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  4. 

 Context van de evaluatie 

In dit hoofdstuk wordt de context van de evaluatie kort toegelicht. 

Het stelsel van de dienstencheques in het kort 

Het stelsel van de dienstencheques, ingevoerd door de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en 
-banen, is een tewerkstellingsmaatregel die drie doelstellingen nastreeft: 

 De tewerkstellingsgraad verhogen bij doelgroepen die van de arbeidsmarkt vervreemd zijn (laaggeschoold); 

 Activiteiten in het zwarte of grijze circuit beperken (informele economie); 

 Een beter evenwicht creëren tussen werk en privéleven voor gezinnen; 

In de praktijk is de dienstencheque een betaalmiddel met een financiële tussenkomst van de overheid. Zo kunnen 
particulieren een erkende onderneming betalen voor arbeidsprestaties of buurtdiensten uitgevoerd door een 
werknemer binnen het kader van een arbeidsovereenkomst met deze onderneming. Deze arbeidsprestaties of 
buurtdiensten omvatten: 

 Prestaties uitgevoerd in de woning van de gebruiker: schoonmaken van de woning, met inbegrip van ramen 
wassen, wassen en strijken, occasioneel naaiwerk, maaltijden bereiden; 

 Activiteiten uitgevoerd buiten de woning van de gebruiker: 

– Boodschappen doen voor een gebruiker om in zijn dagelijkse behoeften te voorzien; 

– Begeleiding bij het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit; 

– Strijken, met inbegrip van verstelwerk van het te strijken wasgoed; 

Om de levensvatbaarheid van het stelsel te garanderen, stort de overheid aan de erkende ondernemingen een 
tussenkomst voor de dienstencheques die de kosten van de verleende prestaties gedeeltelijk dekt. Voor 
dienstencheques uitgegeven voor 1 juni 2016 werd € 22,04 terugbetaald. Voor Brusselse dienstencheques die sinds 
1 juni 2016 worden uitgegeven, wordt € 22,36 terugbetaald, naar aanleiding van de indexering van de 
terugbetaling. Een gebruiker kan 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen, de eerste 400 tegen € 9 en de 
laatste 100 tegen € 10. De organisatie van het stelsel van de dienstencheques in de praktijk wordt beschreven in 
de onderstaande figuur. 

Figuur 1: Organisatie van de dienstencheques in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

                                       

Bron: IDEA Consult  
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Regionalisatie van het dienstenchequestelsel en reglementaire wijzigingen 

Het stelsel van de dienstencheques was oorspronkelijk een initiatief van de federale overheid. Na de invoering van 
de zesde staatshervorming is het beheer van het stelsel van de dienstencheques sinds 1 juli 2014 een gewestelijke 
bevoegdheid geworden. Sinds januari 2015 is het gewest financieel verantwoordelijk voor de impact van de politieke 
en economische beslissingen in het kader van deze materie. 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en 
Werkgelegenheid verantwoordelijk voor het beheer van het stelsel van de dienstencheques en de jaarlijkse 
evaluatie die moet worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 10 van de wet van 20 juli 2001. 

Na de regionalisatie heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bovendien een reeks wijzigingen 
doorgevoerd aan het stelsel van de dienstencheques. Dit zijn enkele voorbeelden van belangrijke wijzigingen die 
sinds 2016 van toepassing zijn: 

 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besliste om de belastingaftrek van het stelsel te verlagen zodat dit 
minder kost voor de overheid. Zo kregen de gebruikers tot 31 december 2015 een belastingvermindering 
van 30%, of € 2,7 per dienstencheque. Sinds 1 januari 2016 is die belastingaftrek beperkt tot 15%, ofwel 
een belastingvermindering van € 1,35/dienstencheque. 

 Sinds 1 januari 2016 moet 60% van de nieuw aangeworven werknemers per jaar (en niet langer per halfjaar) 
en per vestigingseenheid tot een van de volgende categorieën behoren: 

– niet-tewerkgestelde werkzoekenden; 

– deeltijds tewerkgestelde werkzoekenden; 

– personen die een leefloon ontvangen; 

Worden niet beschouwd als nieuw aangeworven: werknemers die in de maand voorafgaand aan hun 
aanwerving tewerkgesteld waren bij een andere erkende dienstenchequeonderneming. Ook het Waalse 
Gewest heeft, net als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, deze drempel behouden op 60%, maar wel de 
voorwaarden ervan gewijzigd. Het Vlaamse Gewest heeft dan weer beslist om deze drempel te schrappen. 



    

 

  6. 

 Doelstellingen van de evaluatie 

Deze evaluatie heeft tot doel om het stelsel van de dienstencheques in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 

evalueren voor het jaar 2016. Deze evaluatie wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een duidelijk beeld geven van: 

 Het belang van het stelsel van de dienstencheques op basis van indicatoren betreffende het aantal en het 
profiel van de erkende ondernemingen, de dienstenchequewerknemers en -gebruikers; 

 De kwaliteit van de werkgelegenheid in het stelsel van de dienstencheques en meer specifiek: 

– De instroom in het stelsel van de dienstencheques: Het aantal nieuwe 
dienstenchequewerknemers en hun vorige beroepssituatie; 

– De arbeids- en loonvoorwaarden van de dienstenchequewerknemers: De analyse van het type 
contract, het uurloon en de arbeidstijd van de dienstenchequewerknemers; 

– De prestatie van dienstenchequewerknemers: De analyse van de activiteitsduur in de loop van 
een jaar van de werknemers, alsook van het type uitgevoerde prestaties (enkel voor 
elektronische dienstencheques); 

– De opleiding van de dienstenchequewerknemers: aan de hand van de analyse van het aantal 
opleidingen terugbetaald door het vormingsfonds. 

 De globale brutokostprijs, de terugverdieneffecten en de nettokostprijs van de maatregel; 

Deze diverse analyses zijn specifiek gericht op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als gevolg van de regionalisatie 
van het dienstenchequestelsel en de verschillende manier waarop de drie gewesten gegevens inzamelen, kunnen 
tal van gegevens, in tegenstelling tot de evaluaties in 2014 en 2015, niet langer vergeleken worden tussen de 
gewesten. De vergelijking tussen de gewesten is dan ook beperkt in deze evaluatie. 

Omdat de gegevens in 2016 op een andere manier worden ingezameld dan in 2014 en 2015 (zie hoofdstuk 3.1) 
moet de evolutie van het stelsel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan ook met de nodige omzichtigheid 
geïnterpreteerd worden. 

Deze evaluatie brengt een eerste reeks van relevante gegevens aan het licht om zo het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest de nodige tools aan te reiken voor een autonoom beheer van het stelsel van de dienstencheques. Aan de 
hand van deze gedetailleerde analyse kan het gewest dan uiteindelijk bepalen welke de meest gepaste maatregelen 
en toekomstige wijzigingen zijn om de efficiëntie van dit stelsel te optimaliseren voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de budgettaire middelen optimaal te benutten. 
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 Aanpak van de evaluatie 

Voor de evaluatie van het stelsel van de dienstencheques in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016 baseren 
we ons op twee aparte onderzoeksmethodes: 

 De analyse van administratieve gegevens; 

 De analyse van de kostprijs en terugverdieneffecten van de maatregel; 

 Workshop met meerdere stakeholders van het Brusselse stelsel; 

Deze onderzoeksmethodes worden toegelicht in de volgende paragrafen. 

3.1 Analyse van administratieve gegevens 

We hebben de beschikbare bronnen van administratieve gegevens ingezameld en geanalyseerd. Vanwege de 
regionalisatie is de inzameling van gegevens in 2016 ingrijpend gewijzigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De tijdelijke en ruimtelijke (tussen gewesten) vergelijking van het stelsel is dan ook moeilijker in 2016. 

Daarom werden de volgende bronnen gebruikt: 

 Gegevens van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid (GOB): In 
2017 organiseerde de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel een enquête bij alle 
dienstenchequeondernemingen die minstens één Brusselse dienstencheque hadden ingeleverd. Voor deze 
enquête werd hetzelfde type vragenlijst gebruikt als voor de enquête die tot 2015 door de RVA 
georganiseerd werd. Desondanks kunnen de enquêtegegevens van de GOB moeilijk vergeleken worden met 
die van de RVA aangezien de enquête van de GOB zich richt tot ondernemingen die minstens één cheque 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben ingediend, terwijl die van de RVA keek naar alle 
dienstenchequeondernemingen. Van de 783 actieve ondernemingen die eind 2016 geregistreerd stonden 
met minstens één Brusselse dienstencheque, vulden 597 ondernemingen deze enquête in. Deze enquête 
zamelde ook gegevens in over de omkadering van werknemers, maar die worden niet gebruikt in dit rapport. 
De ondernemingen gaven voor het merendeel informatie over al hun omkaderingsmedewerkers, of die nu 
Brusselse werknemers omkaderen of niet. Aangezien het moeilijk is om een verband te leggen tussen het 
omkaderingspersoneel en de Brusselse werknemers geven we er de voorkeur aan deze gegevens niet te 
gebruiken om zo foutieve interpretaties te vermijden. 

 Gegevens van SODEXO: Sodexo heeft gegevens over het aantal aangekochte dienstencheques en over het 
aantal gebruikers van dienstencheques en hun profielkenmerken (leeftijd, geslacht, postcode enz.). Deze 
gegevens werden in 2016 op dezelfde manier ingezameld als in de voorbije jaren en kunnen dus vergeleken 
worden in de tijd. Deze gegevens kunnen ook vergeleken worden tussen de gewesten. De gegevens van de 
andere gewesten werden ons echter niet ter beschikking gesteld. Sodexo beschikt ook over gegevens over 
de dienstenchequeondernemingen die minstens één Brusselse dienstencheque hebben ingeleverd, het 
aantal Brusselse dienstencheques terugbetaald aan de ondernemingen, het type verrichte prestaties en het 
aantal werknemers in deze ondernemingen, op basis van de verklaringen van de ondernemingen. 

