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SCSZ/08/168 
 
BERAADSLAGING NR. 08/057 VAN 7 OKTOBER 2008 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 
SOCIALE ZEKERHEID, DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE 
PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN EN DE RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG MET HET OOG OP HET 
TOEZICHT OP HET SYSTEEM 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 15, § 1; 
 
Gelet op de aanvraag van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg van 13 augustus 2008; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 29 september 
2008; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG  
 
1.1. In het systeem van de dienstencheques is een aanzienlijke federale tussenkomst voorzien 

per gepresteerd uur. Om eventuele misbruiken dienaangaande uit te sluiten, houdt de 
federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een toezicht op het 
systeem. Hij zou daartoe per betrokken onderneming enige gegevens rechtstreeks opvragen 
bij respectievelijk de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten en de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening. 



 

 
1.2. Artikel 2quater, § 4, eerste lid, 5°, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 

betreffende de dienstencheques legt als erkenningsvoorwaarde voor ondernemingen die 
zich willen inschakelen in het systeem van de dienstencheques op dat zij er zich toe 
verbinden om alleen het vanaf hun erkenning bijkomend arbeidsvolume van activiteiten 
waarvoor ze een erkenning hebben verkregen te laten betalen met dienstencheques. 

 
 Voor de controle van deze erkenningsvoorwaarde blijkt een eenmalige opvraging van 

gegevens voor alle erkende ondernemingen noodzakelijk (gegevens van het kwartaal vóór 
de erkenning en gegevens van het laatst beschikbare kwartaal). Deze opvraging zou 
jaarlijks herhaald worden voor de nieuwe erkende ondernemingen. 

 
1.3. Artikel 2quater, § 4, eerste lid, 18°, van hetzelfde koninklijk besluit legt als 

erkenningsvoorwaarde eveneens op dat de ondernemingen zich ertoe verbinden dat het 
aantal aangegeven arbeidsuren gepresteerd door werknemers met een arbeidsovereenkomst 
voor dienstencheques per kwartaal minstens gelijk is aan het aantal aan het uitgiftebedrijf 
voor betaling overgemaakte dienstencheques voor verrichte prestaties in dezelfde periode. 
De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wenst te kunnen 
nagaan of deze voorwaarde vervuld is, aan de hand van gegevens per erkende onderneming 
en per kwartaal. 

 
1.4. Bij het meedelen van gegevens zouden de erkende ondernemingen voor dienstencheques 

telkens worden geïdentificeerd aan de hand van hun erkenningsnummer, hun uniek 
ondernemingsnummer, hun naam en hun volledig adres. 

 
 Met het oog op het nazicht op de toepassing van beide hogervermelde 

erkenningsvoorwaarden zou de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening volgende gegevens opvragen: 
enerzijds de datum van de erkenning (eenmalig en vervolgens jaarlijks voor de nieuwe 
erkende ondernemingen voor dienstencheques), anderzijds het aantal ingediende 
dienstencheques per maand voor de maanden van het kwartaal in kwestie (per kwartaal). 

 
 Bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 

Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten zouden volgende gegevens worden 
opgevraagd: enerzijds de aanduiding van het kwartaal vóór de datum van de erkenning en 
het aantal gewerkte dagen/uren respectievelijk voor de voltijds/deeltijds tewerkgestelde 
werknemers (eenmalig en vervolgens jaarlijks voor de nieuwe erkende ondernemingen voor 
dienstencheques), anderzijds de aanduiding van het kwartaal in kwestie, het aantal 
gewerkte dagen/uren respectievelijk voor de voltijds/deeltijds in het kader van het systeem 
van dienstencheques tewerkgestelde werknemers en het aantal gewerkte dagen/uren 
respectievelijk voor de andere voltijds/deeltijds tewerkgestelde werknemers (per kwartaal). 

 
1.5. De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zou de gegevens 

enkel verwerken voor de hoger beschreven toezichtsdoeleinden. De ondernemingen die niet 
aan één van de hogervermelde voorwaarden blijken te voldoen, zouden worden verzocht 
om bijkomende uitleg te verschaffen. In voorkomend geval zou de Inspectie van de Sociale 
Wetten verwittigd worden. 



 

 
De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zou de gegevens 
vernietigen vier jaar na het kwartaal waarop ze betrekking hebben of twee jaar na het 
stopzetten van het systeem van de dienstencheques. 

 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG  
 
2.1. Het betreft een mededeling van gegevens louter op het niveau van werkgevers. 
 
 Onder geen beding worden gegevens aangaande geïdentificeerde of identificeerbare 

werknemers meegedeeld. 
 
 Voor zover de gewenste gegevens betrekking hebben op een werkgever met de 

hoedanigheid van een natuurlijke persoon dienen zij evenwel te worden beschouwd als 
“sociale gegevens van persoonlijke aard” voor de mededeling waarvan de tussenkomst van 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en een machtiging van de afdeling sociale 
zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist 
is, ingevolge respectievelijk artikel 14 en artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 
2.2. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name het toezicht op de 

bepalingen met betrekking tot het systeem van de dienstencheques. 
 
 De betrokken gegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet 

overmatig. 
 
 Voor zover de gegevens betrekking hebben op een natuurlijke persoon (en het bijgevolg 

gaat om “sociale gegevens van persoonlijke aard”) kan worden opgemerkt dat zij louter 
diens situatie als werkgever betreffen en geen risico’s met zich brengen voor de integriteit 
van diens persoonlijke levenssfeer. 

 
2.3. Overeenkomstig artikel 14, vierde lid, van de hogervermelde wet van 15 januari 1990 gaat 

het sectoraal comité akkoord met het voorstel van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid met betrekking tot haar niet-tussenkomst omwille van het ontbreken van een 
toegevoegde waarde. 

 
 De gegevens mogen bijgevolg rechtstreeks worden meegedeeld door de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de federale 
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

 
 



 

 
Om deze redenen, machtigt 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten om de hogervermelde 
gegevens rechtstreeks (dat wil zeggen zonder tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid) mee te delen aan de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg, met het oog op het toezicht op de bepalingen met betrekking tot 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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2-
741 83 11)  

 


