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SCSZG/17/018 

 

 

ADVIES NR. 17/09 VAN 7 FEBRUARI  2017 OVER DE MEDEDELING VAN 

ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR DE 

EVALUATIE VAN HET SYSTEEM VAN DE DIENSTENCHEQUES VOOR 

BUURTBANEN EN BUURTDIENSTEN VOOR DE JAREN 2014, 2015 EN 2016 
 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 5, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evalueert het systeem van de dienstencheques voor 

buurtbanen en buurtdiensten voor de jaren 2014, 2015 en 2016 en wil daartoe gebruik maken 

van anonieme gegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid. 

 

2. De aanvraag betreft enkele tabellen waarmee het profiel, de tewerkstellingskenmerken en de 

loopbaan van de dienstenchequewerknemers wonend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

in kaart kunnen worden gebracht. De vermelde variabelen worden in voorkomend geval ook 

afzonderlijk met het gewest gekruist. 

 

 Tabel 1 (profiel van de dienstenchequewerknemers) bevat het aantal personen met een 

arbeidsovereenkomst in het stelsel van de dienstencheques (eerste kwartaal 2014/2015), 
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verder ingedeeld volgens geslacht, leeftijdsklasse, nationaliteitsklasse, herkomstklasse, 

gezinssituatie, studieniveau en gewest. 

 

 Tabel 2 (gemiddeld dagloon van de dienstenchequewerknemers) bevat het aantal personen 

met een arbeidsovereenkomst in het stelsel van de dienstencheques (eerste kwartaal 

2014/2015), verder ingedeeld volgens geslacht, leeftijdsklasse, nationaliteitsklasse, 

herkomstklasse, gezinssituatie, klasse van gemiddeld dagloon en gewest. 

 

 Tabel 3 (percentage deeltijdse arbeid van de dienstenchequewerknemers) bevat het aantal 

personen met een arbeidsovereenkomst in het stelsel van de dienstencheques (eerste kwartaal 

2014/2015), verder ingedeeld volgens geslacht, leeftijdsklasse, nationaliteitsklasse, 

herkomstklasse, gezinssituatie, percentage deeltijdse arbeid en gewest. 

 

 Tabel 4 (socio-economische situatie van de dienstenchequewerknemers 2013/2014) bevat 

voor elk kwartaal van 2013/2014 het aantal personen met een arbeidsovereenkomst in het 

stelsel van de dienstencheques (eerste kwartaal 2015) wonend in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, verder ingedeeld volgens geslacht, leeftijdsklasse, nationaliteitsklasse, 

herkomstklasse, gezinssituatie, socio-economische situatie en sector van tewerkstelling. 

 

 Tabel 5 (socio-economische situatie van de dienstenchequewerknemers 2014/2015) bevat 

voor elk kwartaal van de periode vanaf het tweede kwartaal 2014 tot en met het vierde 

kwartaal 2015 het aantal personen met een arbeidsovereenkomst in het stelsel van de 

dienstencheques (eerste kwartaal 2014) wonend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

verder ingedeeld volgens geslacht, leeftijdsklasse, nationaliteitsklasse, herkomstklasse, 

gezinssituatie, socio-economische situatie en sector van tewerkstelling. 

 

 Tabel 6 (socio-economische situatie van de dienstenchequewerknemers 2015) bevat voor elk 

kwartaal van de periode vanaf het tweede kwartaal 2015 tot en met het vierde kwartaal 2015 

het aantal personen met een arbeidsovereenkomst in het stelsel van de dienstencheques 

(eerste kwartaal 2015) wonend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verder ingedeeld 

volgens geslacht, leeftijdsklasse, nationaliteitsklasse, herkomstklasse, gezinssituatie, socio-

economische situatie en sector van tewerkstelling. 

 

 Tabel 7 (loonverschil van de dienstenchequewerknemers) bevat het aantal personen met een 

arbeidsovereenkomst in het stelsel van de dienstencheques (eerste kwartaal 2014) wonend in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verder ingedeeld volgens geslacht, leeftijdsklasse, 

nationaliteitsklasse, herkomstklasse, gezinssituatie, klasse van loonverschil bij nieuwe 

tewerkstelling in de periode vanaf het tweede kwartaal 2014 tot en met het vierde kwartaal 

2015 en sector van nieuwe tewerkstelling. 

 

 Tabel 8 (werkloosheidsduur van de dienstenchequewerknemers) bevat het aantal personen 

met een arbeidsovereenkomst in het stelsel van de dienstencheques (eerste kwartaal 2015) 

die in een kwartaal van 2013/2014 werkloos waren, verder ingedeeld volgens geslacht, 

leeftijdsklasse, nationaliteitsklasse, herkomstklasse, gezinssituatie, studieniveau, klasse van 

werkloosheidsduur en gewest. 
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B. BEHANDELING 

 

3. 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 derden. 

 

4. Voor zover de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens moet de afdeling sociale 

zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid behoudens 

in enkele uitzonderingsgevallen vooraf een advies verlenen. 

 

5. De mededeling heeft betrekking op anonieme gegevens, dat wil zeggen gegevens die door de 

bestemmeling niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 

 

6. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het evalueren van het 

systeem van de dienstencheques voor buurtbanen en buurtdiensten voor de jaren 2014, 2015 

en 2016 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

 

een gunstig advies voor de mededeling van de hogervermelde anonieme gegevens aan het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het evalueren van het systeem van de dienstencheques. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