 Gegevens RSZ en RSZPPO: De RSZ en de RSZPPO beschikken voor elk kwartaal over gegevens betreffende 
de werkgelegenheid in het dienstenchequestelsel, dankzij de multifunctionele aangifte die een code bevat 
om aan te geven of bepaalde prestaties al dan niet betaald werden met dienstencheques. Naast het aantal 
werknemers beschikken de RSZ en de RSZPPO ook over gegevens met betrekking tot het aantal effectief 
gepresteerde uren, de lonen en de verminderingen van bijdragen. We hebben er in deze evaluatie voor 
gekozen gebruik te maken van deze gegevensbron om het aantal dienstenchequewerknemers woonachtig 
in Brussel te kwantificeren, aangezien dit de enige bron is die een vergelijking in de tijd mogelijk maakt.  

Tot slot is het belangrijk om op te merken dat, in tegenstelling tot de evaluatie 2014 en 2015, de gegevens over 
het profiel van de dienstenchequewerknemers, hun tewerkstellingskenmerken en hun beroepstraject beschikbaar 
via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid niet gebruikt konden worden. Deze gegevens voor 2016 zullen 

immers pas eind 2017 beschikbaar zijn.  



    

 

  8. 

3.2 Analyse van de kostprijs en terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel 

Voor de analyse van de kostprijs van het dienstenchequestelsel en de terugverdieneffecten ervan voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest hebben we de berekeningsmethode gehanteerd die door IDEA Consult werd ontwikkeld voor 
de federale evaluaties van het dienstenchequestelsel. Die methode werd aangepast om rekening te houden met de 
regionalisatie. Zo is het mogelijk om de kostprijs en de terugverdieneffecten van het stelsel te berekenen voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Zoals blijkt uit de onderstaande figuur brengt het dienstenchequestelsel budgettaire kosten mee voor de gewesten. 
Deze kosten bestaan uit de tussenkomst bij de ondernemingen, de belastingaftrek voor de gebruikers en de 
werkingskosten. Toch levert het stelsel van de dienstencheques ook meerdere directe en indirecte 
terugverdieneffecten op, zoals blijkt uit de onderstaande figuur. 

Figuur 2: Kostprijs van het dienstenchequestelsel 

 

Bron: IDEA Consult 

De regionalisatie van het dienstenchequestelsel heeft echter tot gevolg dat de kosten van het stelsel nu voor 
rekening van de gewesten zijn, terwijl de budgettaire terugverdieneffecten zich situeren op federaal niveau. Door 
de regionalisatie verloopt ook de gegevensinzameling voor de analyse van de terugverdieneffecten moeilijker. We 
hebben dan ook beslist om ons voor de analyse van de kostprijs voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als 
voor de jaren 2014 en 2015, te beperken tot de directe terugverdieneffecten, met in het achterhoofd dat dit bedrag 
een onderschatting is van de nettokostprijs, maar dat de budgettaire inkomsten zich niet situeren op het 
gewestelijke niveau, maar op het federale niveau. 
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3.3 Workshop met stakeholders van het Brusselse dienstenchequesysteem  

Op 17 oktober 2017 werd er een workshop georganiseerd met de volgende stakeholders: 

 Het kabinet van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie en Werk, 
Didier Gosuin; 

 De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid; 

 Sodexo; 

 De werkgeversorganisaties: Federgon, Unitis, FeBISP; 

 De vakbondsorganisaties: het ABVV en ACV (de ACLVB kon niet aanwezig zijn); 

Deze workshop werd gehouden om de eerste resultaten van de evaluatie te bespreken met de stakeholders op het 
terrein en aanbevelingen te formuleren om het stelsel te verbeteren. 

Om aanbevelingen te formuleren, werden de deelnemers opgesplitst in twee werkgroepen: 

 Groep 1 ‘best case scenario’ moest een Brussels dienstenchequestelsel uitdenken dat een waar succes is 
in 2020; 

 Groep 2 ‘worst case scenario’ moest een Brussels dienstenchequestelsel uitdenken dat een ware 
mislukking is in 2020; 

Elke groep moest de volgende vragen beantwoorden: 

 Wat houdt een succes (groep 1) of een mislukking (groep 2) in voor alle betrokken actoren? 

- Werknemers; 

- Gebruikers; 

- Ondernemingen; 

- Regionaal bestuur; 

 Welke factoren kunnen het mogelijke succes (groep 1) of de mogelijke mislukking (groep 2) van het 
toekomstige stelsel verklaren? 

 Welke aanbevelingen kunnen we daaruit afleiden voor het huidige stelsel? 

- Welke punten kunnen anders en/of beter en hoe? 

- Welke punten moeten behouden blijven en/of ontwikkeld worden en hoe? 

Het verslag van deze workshop bevindt zich in de bijlage. De aanbevelingen in deze evaluatie zijn gebaseerd op 
het resultaat van deze workshop. 
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 Structuur van het rapport 

Na dit eerste inleidende deel beschrijven we in het tweede deel van dit rapport het belang van het 
dienstenchequestelsel in 2016 op basis van enkele kernindicatoren met betrekking tot: 

 Erkende en actieve dienstenchequeondernemingen; 

 Dienstenchequewerknemers; 

 Actieve dienstenchequegebruikers; 

Zoals eerder vermeld, kijken we in deze analyse vooral naar de situatie van het dienstenchequestelsel in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De vergelijkingen in de tijd en tussen de gewesten zijn beperkt aangezien de gegevens voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2016 anders worden ingezameld. 

In het derde deel van het rapport gaan we dieper in op de kwestie van de kwaliteit van de tewerkstelling in het 
dienstenchequestelsel in 2016. Specifiek komen de volgende thema’s aan bod: 

 De instroom in het stelsel van de dienstencheques; 

 De arbeidsvoorwaarden van de dienstenchequewerknemers; 

 De prestaties van de dienstenchequewerknemers; 

 De opleiding van de dienstenchequewerknemers; 

Elk thema wordt geanalyseerd in het licht van alle beschikbare en relevante gegevens voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest die ingezameld werden in het kader van deze studie. 

In het vierde hoofdstuk analyseren we de bruto- en nettokostprijs van het stelsel voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

In het laatste hoofdstuk geven we tot slot de conclusies en aanbevelingen van dit rapport. 
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DEEL 2 
Kerncijfers van het stelsel van 
de dienstencheques in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
in 2016 
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 Inleiding 

In dit deel van het rapport beschrijven we het algemene belang van het stelsel van de dienstencheques in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2016. Daarbij analyseren we diverse kerncijfers met betrekking tot de 
ondernemingen, dienstenchequewerknemers en dienstenchequegebruikers. 

Meer bepaald analyseren we in dit hoofdstuk het totale aantal ondernemingen, werknemers en gebruikers binnen 
het dienstenchequestelsel in 2016. Bovendien analyseren we het profiel van de diverse actoren in het stelsel. De 
gegevens die we gebruiken voor de analyse zijn afkomstig uit verschillende administratieve bronnen, die telkens 
vermeld worden. 

Ook belangrijk om op te merken, is dat de vermelde gegevens gebaseerd zijn op de volgende benaderingen: 

 De Brusselse ondernemingen: zijn gebaseerd op de lijst van ondernemingen die minstens één Brusselse 
dienstencheque hebben ingeleverd voor een prestatie verricht in 2016. Deze ondernemingen worden 
bestempeld als actieve ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij de evaluatie van 2014 en 
2015 werden de Brusselse ondernemingen geïdentificeerd op basis van hun maatschappelijke zetel en niet 
op basis van het gewest waar de dienstencheque werd ingeleverd. Dit gegeven kan dus niet vergeleken 
worden in de tijd. Om toch een vergelijking in de tijd te kunnen maken, analyseren we echter ook het aantal 
erkende ondernemingen op basis van hun maatschappelijke zetel. 

 De Brusselse werknemers: het aantal Brusselse werknemers is gebaseerd op hun woonplaats (gegevens 
van de RSZ en de RSZPPO). Deze gegevens kunnen vergeleken worden in de tijd, maar wijken lichtjes af 
van het aantal werknemers volgens de gegevens van de RVA vermeld in het rapport 2014-2015. Voor de 
profielgegevens van deze werknemers baseren we ons op de gegevens van de enquête van de GOB bij de 
werknemers die Brusselse dienstencheques hebben ingeleverd. Deze gegevens kunnen niet vergeleken 
worden in de tijd. 

 De Brusselse gebruikers: worden geïdentificeerd naargelang hun woonplaats, op basis van het adres dat ze 
hebben opgegeven. Deze indicator is niet gewijzigd en kan dus vergeleken worden in de tijd. In de evaluatie 
2014-2015 werd de RVA echter gebruikt als belangrijkste bron voor deze gegevens, terwijl de gegevens van 
2016 uitsluitend gebaseerd zijn op de gegevens van Sodexo. De gegevens van deze beide bronnen wijken 
lichtjes van elkaar af. In deze evaluatie wordt echter enkel gebruikgemaakt van de gegevens van Sodexo 
om de vergelijkingen in de tijd voor te stellen. 

In de volgende hoofdstukken worden de gegevens voor alle actoren grondiger geanalyseerd. 
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 Belang van het dienstenchequestelsel in 2016 

In dit eerste deel geven we een eerste overzicht van het belang van het dienstenchequestelsel in 2016 in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de hand van enkele kernindicatoren. De diverse vaststellingen worden in de 
volgende hoofdstukken verder uitgediept. 

Het Brusselse dienstenchequestelsel: een volwaardige sector 

De onderstaande figuur geeft een algemene weergave van de omvang van het stelsel van de dienstencheques in 
2016, wat het aantal ondernemingen, werknemers en gebruikers betreft. 

Figuur 3: Kernindicatoren van het dienstenchequestelsel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 
2016 

 

Bron: IDEA Consult op basis van de volgende gegevens: gebruikers, aantal aangekochte dienstencheques en ondernemingen 
op basis van gegevens van Sodexo (2016), werknemers op basis van gegevens van de RSZ/RSZPPO (2016) 

In de loop van 2016 telde het dienstenchequestelsel 270 actieve ondernemingen1 met maatschappelijke zetel in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20.169 werknemers woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 
tewerkgesteld met dienstencheques in 2016, dat is 5,8% van de actieve beroepsbevolking in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. In het Brusselse dienstenchequestelsel zijn er bovendien nog meer werknemers actief, 
namelijk 23.118. 

