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ADVIES NR. 18/16 VAN 3 APRIL 2018 OVER DE MEDEDELING VAN ANONIEME 

GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE 

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL VOOR HET EVALUEREN VAN 

HET SYSTEEM VAN DE DIENSTENCHEQUES VOOR BUURTBANEN EN 

BUURTDIENSTEN (JAREN 2017-2019) 

 

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 de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het stelsel van de dienstencheques, waarbij gesubsidieerde banen gecreëerd worden in de 

thuishulp van huishoudelijke aard, is in 2014 overgedragen aan de gewesten, die sindsdien 

onder meer verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een evaluatieverslag. De 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft die (driejaarlijkse) evaluatie van het systeem van 

de dienstencheques voor buurtbanen en buurtdiensten voor de jaren 2017-2019 toevertrouwd 

aan een onderaannemer, Idea Consult. 

 

2. De partijen willen voor het uitvoeren van hun opdracht bepaalde anonieme gegevens uit het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming gebruiken. Het betreft tabellen waarmee 

onder meer het profiel, de tewerkstellingskenmerken en de loopbaan van de dienstencheque-

werknemers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart kunnen worden gebracht. De 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel zou voor de populatie van 2017 vooraf de identiteit 
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van de betrokken werknemers en gebruikers aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

meedelen. 

 

3. De volgende tabellen zouden ter beschikking worden gesteld. 

 

 Tabel 1 betreft het profiel van de dienstencheque-werknemers die in het systeem actief waren 

in 2017 en bevat het aantal betrokkenen, ingedeeld volgens het geslacht, de leeftijdsklasse, 

de nationaliteitsklasse, de gezinssituatie, de herkomst, het studieniveau en het gewest (de 

variabelen moeten telkens met het gewest gekruist worden). 

 

 Tabel 2 betreft het profiel van de gebruikers van Brusselse dienstencheques in 2017 en bevat 

het aantal betrokkenen, ingedeeld volgens de nationaliteitsklasse, de gezinssituatie, de 

herkomst, de socio-economische situatie, het gemiddeld dagloon, het percentage deeltijdse 

arbeid en het studieniveau. 

 

 Tabel 3 betreft het profiel van de dienstencheque-werknemers tewerkgesteld in het eerste 

kwartaal van 2016 en bevat het aantal betrokkenen, ingedeeld volgens het geslacht, de 

leeftijdsklasse, de nationaliteitsklasse, de gezinssituatie, de herkomst, het studieniveau en het 

gewest (de variabelen moeten telkens met het gewest gekruist worden). 

 

 Tabel 4 betreft het gemiddeld dagloon van de dienstencheque-werknemers actief in het eerste 

kwartaal van 2016 en bevat het aantal betrokkenen, ingedeeld volgens het gemiddeld dagloon 

(in klassen), het geslacht, de leeftijdsklasse, de nationaliteitsklasse, de gezinssituatie, de 

herkomst en het gewest (de variabelen moeten telkens met het gewest gekruist worden). 

 

 Tabel 5 betreft het percentage deeltijdse arbeid bij dienstencheque-werknemers actief in het 

eerste kwartaal van 2016 en bevat het aantal betrokkenen, ingedeeld volgens het percentage 

deeltijdse arbeid, het geslacht, de leeftijdsklasse, de nationaliteitsklasse, de gezinssituatie, de 

herkomst en het gewest (de variabelen moeten telkens met het gewest gekruist worden). 

 

 Tabel 6 betreft de socio-economische situatie van de dienstencheque-werknemers vóór 20161 

en bevat het aantal betrokkenen, ingedeeld volgens het geslacht, de leeftijdsklasse, de 

nationaliteitsklasse, de gezinssituatie, de herkomst, de socio-economische situatie, de 

vroegere socio-economische situatie (in het eerste kwartaal van 2012, 2013, 2014 of 2015 of 

het vierde kwartaal van 2015) en het gewest (de variabelen moeten telkens met het gewest 

gekruist worden). 

