermijden dat de identiteit van de betrokkenen zou 

worden achterhaald. In elk geval is het, overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit 

van 13 februari 2001, verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde 

gecodeerde persoonsgegevens om te zetten in niet-gecodeerde persoonsgegevens. 

 

11. Overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 mogen de 

resultaten van de verwerking in beginsel niet worden bekendgemaakt in een vorm die het 

mogelijk maakt om de betrokken personen te identificeren. De onderzoekers zijn er bijgevolg 

toe gehouden om de onderzoeksresultaten enkel op een anonieme wijze te publiceren. 

 

12. Het facultair onderzoekscentrum Leuven Economics of Education Research mag de door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ter beschikking gestelde gecodeerde 

persoonsgegevens bijhouden tot 31 december 2018 en moet ze na deze datum vernietigen, 

behoudens indien het vooraf van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid de machtiging verkrijgt om ze ook na deze datum bij te houden. 

 

13. De onderzoekers moeten bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening houden met 

de hogervermelde wetten van 15 januari 1990 en 8 december 1992, hun uitvoeringsbesluiten 

en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

14. Zij moeten ten slotte ook rekening houden met 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. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde gecodeerde persoonsgegevens 

mee te delen aan het facultair onderzoekscentrum Leuven Economics of Education Research van 

de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven, uitsluitend met het oog op 

het onderzoeken van het economisch effect van de SYNTRA-opleidingen en het realiseren van een 

benchmark ten opzichte van de opleidingen van andere relevante Vlaamse opleidingsverstrekkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