Het dienstenchequestelsel trok 107.306 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woonachtige gebruikers aan in 2016, 
dat is maar liefst 12% van de Brusselse bevolking ouder dan 18 jaar of 20% van de Brusselse huishoudens. Tot 
slot werden er in 2016 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15,6 miljoen dienstencheques aangekocht voor 
gemiddeld 2,8 uur prestaties per week, terwijl er 15,5 miljoen Brusselse dienstencheques werden terugbetaald aan 
de ondernemingen. 

                                                      

1 Een actieve onderneming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een onderneming die in de loop van het jaar minstens één 
Brusselse dienstencheque heeft ingeleverd. 



    

 

  14. 

 Analyse van de dienstenchequeondernemingen 

Dit hoofdstuk geeft informatie over het aantal dienstenchequeondernemingen naargelang twee verschillende 
criteria: 

 De maatschappelijke zetel van de onderneming; 

 De ondernemingen die minstens één Brusselse dienstencheque ingeleverd hebben voor een prestatie 
verricht in 2016; 

3.1 Aantal dienstenchequeondernemingen 

Continue daling van het aantal dienstenchequeondernemingen met maatschappelijke zetel in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2013 

De onderstaande figuur geeft het aantal erkende dienstenchequeondernemingen weer met maatschappelijke zetel 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uit deze figuur blijkt dat er eind 2016 289 erkende ondernemingen met een 

maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd stonden. Dit cijfer is sinds 2013 continu 
blijven dalen. Terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eind 2013 nog 425 erkende ondernemingen telde, is dit 
cijfer in 2016 gedaald tot 289, een daling met niet minder dan 32%. Interessant om op te merken is echter dat de 
daling van het aantal ondernemingen in 2016 enigszins afgenomen is. Zo is het aantal erkende ondernemingen 
tussen 2015 en 2016 gedaald met 5,2% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tegenover 16,9% tussen 2014 en 
2015. De continue daling van het aantal dienstenchequeondernemingen lijkt dus te verslappen en dit wijst op een 
zekere stabilisatie van de markt. Zowel het aantal nieuwe erkenningen als het aantal ingetrokken erkenningen is in 
2016 gedaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Figuur 4: Evolutie van het aantal erkende ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

  
Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de RVA voor de jaren 2013-2015 en op basis van gegevens van Sodexo voor het 
jaar 2016, naargelang de maatschappelijke zetel van de onderneming 
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42% van de erkende dienstenchequeondernemingen in België heeft minstens één Brusselse 

dienstencheque ingeleverd voor een prestatie verricht in 2016 

Bepaalde dienstenchequeondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel niet in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, maar zijn er wel actief. Zoals blijkt uit de onderstaande figuur hebben 756 van de 1.782 erkende 
dienstenchequeondernemingen in België, dat is 42% van de dienstenchequeondernemingen, minstens één 
Brusselse dienstencheque ingeleverd voor een prestatie verricht in 2016. De Brusselse markt trekt dus veel 
ondernemingen van buiten het gewest aan. 

Logischerwijs zullen ondernemingen die hun maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben 
naar alle waarschijnlijkheid daar ook actief zijn. Zo heeft 93,4% van de dienstenchequeondernemingen die hier 
hun maatschappelijke zetel hebben minstens één Brusselse dienstencheque ingeleverd voor een prestatie verricht 
in 2016. De Brusselse markt lijkt bovendien ook veel Waalse dienstenchequeondernemingen aan te trekken. Zo 
was 41,7% van deze ondernemingen actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016, hoewel ze gevestigd zijn 
in Wallonië. De Brusselse markt lijkt dan weer minder Vlaamse dienstenchequeondernemingen aan te trekken. 
Slechts 25,5% van deze ondernemingen leverde minstens één Brusselse dienstencheque in voor een prestatie 
verricht in 2016. 

Figuur 5: Aantal en percentage van ondernemingen actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 
basis van hun maatschappelijke zetel in 2016 

 
Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van Sodexo, naargelang de maatschappelijke zetel van de onderneming 
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86% van de terugbetaalde Brusselse dienstencheques wordt terugbetaald aan een onderneming 

waarvan de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt 

Hoewel een aanzienlijk aantal in Vlaanderen en Wallonië gevestigde ondernemingen actief is in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, blijven hun prestaties in dit gewest eerder beperkt. De onderstaande tabel toont aan dat 
de ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel in Vlaanderen of Wallonië gevestigd is, gemiddeld 
respectievelijk 5.786 en 2.024 dienstencheques terugbetaald kregen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
terwijl dit cijfer oploopt tot gemiddeld maar liefst 42.146 dienstencheques voor de ondernemingen waarvan de 
maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt. Bovendien is 86% van de dienstencheques 
terugbetaald door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestemd voor ondernemingen met een maatschappelijke 
zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, terwijl slechts 9,5% naar ondernemingen in Vlaanderen en 4,1% naar 
Waalse ondernemingen gaat. 

Tabel 1: Aantal Brusselse dienstencheques terugbetaald aan ondernemingen naargelang hun 
maatschappelijke zetel voor prestaties verricht in 2016 

 

Totaal aantal 
Brusselse 

dienstencheques 
terugbetaald aan de 

ondernemingen 

% Brusselse 
dienstencheques 
terugbetaald per 

locatie van de 
onderneming 

Gemiddeld aantal 
Brusselse 

dienstencheques 
terugbetaald aan de 

ondernemingen 

Brussel 11.379.407 86,4% 42.146 

Vlaanderen 1.249.682 9,5% 5.786 

Wallonië 546.401 4,1% 2.024 

Totaal 13.175.490 100% 17.428 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van Sodexo, naargelang de maatschappelijke zetel van de onderneming 

Kaart 1 bevestigt het belang van de ondernemingen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de 
Brusselse prestaties. Deze kaart geeft het aantal Brusselse dienstencheques weer dat werd terugbetaald aan de 
ondernemingen, naargelang de locatie van hun maatschappelijke zetel. Uit deze kaart blijkt dat het merendeel van 
de terugbetaalde Brusselse dienstencheques bestemd is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bepaalde grote 
steden waar grote dienstenchequeondernemingen gevestigd zijn (bv. Antwerpen, Genk, Brugge, Gent, 
Hannuit enz.). 
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Kaart 1: Het aantal Brusselse dienstencheques terugbetaald aan de ondernemingen, naargelang de 

locatie van hun maatschappelijke zetel 

 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van Sodexo, naargelang de maatschappelijke zetel van de onderneming 
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60% van de actieve dienstenchequeondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt 

werknemers tewerk die in het gewest wonen 

Niet alle actieve ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stellen echter altijd Brusselse werknemers 
tewerk. Zoals blijkt uit de onderstaande tabel, stelt 60% van de actieve ondernemingen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest minstens één Brusselaar tewerk. Dit percentage stijgt tot 97,4% voor actieve ondernemingen 
gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar bedraagt slechts 29,3% voor ondernemingen met 
maatschappelijke zetel in Wallonië die echter actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

In de ondernemingen die hun maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er actief 
zijn, is bovendien 70% van de werknemers afkomstig uit Brussel. Dit percentage bedraagt slechts respectievelijk 
8,4% en 13,5% voor ondernemingen die hun maatschappelijke zetel in Wallonië of Vlaanderen hebben maar actief 
zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Tabel 2: Brusselse tewerkstelling in actieve ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Percentage actieve ondernemingen 
in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest die Brusselse werknemers 

tewerkstellen 

Verhouding Brusselse/totaal aantal 
werknemers in actieve 

ondernemingen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

Brussel 97,4% 69,7% 

Vlaanderen 50,9% 13,5% 

Wallonië 29,3% 8,4% 

Totaal 59,8% 31,8% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van Sodexo, naargelang de maatschappelijke zetel van de onderneming 
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3.2 Profiel van de dienstenchequeondernemingen 

In dit hoofdstuk kijken we naar het profiel van de ondernemingen en meer bepaald naar: 

 De verschillende types ondernemingen; 

 De omvang van de ondernemingen (naargelang het aantal dienstencheques); 

 De locatie van de ondernemingen in de Brusselse gemeenten; 

3.2.1. Type ondernemingen 

79% van de Brusselse ondernemingen was een private commerciële onderneming in 2016 

Dit deel kijkt naar het aantal dienstenchequeondernemingen naargelang het type. Het type wordt bepaald op het 
ogenblik van de erkenningsaanvraag. Zoals blijkt uit de onderstaande tabel was in 2016 79% van de ondernemingen 
met een maatschappelijke zetel en actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een private commerciële 
onderneming, 6,9% was een natuurlijke persoon en 5,6% een vzw. 

Het profiel van de ondernemingen verschilt lichtjes voor de ondernemingen die actief zijn in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest maar waarvan de maatschappelijke zetel in Vlaanderen of Wallonië gevestigd is. 
Ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel in Vlaanderen gevestigd is, zijn verhoudingsgewijs vaker vzw’s, 
terwijl ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel in Wallonië ligt verhoudingsgewijs vaker 
invoegondernemingen of PWA’s zijn. 

Tabel 3: Aantal en percentage van ondernemingen dat in 2016 minstens één Brusselse 
dienstencheque heeft ingeleverd, per type 

Type 
ondernemingen 

Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Private 
onderneming 

196 79,0% 131 65,8% 137 53,1% 464 65,8% 

Interimbedrijf 6 2,4% 3 1,5% 2 0,8% 11 1,6% 

Invoegonderneming 5 2,0% 8 4,0% 27 10,5% 40 5,7% 

Vzw 14 5,6% 22 11,1% 24 9,3% 60 8,5% 

OCMW/gemeente 1 0,4% 4 2,0% 9 3,5% 14 2,0% 

PWA 9 3,6% 12 6,0% 33 12,8% 54 7,7% 

Natuurlijke persoon 17 6,9% 19 9,5% 26 10,1% 62 8,8% 

Onbekend2 22 - 17 - 12 - 51 - 

Totaal 270 100% 216 100% 270 100% 756 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de GOB, naargelang de maatschappelijke zetel van de onderneming 

  

                                                      

2 Het type onderneming is niet bekend voor alle ondernemingen. Ondernemingen waarvan het type onbekend is, worden niet in 
aanmerking genomen bij de berekening van het percentage. 
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3.2.2. Omvang van de ondernemingen 

Een onderneming met een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft 

gemiddeld 42.146 Brusselse dienstencheques ingeleverd voor prestaties verricht in 2016 

De volgende tabel geeft een overzicht van het gemiddelde aantal terugbetaalde Brusselse dienstencheques voor 
ondernemingen actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naargelang het type onderneming. Uit deze tabel blijkt 
dat een actieve onderneming gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemiddeld 42.146 Brusselse 
dienstencheques heeft ingeleverd voor prestaties verricht in 2016. Toch zijn er grote verschillen naargelang het 
type onderneming. Zo hebben de interimbedrijven gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016 
gemiddeld 132.325 Brusselse dienstencheques ingeleverd. De private commerciële ondernemingen en de 
invoegondernemingen gevestigd en actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben ook meer Brusselse 
dienstencheques ingediend dan het gemiddelde van de ondernemingen (respectievelijk 48.460 en 44.274). De 
natuurlijke personen (gemiddeld 7.037 Brusselse dienstencheques) en de vzw’s (gemiddeld 11.761 Brusselse 
dienstencheques) hebben het kleinste aantal dienstencheques ingediend. Het gemiddelde aantal dienstencheques 
per onderneming is uiteraard gekoppeld aan het aantal dienstenchequewerknemers in de onderneming, maar is 
ook een indicator van de werkintensiteit/het aantal werkuren van de Brusselse werknemers. 

