
 

  
 
 
 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 
 
 
SCSZ/10/008 
 
 
ADVIES NR. 10/01 VAN 2 FEBRUARI 2010 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS AAN DE FEDERALE 
OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 
MET HET OOG OP HET EVALUEREN VAN HET STELSEL VAN DE 
DIENSTENCHEQUES 
 
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 de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg van 20 januari 2010; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21 
januari 2010; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wenst met het 

oog op het evalueren van het stelsel van de dienstencheques te kunnen beschikken over 
bepaalde anonieme gegevens. Het onderzoek beoogt het opstellen van het 
evaluatieverslag betreffende dit werkgelegenheidsstelsel, dat inzonderheid betrekking 
zal hebben op het werkgelegenheidseffect van de maatregel, de globale kostprijs ervan 
(met bijzondere aandacht voor de terugverdieneffecten) en de toepasselijke loon- en 
arbeidsvoorwaarden. 

 
2. Meer bepaald wordt om de mededeling van volgende tabellen verzocht, op basis 

waarvan het profiel, de tewerkstellingskenmerken en de loopbaan van de betrokken 
werknemers in kaart kunnen worden gebracht. 
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3. Tabel 1: het profiel van de dienstencheque-werknemers – het aantal personen met een 
dienstencheque-arbeidsovereenkomst in het eerste kwartaal van 2005, het eerste 
kwartaal van 2006, het eerste kwartaal van 2007 en het eerste kwartaal van 2008 (één 
tabel per kwartaal) volgens geslacht, gewest, leeftijdsklasse, nationaliteitsklasse en 
gezinssituatie. 

 
4. Tabel 2: het gemiddeld dagloon van de dienstencheque-werknemers – het gemiddeld 

dagloon van alle personen met een dienstencheque-arbeidsovereenkomst in het eerste 
kwartaal van 2005, het eerste kwartaal van 2006, het eerste kwartaal van 2007 en het 
eerste kwartaal van 2008 (één tabel per kwartaal) volgens geslacht, gewest, 
leeftijdsklasse, nationaliteitsklasse en gezinssituatie. Voor alle personen die naast hun 
tewerkstelling in het kader van het stelsel van de dienstencheques nog een andere job 
uitoefenen wordt enkel rekening gehouden met het gemiddeld dagloon van de 
tewerkstelling met een dienstencheque-arbeidsovereenkomst. 

 
5. Tabel 3: het percentage deeltijdarbeid bij de dienstencheque-werknemers – het 

percentage deeltijdarbeid (in klassen) bij alle personen met een dienstencheque-
arbeidsovereenkomst in het eerste kwartaal van 2005, het eerste kwartaal van 2006, het 
eerste kwartaal van 2007 en het eerste kwartaal van 2008 (één tabel per kwartaal) 
volgens geslacht, gewest, leeftijdsklasse, nationaliteitsklasse en gezinssituatie. De 
deeltijdarbeid heeft enkel betrekking op de dienstencheque-arbeidsovereenkomst. 

 
6. Tabel 4: de socio-economische situatie van dienstencheque-werknemers vóór het eerste 

kwartaal 2007 – het aantal personen per socio-economische situatie op alle kwartalen 
sinds het eerste kwartaal van 2004 tot en met het vierde kwartaal van 2006 (één tabel 
per kwartaal) voor alle werknemers die in het eerste kwartaal van 2007 een 
dienstencheque-arbeidsovereenkomst hadden. Indien de persoon werkend is moet er 
ook aangegeven worden of dit met een dienstencheque-arbeidsovereenkomst is of niet. 
Deze tabel moet gekruist worden met de volgende profielkenmerken: geslacht, gewest, 
leeftijdsklasse, nationaliteitsklasse, gezinssituatie en sector van tewerkstelling. 

 
7. Tabel 5: de socio-economische situatie van de dienstencheque-werknemers na het eerste 

kwartaal 2007 – het aantal personen per socio-economische situatie op alle kwartalen 
sinds het tweede kwartaal van 2007 tot en met het laatste beschikbare kwartaal (één 
tabel per kwartaal) voor alle werknemers die in het eerste kwartaal van 2007 een 
dienstencheque-arbeidsovereenkomst hadden. Indien de persoon werkend is moet er 
ook aangegeven worden of dit met een dienstencheque-arbeidsovereenkomst is of niet. 
Deze tabel moet gekruist worden met de volgende profielkenmerken: geslacht, gewest, 
leeftijdsklasse, nationaliteitsklasse, gezinssituatie en sector van tewerkstelling. 

 
8. Tabel 6: het loonverschil tussen de job als dienstencheque-werknemer in het eerste 

kwartaal van 2007 en de meest recente job daarvóór buiten het kader van de 
dienstencheques – deze tabel omvat het loonverschil voor alle personen met een 
dienstencheque-arbeidsovereenkomst in het eerste kwartaal van 2007 en met een andere 
job daarvóór (werkend maar niet met een dienstencheque-arbeidsovereenkomst) in één 
van de kwartalen sinds het eerste kwartaal van 2004 tot en met het vierde kwartaal van 
2006. Het loonverschil zal worden ingedeeld in klassen. Deze tabel moet gekruist 
worden met de volgende profielkenmerken: geslacht, gewest, leeftijdsklasse, 
nationaliteitsklasse, gezinssituatie en sector van tewerkstelling. 
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9. Tabel 7: het loonverschil tussen de job als dienstencheque-werknemer in het eerste 
kwartaal van 2007 en een andere job daarna buiten het kader van de dienstencheques – 
deze tabel omvat het loonverschil voor alle personen met een dienstencheque-
arbeidsovereenkomst in het eerste kwartaal van 2007 en met een andere job daarna 
(werkend maar niet met een dienstencheque-arbeidsovereenkomst) in één van de 
kwartalen tussen het tweede kwartaal van 2007 tot en met het laatste beschikbare 
kwartaal. Het loonverschil zal worden ingedeeld in klassen. Deze tabel moet gekruist 
worden met de volgende profielkenmerken: geslacht, gewest, leeftijdsklasse, 
nationaliteitsklasse, gezinssituatie en sector van tewerkstelling. 

 
10. Tabel 8: de werkloosheidsduur van dienstencheque-werknemers die in het eerste 

kwartaal van 2007 werkloos waren – voor alle personen met een dienstencheque-
arbeidsovereenkomst in het eerste kwartaal van 2007 die vlak vóór hun indiensttreding 
als dienstencheque-werknemer werkloos waren, moet de werkloosheidsduur (in klassen) 
worden weergegeven. Deze tabel moet gekruist worden met de volgende 
profielkenmerken: geslacht, gewest, leeftijdsklasse en nationaliteitsklasse. 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
11. 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. 

 
12. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens. Ze kunnen door de 

bestemmeling niet herleid worden tot persoonsgegevens. 
 

13. De mededeling beoogt de evaluatie van het stelsel van de dienstencheques. Deze 
doelstelling lijkt nuttig voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 
zekerheid. 
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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 de 
federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
 
 
 
 
 
 

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)  
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