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SCSZG/17/169 

 

 

ADVIES NR. 17/37 VAN 5 SEPTEMBER 2017 OVER DE MEDEDELING VAN 

ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID AAN HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE VAN DE 

VLAAMSE OVERHEID VOOR HET ANALYSEREN VAN DE SITUATIE VAN DE 

PERSONEN BETROKKEN BIJ HET STELSEL VAN DE DIENSTENCHEQUES 

 

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 Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Met de zesde staatshervorming werd het Vlaams Gewest bevoegd voor het stelsel van de 

dienstencheques. Het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid wil 

de situatie van de personen betrokken bij het stelsel van de dienstencheques analyseren, om 

inzicht te krijgen in hun profiel en om na te gaan uit welk statuut en welke socio-economische 

situatie werknemers instromen en naar welk statuut en welke socio-economische situatie 

voormalige werknemers doorstromen. Dit zou gebeuren met anonieme gegevens, gecreëerd 

aan de hand van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. De werknemers van 

het stelsel kunnen worden geïdentificeerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

De gebruikers van het stelsel kunnen worden geïdentificeerd door de Vlaamse overheid. De 

vraag heeft betrekking op de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 en beoogt een telling van het 

aantal dienstenchequewerknemers en het aantal dienstenchequegebruikers per jaar. 
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2. De eerste reeks tabellen betreft het aantal dienstenchequewerknemers in 2013, 2014, 2015 en 

2016. 

 

 Profielkenmerken: het aantal betrokkenen per jaar van tewerkstelling, leeftijd in jaren, 

provincie van de woonplaats, geslacht, herkomstregio, hoogste onderwijsniveau en 

arbeidsregime. 

 

 Gezinskenmerken: het aantal betrokkenen per jaar van tewerkstelling, leeftijdsklasse, provincie 

van de woonplaats, gezinssamenstelling, leeftijd van het jongste kind, gezinsinkomensklasse 

en werkintensiteit van het gezin. 

 

 Jobkenmerken: het aantal betrokkenen per jaar van tewerkstelling, leeftijdsklasse, 

verminderingscode, arbeidsregime, percentage deeltijdse tewerkstelling, jobanciënniteit, 

stelselanciënniteit, soort onderneming en brutokwartaalloonklasse. 

 

 Combinatie gezinskenmerken en jobkenmerken: het aantal betrokkenen per jaar van 

tewerkstelling, leeftijdsklasse, gezinssamenstelling, gezinsinkomensklasse, arbeidsregime, 

jobanciënniteit en stelselanciënniteit. 

 

3. De tweede reeks tabellen betreft het aantal ingestroomde en uitgestroomde 

dienstenchequewerknemers in 2014, 2015 en 2016. 

 

 Instroom: het aantal ingestroomde dienstenchequewerknemers per jaar, leeftijdsklasse, 

geslacht, herkomstregio, hoogste onderwijsniveau, socio-economische positie in het jaar vóór 

het jaar van instroom, hoogte van de uitkering en brutokwartaalloonklasse. 

 

 Uitstroom: het aantal uitgestroomde dienstenchequewerknemers per jaar, socio-economische 

positie in het jaar na het jaar van uitstroom, hoogte van de uitkering, brutokwartaalloonklasse, 

jobanciënniteit en stelselanciënniteit. 

 

4. De derde reeks tabellen betreft het aantal dienstenchequegebruikers in 2016, zoals 

geïdentificeerd door de Vlaamse overheid. 

 

 Persoonskenmerken: het aantal dienstenchequegebruikers in 2016 per leeftijd in jaren, 

provincie van de woonplaats, geslacht, herkomstregio, hoogste onderwijsniveau en 

brutokwartaalloonklasse. 

 

 Gezinskenmerken: het aantal dienstenchequegebruikers in 2016 per provincie van de 

woonplaats, gezinssamenstelling, leeftijd van het jongste kind, gezinsinkomensklasse en 

werkintensiteit van het gezin. 
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B. BEHANDELING 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

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

bestemmelingen niet kunnen herleid worden tot persoonsgegevens. 

 

8. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het analyseren van de situatie 

van de personen betrokken bij het stelsel van de dienstencheques, om inzicht te krijgen in hun 

profiel en na te gaan uit/naar welk statuut en welke socio-economische situatie werknemers 

instromen/uitstromen. 

 

 

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 

Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid voor het analyseren van de 

situatie van de personen betrokken bij het stelsel 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). 