Tabel 4: Gemiddeld aantal Brusselse dienstencheques terugbetaald aan ondernemingen naargelang 
hun maatschappelijke zetel en type voor prestaties verricht in 2016 

Type ondernemingen Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal 

Private onderneming 48.460 7.195 2.821 23.334 

Interimbedrijf 132.325 32.647 29.038 86.361 

Invoegonderneming 44.274 5.258 144 6.683 

Vzw 11.722 1.861 394 3.575 

OCMW/gemeente 15.761 34 59 1.173 

PWA 19.897 635 150 3.549 

Natuurlijke persoon 7.037 5.296 1.558 4.206 

Totaal 42.146 5.786 2.024 17.428 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van Sodexo en de GOB, naargelang de maatschappelijke zetel van de onderneming 
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De private commerciële ondernemingen vertegenwoordigen in 2016 in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 79% van de dienstenchequeondernemingen, 86,4% van de terugbetaalde dienstencheques en 

86% van de tewerkstelling 

Het aantal ondernemingen is geen indicatie van het belang van deze ondernemingen op het vlak van tewerkstelling 
en aantal terugbetaalde dienstencheques. Dat kan immers sterk schommelen naargelang de omvang van deze 
ondernemingen. De onderstaande figuur geeft informatie over het aandeel van de verschillende types 
ondernemingen qua aantal ondernemingen, aantal terugbetaalde Brusselse dienstencheques en aantal 
dienstenchequewerknemers woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Uit deze figuur blijkt dat de private commerciële ondernemingen werk bieden aan de meeste werknemers 
woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (86%) en het grootste aantal Brusselse dienstencheques hebben 
ingeleverd (86,4%). Interessant om op te merken is ook dat de interimbedrijven slechts 2,4% van de 
dienstenchequeondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 3,8% van de werknemers uitmaken, maar 
wel 7,2% van de terugbetaalde Brusselse dienstencheques. Dit lijkt te wijzen op een veel hogere productiviteit van 
de interimbedrijven. Natuurlijke personen zijn daarentegen goed voor 6,9% van de dienstenchequeondernemingen 
en 5,6% van de werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar slechts 1,1% van de terugbetaalde 
Brusselse dienstencheques. Dit wijst dan weer op een eerder beperkte productiviteit van de natuurlijke personen. 

Figuur 6: Aandeel van de ondernemingen, terugbetaalde dienstencheques en werkgelegenheid per 
type onderneming in 2016 

 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van Sodexo en de GOB, naargelang de maatschappelijke zetel van de onderneming 
en de woonplaats van de werknemer 
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3.2.3. Locatie van de ondernemingen 

De Brusselse dienstenchequeondernemingen zijn voornamelijk gevestigd in Elsene, Oudergem, 

Anderlecht en Schaarbeek 

De volgende kaart kijkt naar de locatie van de actieve ondernemingen die hun maatschappelijke zetel in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest hebben. Deze kaart toont aan dat de meeste dienstenchequeondernemingen gevestigd zijn 
in de gemeenten Elsene, Oudergem, Anderlecht en Schaarbeek. 

Als we de locatie van de Brusselse dienstenchequeondernemingen vergelijken met de locatie van de werknemers 
(kaart 3) en de gebruikers (kaart 4), zien we dat de vestigingsstrategie van de ondernemingen sterk verschilt van 
onderneming tot onderneming. Zo staan bepaalde ondernemingen eerder dicht bij de klanten, in de rijkste 
gemeenten van Brussel (vooral Oudergem en Elsene), terwijl andere zich dan weer dichter bij de werknemers 
vestigen, in de armste gemeenten van Brussel (Anderlecht en Schaarbeek). 

Kaart 2: Aantal dienstenchequeondernemingen per Brusselse gemeente 

 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van Sodexo, naargelang de maatschappelijke zetel van de onderneming 
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 Analyse van de dienstenchequewerknemers 

In dit hoofdstuk gaan we in op het aantal dienstenchequewerknemers. We gebruiken hiervoor twee bronnen: 

 Het aantal werknemers is gebaseerd op de gegevens van de RSZ en de RSZPPO. Dit zijn gegevens over het 
aantal dienstenchequewerknemers woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht het feit of 
deze werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken of niet. Deze gegevens kunnen vergeleken 
worden in de tijd. 

 Voor de profielgegevens van de dienstenchequewerknemers baseren we ons op de gegevens van de enquête 
van de GOB over de werknemers die Brusselse dienstencheques hebben ingeleverd. Deze gegevens kunnen 
niet vergeleken worden in de tijd. 

4.1 Aantal dienstenchequewerknemers 

Stabilisatie van het aantal dienstenchequewerknemers woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest sinds 2014 

Zoals weergegeven op de onderstaande figuur telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20.169 
dienstenchequewerknemers in 2016. Dit aantal blijft redelijk stabiel sinds 2014, hoewel we tussen 2015 en 2016 
een lichte daling met 2% vaststellen. Dankzij het dienstenchequestelsel kan dus 5,8% van de actieve 
beroepsbevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tewerkgesteld worden. 

Figuur 7: Evolutie van het aantal dienstenchequewerknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Bron: IDEA Consult op basis van de gegevens van de RSZ en RSZPPO 

Deze werknemers waren echter niet allemaal actief in dienstenchequeondernemingen waarvan de maatschappelijke 
zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is. Uit de gegevens van de RSZ blijkt dat 18,6% van de 
dienstenchequewerknemers woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt in een 
dienstenchequeonderneming die niet in het gewest gevestigd is (14,2% in Vlaanderen en 4,4% in Wallonië). 
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4.2 Profiel van de dienstenchequewerknemers 

25% van de dienstenchequewerknemers actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is woonachtig 

buiten het gewest 

Als we kijken naar het profiel van de dienstenchequewerknemers die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest merken we op dat een groot deel van deze werknemers niet woonachtig is in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Zo woont respectievelijk 8,4% en 16% in Wallonië en Vlaanderen, terwijl ze toch prestaties verrichten 
voor Brusselse dienstencheques. 

Tabel 5: Woonplaats van de werknemers actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016 

Woonplaats Aantal werknemers % 

Brussel 17.430 75,4% 

Vlaanderen 3.690 16,0% 

Wallonië 1.939 8,4% 

Totaal3 23.118 100,0% 

Bron: IDEA Consult op basis van de enquête van de GOB (2016), verdeling naargelang de woonplaats van de werknemers 

De dienstenchequewerknemers zijn overwegend vrouwen, tussen 30 en 39 jaar, laaggeschoold, met 

een Europese nationaliteit 

Ondanks de wijziging in de methodologie zijn de vaststellingen in verband met het profiel van de 
dienstenchequewerknemers voldoende vergelijkbaar ten opzichte van 2015. We kunnen uit Tabel 6 dus de volgende 
conclusies trekken: 

 Geslacht: de grote meerderheid van de dienstenchequewerknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
zijn vrouwen (95,7%). Dit percentage blijft gelijk voor alle werknemers actief in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, ongeacht in welk gewest ze wonen. 

 Leeftijd: 6 op de 10 Brusselse dienstenchequewerknemers zijn tussen 30 en 49 jaar. Meer dan een kwart is 
echter ouder dan 50. Deze verdeling komt terug bij alle werknemers, ongeacht hun woonplaats. 

 Scholingsgraad: 6 op de 10 Brusselse dienstenchequewerknemers zijn laaggeschoold. Dit percentage ligt 
hoger voor werknemers die werken en wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan voor werknemers 
die werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar wonen in Vlaanderen of Wallonië. In vergelijking 
met andere sectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijkt ook duidelijk dat het dienstenchequestelsel 
veel meer laaggeschoolde werknemers tewerkstelt. 

 Nationaliteit: 6 op de 10 Brusselse dienstenchequewerknemers hebben een Europese nationaliteit (buiten 
België). 2 op de 10 hebben een niet-Europese nationaliteit en nog eens 2 op de 10 hebben de Belgische 
nationaliteit. Voor werknemers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken, maar in Vlaanderen of 
Wallonië wonen, is die vaststelling anders. Het aandeel van niet-Belgen ligt hier veel lager, vooral voor 
werknemers die in Wallonië wonen. Ook belangrijk om op te merken, is dat de indicator nationaliteit een 
onderschatting is van de werkelijke diversiteit in het dienstenchequestelsel. De indicator afkomst, waarover 
we niet beschikken, is op dit vlak een betere indicator. 