 

 Tabel 7 betreft de socio-economische situatie van de dienstencheque-werknemers vóór 20172 

en bevat het aantal betrokkenen ingedeeld volgens het geslacht, de leeftijdsklasse, de 

                                                 
1  De situatie wordt bekeken tijdens het eerste kwartaal van 2012, het eerste kwartaal van 2013, het eerste kwartaal 

van 2014, het eerste kwartaal van 2015 en het vierde kwartaal van 2015, voor alle werknemers die in het eerste 

kwartaal van 2016 een arbeidsovereenkomst voor dienstencheques hadden. Er zou één tabel per voormeld 

kwartaal ter beschikking worden gesteld. 
2  De situatie wordt bekeken tijdens het eerste kwartaal van 2012, het eerste kwartaal van 2013, het eerste kwartaal 

van 2014, het eerste kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016, voor alle werknemers die in 2017 in 

het stelsel van de dienstencheques werkten. Er zou één tabel per voormeld kwartaal ter beschikking worden 

gesteld. 
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nationaliteitsklasse, de gezinssituatie, de herkomst, de socio-economische situatie, de 

vroegere socio-economische situatie (in het eerste kwartaal van 2012, 2013, 2014, 2015 of 

2016) en het gewest (de variabelen moeten telkens met het gewest gekruist worden). 

 

 Tabel 8 betreft de socio-economische situatie van de dienstencheque-werknemers in het 

eerste kwartaal van 20153 en bevat het aantal betrokkenen, ingedeeld volgens het geslacht, 

de leeftijdsklasse, de nationaliteitsklasse, de gezinssituatie, de herkomst, de socio-

economische situatie, de vroegere socio-economische situatie (in het tweede, derde of vierde 

kwartaal van 2015 of het eerste kwartaal van 2016) en het gewest (de variabelen moeten 

telkens met het gewest gekruist worden). 

 

 Tabel 9 betreft de werkloosheidsduur van de dienstencheque-werknemers die vóór het eerste 

kwartaal van 2016 en hiervoor (periode 2012-2015) werkloos waren en bevat het aantal 

betrokkenen, ingedeeld volgens het geslacht, de leeftijdsklasse, de nationaliteitsklasse, de 

gezinssituatie, de herkomst, de werkloosheidsduur en het gewest (de variabelen moeten 

telkens met het gewest gekruist worden). 

 

4. Gelijkaardige (geactualiseerde) anonieme gegevens zouden de volgende jaren ter 

beschikking gesteld worden aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en zijn 

onderaannemer Idea Consult. 

 

 

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. In de mate 

dat de mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens moet het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid in principe voorafgaandelijk een advies verlenen. 

 

6. De mededeling heeft inderdaad betrekking op anonieme gegevens, dit wil zeggen gegevens 

die door de bestemmeling niet omgezet kunnen worden in persoonsgegevens. 

 

7. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het opstellen van een 

evaluatieverslag over het systeem van de dienstencheques voor buurtbanen en buurtdiensten 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de jaren 2017-2019. 

 

8. Het sectoraal comité stelt vast dat het opstellen van het evaluatieverslag zal gebeuren door 

Idea Consult, als onderaannemer van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die bijgevolg 

zelf de verantwoordelijkheid voor de verwerking draagt. Vermits de Gewestelijke 

                                                 
3  De situatie wordt bekeken tijdens het tweede kwartaal van 2015, het derde kwartaal van 2015, het vierde 

kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016, voor alle werknemers die in het eerste kwartaal van 2015 

met een arbeidsovereenkomst in het stelsel van de dienstencheques werkten. Er zou één tabel per voormeld 

kwartaal ter beschikking worden gesteld. 



 

 

4 

Overheidsdienst Brussel betrokken is bij de input (leveren van de lijst van betrokkenen) en 

de output (ontvangen van de anonieme gegevens), moet hij dienaangaande een strikte 

scheiding van functies waarborgen tussen de betrokken diensten. 

 

 

Om deze redenen, verleent 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

 

een gunstig advies voor de mededeling van de voormelde anonieme gegevens aan de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel en zijn onderaannemer, voor het opstellen van een evaluatieverslag over 

het systeem van de dienstencheques voor buurtbanen en buurtdiensten in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voor de jaren 2017-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 