                                                      

3 58 werknemers wonen buiten België en ontbrekende regionale gegevens voor 1 werknemer. 
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Tabel 6: Profiel van de dienstenchequewerknemers in 20164 

  Brussel 
(N=17.430) 

Vlaanderen 
(N=3.690) 

Wallonië 
(N=1.939) 

Totaal 
(N=23.118) 

Geslacht 
Man 4,1% 4,9% 4,7% 4,2% 

Vrouw 95,9% 95,1% 95,3% 95,7% 

Leeftijd 

< 30 jaar 10,9% 11,5% 12,5% 11,1% 

30 tot 39 jaar 29,4% 30,4% 26,7% 29,3% 

40 tot 49 jaar 31,2% 34,1% 32,5% 31,8% 

> 50 jaar 28,6% 23,9% 28,3% 27,8% 

Opleidings-
niveau 

Laaggeschoold 60,8% 56,7% 54,4% 59,6% 

Gemiddeld geschoold 32,4% 35,9% 39,9% 33,6% 

Hooggeschoold 6,2% 7,0% 4,7% 6,2% 

Nationaliteit 

België 19,7% 36,4% 64,1% 26,1% 

EU-27 (uitgezonderd 
België) 

61,8% 49,8% 24,1% 56,8% 

Buiten EU-27 18,4% 13,8% 11,9% 17,1% 

Bron: IDEA Consult op basis van de enquête van de GOB (2016), verdeling naargelang de woonplaats van de werknemers 

De Poolse nationaliteit is het sterkst vertegenwoordigd in het dienstenchequestelsel in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

De volgende tabel geeft een overzicht van de vaakst voorkomende nationaliteiten in het dienstenchequestelsel in 
2016. Net als in 2015 is de Poolse nationaliteit het sterkst vertegenwoordigd in het dienstenchequestelsel in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overtreft ze het aantal Belgische werknemers (31,1% Polen ten opzichte van 
26,1% Belgen in het stelsel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Dan volgen de Roemeense (11,4%) en de 
Portugese (6,9%) nationaliteit. 

Tabel 7: Vaakst voorkomende nationaliteiten bij de dienstenchequewerknemers in 2016 

Bron: IDEA Consult op basis van de enquête van de GOB (2016), verdeling naargelang de woonplaats van de werknemers 

  

                                                      

4 N = totaal aantal dienstenchequewerknemers. 

 Aantal werknemers % van het totaal (N=23.118) 

Polen 7.198 31,1% 

België 6.039 26,1% 

Roemenië 2.641 11,4% 

Portugal 1.595 6,9% 

Brazilië 696 3,0% 

Ecuador 576 2,5% 

Marokko 574 2,5% 

Spanje 554 2,4% 

Bulgarije 515 2,2% 

Filippijnen 397 1,7% 
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Grote verschillen tussen gemeenten in de concentratie van dienstenchequewerknemers 

De volgende kaart geeft de penetratiegraad weer van de dienstenchequewerknemers in de verschillende Brusselse 
gemeenten5. 

Kaart 3: Penetratiegraad van de dienstenchequewerknemers per Brusselse gemeente 

 
Bron: IDEA Consult op basis van de enquête van de GOB (2016), verdeling naargelang de woonplaats van de werknemers 

Uit deze kaart blijkt dat de dienstenchequewerkgelegenheid goed ingeburgerd is in de armste gemeenten van het 
gewest, namelijk: 

 Sint-Gillis: 4% van de bevolking ouder dan 18 jaar werkt hier binnen het stelsel van de dienstencheques; 

 Anderlecht: 3,5% van de bevolking ouder dan 18 jaar werkt hier binnen het stelsel van de 

dienstencheques; 

                                                      

5 Gedefinieerd als het aantal dienstenchequewerknemers in verhouding tot de bevolking ouder dan 20 jaar in de gemeente. 
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 Sint-Joost-ten-Node: 3,3% van de bevolking ouder dan 18 jaar werkt hier binnen het stelsel van de 

dienstencheques; 

 Schaarbeek: 3,2% van de bevolking ouder dan 18 jaar werkt hier binnen het stelsel van de 
dienstencheques; 

De bevolking in de rijkste gemeenten van het gewest is daarentegen weer het minst vaak tewerkgesteld binnen 
het stelsel van de dienstencheques, namelijk: 

 Watermaal-Bosvoorde: 0,9% van de bevolking ouder dan 18 jaar is hier actief binnen het stelsel van de 
dienstencheques; 

 Sint-Pieters-Woluwe: 1,0% van de bevolking ouder dan 18 jaar is hier actief binnen het stelsel van de 
dienstencheques; 

 Sint-Lambrechts-Woluwe: 1,3% van de bevolking ouder dan 18 jaar is hier actief binnen het stelsel van 
de dienstencheques; 

 Oudergem: 1,3% van de bevolking ouder dan 18 jaar is hier actief binnen het stelsel van de 
dienstencheques; 

Ook interessant om op te merken, is dat een analyse van het gebruik van de dienstencheques per gemeente een 
tegengesteld beeld oplevert (zie 5.2). 
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 Analyse van de dienstenchequegebruikers 

5.1 Aantal dienstenchequegebruikers 

Het Brusselse dienstenchequestelsel blijft nieuwe gebruikers aantrekken ondanks de verlaging van de 

belastingaftrek in 2016 

De onderstaande figuur geeft het aantal dienstenchequegebruikers tussen 2013 en 2016 weer. Interessant om op 
te merken, is dat ondanks de verlaging van de belastingaftrek van 30% naar 15% vanaf 2016 in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, het stelsel tussen 2015 en 2016 nieuwe gebruikers is blijven aantrekken. 

Het groeipercentage van het aantal gebruikers is echter lichtjes teruggezakt. Daar waar het aantal gebruikers 
tussen 2013 en 2014 met 9% en tussen 2014 en 2015 met 6% is toegenomen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, lag dit groeipercentage tussen 2015 en 2016 slechts op 2%. Toch blijft dit percentage positief en dit wijst 
erop dat de verlaging van de belastingaftrek niet afschrikwekkend heeft gewerkt voor de gezinnen die wilden 
toetreden tot het stelsel. 

Ook belangrijk om op te merken, is dat in 2016 is gebleken dat bepaalde dienstenchequegebruikers geen Belgische 
inwoners waren. De reglementering ter zake bepaalt echter dat dienstencheques enkel toegankelijk zijn voor 
inwoners van België. De toegang tot de dienstencheques werd dus ontzegd aan deze gebruikers en zij werden in 
2016 geschrapt uit de database van gebruikers. Deze gebruikers waren overwegend gevestigd in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Ondanks deze aanpassing is het aantal gebruikers in 2016 blijven toenemen. 

Figuur 8: Evolutie van het aantal actieve gebruikers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van Sodexo, verdeling naargelang de woonplaats van de gebruikers 
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Toename van de penetratiegraad van de dienstenchequegebruikers in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

Het aantal gebruikers in het gewest stijgt overigens sneller dan de Brusselse bevolking. De onderstaande figuur 
geeft de penetratiegraad weer van het stelsel van de dienstencheques in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze 
indicator vertegenwoordigt het percentage dienstenchequegebruikers in verhouding tot de totale bevolking ouder 
dan 18 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uit deze figuur blijkt dat het stelsel van de dienstencheques in 
2016 gebruikt werd door 11,7% van de Brusselse bevolking en dat de penetratiegraad de voorbije jaren continu is 
blijven stijgen, ondanks een lichte terugval tussen 2015 en 2016. 

Figuur 9: Evolutie van de penetratiegraad van de dienstenchequegebruikers in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van Sodexo, verdeling naargelang de woonplaats van de gebruikers, en het BISA 
(2016) 
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5.2 Profiel van de gebruikers 

De stijging van het aantal dienstenchequegebruikers is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de toename 

van het aantal jonge gebruikers 

De onderstaande tabel geeft de verdeling per leeftijd weer van de dienstenchequegebruikers in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest tussen 2015 en 2016. Uit deze tabel blijkt dat hoewel de meeste dienstenchequegebruikers 
nog altijd tussen 35 en 54 jaar oud zijn (46,4% in 2016), het aantal jonge gebruikers toeneemt. Zo is het aantal 
gebruikers jonger dan 35 jaar gestegen met bijna 17%, terwijl de andere leeftijdscategorieën in dalende lijn gaan 
(-6,2% voor 80-plussers) of slechts lichtjes stijgen (gemiddeld 2,2% in het gewest). De totale stijging van het 
aantal dienstenchequegebruikers in het gewest is dus voornamelijk toe te schrijven aan de toename van het aantal 
jonge gebruikers. Deze groep is goed voor 14,3% van alle gebruikers in het gewest, terwijl dat in 2013 slechts 
10,4% was. 

Tabel 8: Aantal actieve gebruikers op basis van leeftijd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2015 
en 2016 

 2015 2016 Groeipercentage 
2015-2016  Aantal % Aantal % 

< 35 jaar 13.071 12,4% 15.293 14,3% 17,0% 

Tussen 35 en 44 jaar 26.371 25,1% 27.123 25,3% 2,9% 

Tussen 45 en 54 jaar 22.696 21,6% 22.654 21,1% -0,2% 

Tussen 55 en 64 jaar 16.393 15,6% 16.193 15,1% -1,2% 

Tussen 65 en 79 jaar 15.792 15,0% 16.003 14,9% 1,3% 

>= 80 jaar 10.669 10,2% 10.003 9,3% -6,2% 

Totaal 104.992 100% 107.269 100% 2,2% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van Sodexo, verdeling naargelang de woonplaats van de gebruikers 

Grote verschillen tussen gemeenten in het gebruik van dienstencheques 

Kaart 4 geeft de penetratiegraad weer van de dienstencheques in de verschillende Brusselse gemeenten. 

Uit deze kaart blijkt dat het gebruik van dienstencheques goed ingeburgerd is in de rijkste gemeenten van het 
gewest, namelijk: 

 Sint-Pieters-Woluwe: 26,4% van de bevolking ouder dan 18 jaar gebruikt dienstencheques; 

 Ukkel: 22,5% van de bevolking ouder dan 18 jaar gebruikt dienstencheques; 

 Watermaal-Bosvoorde: 21,5% van de bevolking ouder dan 18 jaar gebruikt dienstencheques; 

 Oudergem: 19,6% van de bevolking ouder dan 18 jaar gebruikt dienstencheques; 

 Sint-Lambrechts-Woluwe: 19,1% van de bevolking ouder dan 18 jaar gebruikt dienstencheques; 

Deze 5 gemeenten overtreffen ruimschoots de gemiddelde penetratiegraad van de dienstencheques van 12% in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bevolking in de armste gemeenten van het gewest gebruikt daarentegen 
weer het minst vaak dienstencheques, namelijk: 

 Sint-Joost-ten-Node: 4,3% van de bevolking ouder dan 18 jaar gebruikt dienstencheques; 

 Sint-Jans-Molenbeek: 5,1% van de bevolking ouder dan 18 jaar gebruikt dienstencheques; 

 Anderlecht: 5,7% van de bevolking ouder dan 18 jaar gebruikt dienstencheques;  

Deze contrasterende percentages tussen gemeenten lijken te bevestigen dat dienstencheques vooral gebruikt 
worden door de meest welgestelde gezinnen. Als we de gegevens over de werkgelegenheid en het gebruik van de 
dienstencheques vergelijken, blijkt bovendien dat de gemeenten met het grootste aantal dienstenchequegebruikers 
de laagste werkgelegenheid hebben in deze sector, terwijl de gemeenten met het grootste aantal werknemers het 
minste aantal dienstenchequegebruikers hebben. 
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Kaart 4: Penetratiegraad van de dienstenchequegebruikers per Brusselse gemeente 

 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van Sodexo, verdeling naargelang de woonplaats van de gebruikers 
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5.3 Intensiteit van het gebruik van de dienstencheques 

De verlaging van de belastingaftrek in 2016 heeft een minder sterke impact gehad op het aantal 

aangekochte dienstencheques dan de prijsstijging van de dienstencheques in 2014 

De onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal aangekochte dienstencheques door de Brusselse 
gebruikers tussen 2013 en 2016. Deze figuur toont aan dat de aankoop van dienstencheques sterke contrasten 
vertoont in de loop der tijd. Na een sterke daling in de aankoop van dienstencheques tussen 2013 en 2014 (met -
3,6%) is de aankoop van dienstencheques opnieuw gestegen (met 8,4% tussen 2014 en 2015), om dan opnieuw 
te dalen tussen 2015 en 2016 (met -0,9%). Deze uiteenlopende evolutie gaat ook gepaard met wijzigingen van de 
nettoprijs van de dienstencheques. Zo kan de sterke daling in de aankoop van dienstencheques in 2014 verklaard 
worden door de prijsstijging van de dienstencheques op 1 januari 2014 van € 8,50 tot € 9 voor de eerste 400 
bestelde dienstencheques en van € 9,50 tot € 10 voor de volgende 100. 

De daling in de aankoop van dienstencheques in 2016 kan wellicht verklaard worden door de verlaging van de 
belastingaftrek van 30% tot 15% op 1 januari 2016. In de maand voorafgaand aan een prijsstijging kan een 
aankooppiek worden vastgesteld, wat ook een gedeeltelijke verklaring vormt voor de daling in de aankoop tijdens 
een jaar met een prijsstijging. 

Interessant om op te merken, is echter dat de verlaging van de belastingaftrek een minder grote impact heeft 
gehad op de aankoop van dienstencheques dan de prijsstijging van de dienstencheques in 2014. Nochtans betekent 
de verlaging van de belastingaftrek in feite een hogere stijging van de nettoprijs van de dienstencheque (met 15%) 
dan de prijsstijging van de dienstencheque in 2014 (met 5%). Dit lijkt te wijzen op een sterkere prijselasticiteit 
voor de gebruikers bij een prijsstijging van de dienstencheques, die onmiddellijk voelbaar is, dan bij de 
belastingaftrek, die slechts een jaar later voelbaar wordt. Het zal interessant zijn om te zien hoe de gebruikers in 
juni 2017 zullen reageren als ze voor het eerst de financiële impact van de verlaging van de belastingaftrek op hun 
belastingen zullen voelen. 

Figuur 10: Evolutie van het aantal aangekochte dienstencheques 

 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van Sodexo, verdeling naargelang de woonplaats van de gebruikers. 
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Lichte daling van de intensiteit van het gebruik van dienstencheques in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

De daling van het aantal aangekochte dienstencheques terwijl het aantal dienstenchequegebruikers blijft toenemen, 
kan enkel verklaard worden door de daling van de gemiddelde intensiteit van gebruik van dienstencheques. Zo 
blijkt uit de onderstaande tabel dat er in 2016 gemiddeld 144 dienstencheques (stemt overeen met 2,8 uur per 
week) aangekocht werden. Dit is een lichte daling in vergelijking met de intensiteit van het gebruik van 
dienstencheques in 2015, toen dat cijfer nog op 149 cheques of 2,9 uur per week lag. Gebruikers jonger dan 35 
jaar gebruiken gemiddeld minder dienstencheques (1,8 uur per week) dan de oudere gebruikers (2,8 uur per week), 
maar hun intensiteit van gebruik blijft stabiel, terwijl de intensiteit van gebruik bij de oudere gebruikers enigszins 
daalt. 

Tabel 9: Gemiddeld aantal aangekochte cheques naargelang de leeftijd van de gebruiker in 2015-
2016 

  2015 2016  

 

Gemiddeld 
aantal 

aangekochte 
cheques 

Aantal uren 
per week 

Aantal 
gebruikers 

Gemiddeld 
aantal 

aangekochte 
cheques 

Aantal uren 
per week 

Aantal 
gebruikers 

< 35 jaar 95 1,8 13.071 93 1,8 15.293 

35-64 jaar 162 3,1 65.460 158 3,0 65.970 

>= 65 jaar 150 2,9 26.461 145 2,8 26.006 

Totaal 149 2,9 104.992 144 2,8 107.269 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van Sodexo, verdeling naargelang de woonplaats van de gebruikers 
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5.4 Gebruik van elektronische dienstencheques 

Sterke toename van het aantal gebruikers van elektronische dienstencheques 

De onderstaande figuur geeft het percentage gebruikers van elektronische dienstencheques weer in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de evolutie van dit percentage sinds 2014. Uit deze figuur blijkt dat 33,4% van de 
Brusselse dienstenchequegebruikers in 2016 elektronische dienstencheques gebruikte. Dit percentage gaat sinds 
enkele jaren in stijgende lijn, maar de exponentiële toename tussen 2015 en 2016 (met 12,5%) is een interessant 
gegeven. 

Figuur 11: Evolutie van het percentage gebruikers van elektronische dienstencheques in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van Sodexo, verdeling naargelang de woonplaats van de gebruikers 
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De stijging van het gebruik van elektronische dienstencheques is voornamelijk toe te schrijven aan de 

jonge gebruikers 

Het is geen verrassing dat er een nauw verband bestaat tussen het gebruik van elektronische dienstencheques en 
de leeftijd van de gebruikers. Zoals blijkt uit de onderstaande tabel gebruikt 52,6% van de gebruikers jonger dan 
35 jaar elektronische dienstencheques, terwijl dat percentage bij gebruikers tussen 65 en 79 jaar slechts op 17,8% 
ligt en op 9,5% bij 80-plussers. Het is bovendien interessant om op te merken dat het percentage gebruikers van 
elektronische dienstencheques sterk stijgt bij de jongeren (stijging met 25% tussen 2015 en 2016). Deze trend en 
ook de sterke toename van het aantal jonge gebruikers van dienstencheques verklaren de algemene stijging van 
het gebruik van elektronische dienstencheques in het gewest. 

 
Tabel 10: Aantal gebruikers van elektronische dienstencheques op basis van leeftijd in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 2015 2016 Groeipercentage 
2015-2016  Aantal % Aantal % 

< 35 jaar 6.007 46,0% 8.038 52,6% 25,3% 

Tussen 35 en 44 jaar 10.526 39,9% 12.166 44,9% 13,5% 

Tussen 45 en 54 jaar 7.408 32,6% 8.089 35,7% 8,4% 

Tussen 55 en 64 jaar 4.194 25,6% 4.646 28,7% 9,7% 

Tussen 65 en 79 jaar 2.498 15,8% 2.848 17,8% 12,3% 

>= 80 jaar 866 8,1% 950 9,5% 8,8% 

Totaal 31.499 30,0% 36.737 34,2% 14,3% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van Sodexo, verdeling naargelang de woonplaats van de gebruikers 
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DEEL 3 
Kwaliteit van de tewerkstelling 
in het dienstencheque-systeem 
in 2016 
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 Inleiding 

In het eerste deel van het rapport werd aandacht besteed aan de omvang van het dienstencheque-systeem in 
2016. Hierbij werden zowel het aantal dienstenchequeondernemingen als het aantal werknemers en het aantal 
gebruikers nader omschreven. 

In dit deel van het rapport gaan we dieper in op de kwaliteit van tewerkstelling in het dienstencheque-systeem. 
Hiervoor maken we gebruik van gegevens op basis van de enquête van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 
en van de RSZ-RSZPPO die ingaan op de volgende thema’s: 

 De instroom van dienstencheque-werknemers: Het aantal ingestroomde werknemers en de 
voormalige situatie van dienstencheque-werknemers wordt in kaart gebracht. 

 Arbeidsvoorwaarden van dienstencheque-werknemers: De analyse van het bruto uurloon, het aantal 
werkuren, het contracttype en het arbeidsstelsel staat in dit deel centraal. 

 Prestaties van dienstencheque-werknemers: De duur van de tewerkstelling van dienstencheque-
werknemers en de uitgevoerde activiteiten. 

 Opleiding van dienstencheque-werknemers: Dit hoofdstuk focust op de opleiding van dienstencheque-

werknemers. 

Binnen elk thema worden de gegevens van Brussel geanalyseerd voor 2016. 
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 Instroom naar het dienstencheque-systeem 

2.1 Aantal ingestroomde dienstencheque-werknemers 

24% nieuw instroom in ondernemingen actief in Brussel in 2016 

Onderstaande tabel toont voor 2016 dat 5.565 werknemers zijn ingestroomd in ondernemingen met minstens 1 
Brusselse dienstencheque. Wanneer we dit bekijken als een percentage ten opzichte van de totale tewerkstelling 
komt dit neer op 24,1% van de totale tewerkstelling. Dit is veel hoger dan de instroompercentage van 2015, toen 
het slechts 12,8% bedroeg. De vergelijking doorheen de tijd moet echter voorzichtig gemaakt worden aangezien 
de methodologie van dataverzameling veranderd is in 2016. 

De instroom is bovendien opvallend hoog bij natuurlijke personen (38,3% van de tewerkstelling). Andere hoge 
instroom cijfers zijn te observeren bij VZW’s (24,6% van de tewerkstelling) en private ondernemingen (23,8% van 
de tewerkstelling). Bij de invoegondernemingen, OCMW/gemeentes en PWA’s ligt de instroom rond de 20%. Ten 
slotte valt op dat de instroom bij interimbedrijven met 16% van de tewerkstelling opvallend lager is dan bij andere 
type ondernemingen. 

Tabel 11: Instroom in het stelsel van de dienstencheques in 2016 

 
Aantal nieuwe 

instroom6 
Tewerkstel

ling 
Percentage instroom t.o.v. 

tewerkstelling 

Private onderneming7 4.610 19.403 23,8% 

Interim 144 902 16,0% 

Invoegonderneming 101 497 20,3% 

VZW8 159 646 24,6% 

OCMW en gemeente 6 31 19,4% 

PWA 66 330 20,0% 

Natuurlijke persoon 479 1.250 38,3% 

Totaal 5.565 23.059 24,1% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de enquête van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (2016) 

  

                                                      

6 Dit zijn het aantal nieuwe dienstencheque-werknemers in 2016 die nog niet in het systeem van dienstencheques actief waren 
in 2015. 

7 Gegevens ontbreken voor 99 private ondernemingen. 

8 Gegevens ontbreken voor 9 VZW’s. 
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2.2 Voormalige situatie van de dienstencheque-werknemers 

Versoepeling van de 60%-regel in Brussel 

Sinds 17 augustus 2012 moesten dienstencheque-ondernemingen bij nieuwe aanwervingen 60% rekruteren uit 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozenen leefloners.9 Deze verplichting was van toepassing op elke erkende 
dienstencheque-onderneming, per kwartaal, voor elk van haar exploitatiezetels. Op deze manier werd de instroom 
in het dienstencheque-systeem gericht op specifieke doelgroepen wat de netto-kostprijs van het systeem kon 
verminderen (via een verhoging van de indirecte terugverdieneffecten). De 60% regel werd ingevoerd door de 
federale regering maar valt sinds 1 juli 2014 onder de bevoegdheid van de gewesten. Zolang de gewesten geen 
gebruik maken van de bevoegdheidsoverdracht om de reglementering te wijzigen, blijft de 60% regel van kracht. 

Op 2 februari 2017 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten om de 60% regel te versoepelen voor 
dienstencheque-ondernemingen in Brussel. Uit de praktijk bleek immers dat de reglementering door minder dan 
de helft van de Brusselse dienstencheque-ondernemingen uit de social profit sector, gerespecteerd werd. De 
Brusselse regering wil de haalbaarheid van de 60% regel verhogen door middel van de volgende aanpassingen: 

 de uitbreiding van het doelpubliek tot alle ‘niet-werkende of deeltijds werkende werkzoekende (natuurlijk 

persoon), ingeschreven als niet-werkende of deeltijds werkende werkzoekende bij een erkende gewestelijke 
tewerkstellingsdienst’, om gemakkelijker de doelstelling te halen; 

 de berekening van het percentage op jaarbasis in plaats van op trimestriële basis, om te zorgen voor meer 
soepelheid bij de toepassing; 

 de gerechtigden op een leefloon blijven tot het doelpubliek behoren, zo beklemtoont de Economische en 
Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een advies. 

Deze aangepaste reglementering is retroactief in werking getreden op 1 januari 2016.10 

  

                                                      

9 Besluit 17 augustus 2012. 

10 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 
2001 betreffende de dienstencheques, BS 14 februari 2017. 
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Bijna de helft van de nieuwe aanwervingen in 2016 waren uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of 

leefloontrekkers 

Onderstaande tabel geeft een analyse weer van het professioneel verleden van nieuw aangeworven 
dienstencheque-werknemers. Specifiek weten we of de voormalige professionele situatie van dienstencheque-
werknemers één van de volgende situaties was: uitkeringsgerechtigde volledig werkloze, leefloontrekker, vroegere 
dienstencheque-werknemer of een andere situatie (bv. student). Gezien we geen informatie hebben rond de situatie 
van niet-werkende of deeltijds werkende werkzoekende (cf. Brusselse uitbreiding van het doelpubliek voor de 60% 
regel), kunnen we op basis van deze cijfers geen uitspraken maken over het al dan niet behalen van het  60% 
quotum. Bovendien moet de 60%-regel op niveau van de exploitatiezetel behaald worden terwijl onderstaande 
tabel de situatie op niveau van de woonplaats van de werknemer weergeeft. 

Ondanks deze methodologische opmerkingen die verklaren waarom we deze gegevens niet kunnen gebruiken om 
het bereik van de 60%-regel te bepalen, is het interessant om de voormalige professionele situatie van nieuwe 
werknemers in het systeem in kaart te bregen. Uit de tabel blijkt dat 44,3% uitkeringsgerechtigde volledig 
werklozen of leefloontrekkers werden aangeworven in 2016. 

Opmerkelijk aan onderstaande gegevens is dat minder nieuwe werknemers uit Vlaanderen tot de groep van 
werkzoekenden of leefloners behoren (een verhouding van 35,0%) terwijl meer nieuwe werknemers uit Wallonië 
tot deze groep behoren (een verhouding van 66,6%). Dit hangt wellicht samen met de regio waarin hun 
onderneming gevestigd is, i.e. vermoedelijk Vlaanderen en Wallonië (respectievelijk). Ondernemingen moeten 
immers de quotum regel van hun regio respecteren. Dat de regel afgeschaft is in Vlaanderen en behouden is 
gebleven in Wallonië kan het verschil in de verhoudingen verklaren. 

Tabel 12: Voormalige professionele situatie van dienstencheque-werknemers in 201611 

 

Uitkerings-
gerechtigde 

volledig 
werkloze 

Leefloontrekker 
Vroegere 

werknemer DC 

Andere (bv. 
student, 

inkomens-
garantie, ..) 

Quota (WZ 
+leefloon) 

zonder 
vorige DCH-

WN12 

Brussel 
(N=4.182) 

18,5% 6,8% 41,7% 31,9% 43,4% 

Vlaanderen 
(N=836) 

16,9% 5,4% 36,4% 34,3% 35,0% 

Wallonië 
(N=528) 

40,3% 2,3% 36,0% 21,2% 66,6% 

Totaal 
(N=5.565)13 

20,3% 6,1% 40,2% 31,3% 44,3% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de enquête van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (2016) volgens 
woonplaats van de werknemer 

  

                                                      

11 N geeft het aantal nieuwe aanwervingen weer. 

12 De werknemers die tijdens de maand vóór hun aanwerving (gerekend van dag tot dag) met een arbeidsovereenkomst 
dienstencheques tewerkgesteld waren in een andere erkende onderneming, worden niet beschouwd als nieuwe aanwerving. 

13 Ontbrekende gegevens voor 108 werknemers. 



    

 

  41. 

Invoegondernemingen en PWA’s werven het meest aan uit de groep van uitkeringsgerechtigde volledig 

werklozen en leefloontrekkers 

Wanneer we de vergelijking maken naar type ondernemingen, zien we opmerkelijke verschillen in het professioneel 
verleden van aangeworven dienstencheque-werknemers. Meer dan 60% van de nieuwe werknemers bij 
invoegondernemingen en PWA’s behoren tot de groep van werkzoekenden en leefloners. In tegenstelling bestaan 
ongeveer 45% van nieuwe aanwervingen uit werkzoekenden en leefloners bij private ondernemingen, 
interimbedrijven, VZW’s en natuurlijke personen 

Tabel 13: Voormalige professionele situatie van de dienstencheque-werknemers naar type 
onderneming in 201614 

 

Uitkerings-
gerechtigde 

volledig 
werkloze 

Leef-
loontrekker 

Vroegere 
werknemer 

DC 

Andere (bv. 
student, 

inkomens-
garantie, ..) 

Quota (WZ 
+leefloon) 

zonder vorige 
DCH-WN 

Private onderneming 
(N=4.61015) 

18,9% 5,6% 42,2% 31,2% 42,4% 

Interim (N=144) 21,5% 16,7% 13,2% 48,6% 44,0% 

Invoegonderneming (N=101) 59,4% 15,8% 11,9% 12,9% 85,4% 

VZW (N=15916) 33,3% 6,9% 18,9% 35,2% 49,6% 

OCMW en gemeente (N=6) 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 

PWA (N=66) 25,8% 12,1% 47,0% 15,2% 71,4% 

Natuurlijke persoon (N=479) 20,7% 5,2% 41,5% 32,6% 44,3% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de enquête van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (2016) 

  

                                                      

14 N geeft het aantal nieuwe aanwervingen binnen de verschillende type ondernemingen weer. 

15 Gegevens ontbreken voor 99 private ondernemingen. 

16 Gegevens ontbreken voor 9 VZW’s. 
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Relatief minder mannen en jongeren worden uit de groep van uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 

en leefloners aangeworven 

Wanneer we het professioneel verleden van dienstencheque-werknemers naar hun geslacht en leeftijd analyseren, 
zien we dat een groter aandeel vrouwen (45%) dan mannen (35%) uit de groep van uitkeringsgerechtigde volledig 
werklozen en leefloners aangeworven worden. Ook naar leeftijd zien we een verschil tussen werknemers jonger 
dan 30 jaar en werknemers ouder dan 30 jaar. Tegenover oudere leeftijdscategorieën, worden minder jongeren 
(38% tegenover gemiddeld 46%) aangeworven uit de groep van uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en 
leefloners. 

Tableau 14: Percentage dienstenchequewerknemers per voormalige professionele situatie naar 
profiel in 2016 

  

Uitkerings-
gerechtigde 

volledig 
werkloze 

Leef-
loontrekker 

Vroegere 
werknemer 

DC 

Andere (bv. 
student, 

inkomens-
garantie, ..) 

Quota (WZ 
+leefloon) 

zonder 
vorige 

DCH-WN 

 Mannen (N=323) 18,3% 3,4% 38,7% 37,2% 35,4% 

Geslacht 
Vrouwen 
(N=5.248) 

20,5% 6,3% 40,3% 30,9% 45,0% 

Leeftijd 
 

< 30 jaar 
(N=1.128) 

19,0% 7,4% 30,2% 41,4% 37,9% 

Tussen 30 en 39 
jaar (N=1.728) 

19,6% 7,1% 40,7% 30,6% 45,0% 

Tussen 40 en 49 
jaar (N=1.630) 

23,4% 5,8% 40,6% 27,8% 49,2% 

>= 50 jaar 
(N=1.086) 

18,7% 3,7% 49,4% 27,3% 44,2% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de enquête van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (2016) 
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 Arbeidsvoorwaarden van dienstencheque-werknemers 

3.1 Het gemiddeld bruto uurloon 

Stijging van het uurloon van dienstencheque-werknemers sinds 2014 

Op basis van cijfers van de RSZ is het mogelijk om het bruto-uurloon van dienstencheque-werknemers in kaart te 
brengen. Onderstaande figuur geeft de evolutie weer tussen 2014 en 2016 van het bruto-uurloon van 
dienstencheque-werknemers wonend in Brussel. Hieruit blijkt dat in 2016, een Brusselse dienstencheque-
werknemer gemiddeld 11,13 euro bruto per uur verdiende. Het bruto uurloon stijgt jaarlijks sinds 2014. 

Figuur 12: Evolutie van het bruto-uurloon van dienstencheque-werknemers 

 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de RSZ en RSZPPO volgens woonplaats van de werknemer 
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3.2 Het aantal gewerkte uren 

Stijging van het gemiddeld aantal gewerkte uren per week door dienstencheque-werknemers sinds 2014 

Op basis van cijfers van de RSZ is het ook mogelijk om het gemiddeld aantal werkuren per week van 
dienstencheque-werknemers in kaart te brengen. Onderstaande figuur geeft de evolutie weer tussen 2014 en 2016 
van het gemiddeld aantal gewerkte uren door dienstencheque-werknemers wonend in Brussel. Hieruit blijkt dat in 
2016, een Brusselse dienstencheque-werknemer gemiddeld 23,9 uren per week werkte. Dit is een forse stijging 
sinds 2014, toen het gemiddeld aantal uren per week 22,9 uren bedroeg. De combinatie van de stijging van het 
aantal gewerkte uren en van het bruto uurloon zouden zich wellicht moeten uitten tot een hogere maandloon voor 
Brusselse dienstencheque-werknemers in 2016. 

Figuur 13: Evolutie van het aantal gewerkte uren per week door dienstencheque-werknemers 

 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de RSZ en RSZPPO volgens woonplaats van de werknemer 
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3.3 De soorten contracten 

66% van de nieuwe contracten voor Brusselse dienstencheque-werknemers in 2016 waren contracten 

van bepaalde duur 

Werknemers in het dienstencheque-systeem kunnen worden tewerkgesteld met contracten van onbepaalde of 
bepaalde duur. De contracten van bepaalde duur hebben variabele looptijden, gaande van dag, week-, of 
maandcontracten. De regelgeving stelt dat een contract van een werknemer drie maanden na de eerste Dimona-
aangifte steeds moet worden omgezet naar een contract van onbepaalde duur indien de werknemer nog steeds bij 
dezelfde onderneming werkt, ongeacht het aantal gepresteerde werkdagen. 

In onderstaande figuur wordt gekeken welk soort nieuwe contracten werden afgesloten in 2016. In totaal werden 
8.632 contracten van bepaalde duur (CBD) en 4.451 contracten van onbepaalde duur (COD) afgesloten. De 
verhouding bedraagt daarom 66% CBD tegenover 34% COD. In vergelijking met 2015 blijken er meer contracten 
van bepaalde duur te zijn afgesloten in 2016 (66% in 2016 versus 55,4% in 2015). Deze vergelijking moet echter 
alweer voorzichtig worden gemaakt gezien de methodologische aanpassingen in de dataverzameling. 

Tabel 15: Aantal nieuwe afgesloten contracten binnen het systeem van dienstencheques in 2016 

 CBD COD Totale contracten 

 Aantal % Aantal % Aantal % 

Brussel 5.540 62,3% 3.358 37,7% 8.898 100% 

Vlaanderen 1.947 73,3% 711 26,7% 2.658 100% 

Wallonië 1.112 75,1% 368 24,9% 1.480 100% 

Totaal17 8.632 66,0% 4.451 34,0% 13.083 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de enquête van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (2016) volgens 
woonplaats van de werknemer 

  

                                                      

17 13 werknemers wonen in het buitenland en ontbrekende gegevens voor 1 werknemer. 
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Het merendeel van werknemers met een onbepaald contract hebben in 2016 onmiddellijk hun contract 

van onbepaalde duur gekregen 

Voor elke werknemer kunnen we analyseren hoeveel contracten ze hadden in 2016 en van welk type (i.e., bepaalde 
of onbepaalde duur). Wanneer we enkel werknemers met een contract van onbepaalde duur beschouwen, zien we 
dat de meeste (69,1%) in 2016 geen contract van bepaalde duur hadden. Hieruit kunnen we afleiden dat de meeste 
werknemers wellicht meteen een contract van onbepaalde duur kregen (behalve degene hiervan die in 2015 een 
contract van bepaalde duur hadden). Bovendien had een groot aandeel (12,5%) van werknemers met vaste 
contracten één tijdelijk contract in 2016 vooraleer ze hun vast contract kregen in 2016. Sommige werknemers 
hadden twee (4,7%) of drie (8,1%) tijdelijke contracten voor ze overgingen naar een contract van onbepaalde 
duur in 2016. Slechts een kleine groep werknemers ging meer dan 3 contracten van bepaalde duur aan vooraleer 
ze intekenden op een contract van onbepaalde duur. Deze informatie staat samengevat in onderstaande figuur. 

Figuur 14: Gemiddeld aantal contracten van bepaalde duur voor overgang naar contract van 
onbepaalde duur in 2016 (N=4.288) 

 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de enquête van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (2016) volgens 
woonplaats van de werknemer 
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  47. 

 

Contracten van bepaalde duur worden het meest gebruikt door interimbedrijven (95%) 

De soorten contracten variëren sterk volgens type onderneming. Alle ondernemingen zijn uiteraard verplicht het 
contract van bepaalde duur van hun dienstencheque-werknemer om te zetten naar een contract van onbepaalde 
duur 3 maanden na hun aanwerving. Sommige ondernemingen maken echter in de eerste drie maanden van de 
tewerkstelling regelmatiger gebruik van dag of weekcontracten. Zo blijkt uit onderstaande tabel dat vooral 
contracten van bepaalde duur werden afgesloten binnen interimbedrijven (94,8% CBD). Bij private ondernemingen 
en invoegondernemingen ligt het aandeel contracten van bepaalde duur eerder rond de 60%. Bij de overige type 
ondernemingen (buiten gemeenten/OCMW’s) werden ongeveer evenveel contracten van bepaalde duur als 
contracten van onbepaalde duur afgesloten. 

Tabel 16: Aantal nieuwe afgesloten contracten binnen het systeem van dienstencheques naar type 
organisatie voor 2016 

 CBD COD Totale contracten 
 

Aantal % Aantal % Aantal % 

Private onderneming 5.808 60,8% 3.745 39,2% 9.553 100% 

Interim 2.127 94,8% 116 5,2% 2.243 100% 

Invoegonderneming 101 57,1% 76 42,9% 177 100% 

VZW 141 52,8% 126 47,2% 267 100% 

OCMW en gemeente 5 0,0% 1 0,0% 6 100% 

PWA 53 54,1% 45 45,9% 98 100% 

Natuurlijke persoon 397 53,7% 342 46,3% 739 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de enquête van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (2016) 

Vooral werklozen en leefloontrekkers krijgen contracten van bepaalde duur 

Wanneer we het type nieuwe afgesloten contracten van dienstencheque-werknemers naar hun geslacht, leeftijd en 
voormalige professionele situatie analyseren, zien we dat mannen (39%) proportioneel vaker contracten van 

onbepaalde duur krijgen dan vrouwen (34%). Ook naar leeftijd zien we een verschil voor werknemers ouder dan 
50 jaar. Tegenover jongere leeftijdscategorieën, kregen meer ouderen (41% tegenover gemiddeld 32%) een 
contract van onbepaalde duur. Het is echter vooral de voormalige situatie van dienstencheque-werknemers die het 
verschilt maakt. Zo waren 59,6% van de contracten van voormalige dienstencheque-werknemers contracten van 
onbepaalde duur in 2016, terwijl dit percentage slechts 18,9% bedraagt bij voormalige werklozen en zelfs slechts 
11,4% bij voormalige leefloontrekkers. 

Tableau 17: Percentage dienstenchequewerknemers per aantal nieuwe afgesloten contracten naar 
profiel in 2016 

  % CBD % COD Totale contracten 

Geslacht 
Mannen (N=642) 60,9% 39,1% 100% 

Vrouwen (N=12.455) 66,2% 33,8% 100% 

Leeftijd 
 

< 30 jaar (N=) 69,1% 30,9% 100% 

Tussen 30 en 39 jaar (N=) 65,6% 34,4% 100% 

Tussen 40 en 49 jaar (N=) 68,2% 31,9% 100% 

>= 50 jaar (N=) 59,2% 40,8% 100% 

Voormalige 
professionele 
situatie 

Uitkerings-gerechtigde volledig werklozen 81,1% 18,9% 100% 

Leefloontrekkers 88,6% 11,4% 100% 

Vroegere werknemer DC 40,4% 59,6% 100% 

Andere (bv. student, inkomens-garantie, ..) 73,5% 26,5% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de enquête van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (2016) 
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3.4 Het arbeidsstelsel van dienstencheque-werknemers 

80,5% Brusselse dienstencheque-werknemers werken deeltijds 

Bij het onderzoeken van het arbeidsstelsel van dienstencheque-werknemers, maken we een onderscheid tussen 
voltijdse betrekkingen, betrekkingen met een stelsel tussen halftijds en voltijds (i.c. tewerkstellingsratio van 50% 
tot 99%) en betrekkingen die minder dan een halftijdse tewerkstelling bedragen (i.c. tewerkstellingsratio van 0% 
tot en met 49%). 

Onderstaande tabel geeft weer dat het aantal deeltijdse betrekkingen beduidend hoger ligt dan het aantal voltijdse 
betrekkingen. In 2016 werkten 85% dienstencheque-werknemers deeltijds terwijl slechts 18% dienstencheque-
werknemers voltijds werkten. Van de deeltijdse werknemers, werkten de meeste (69,3%) tussen halftijds en 
voltijds. Er zijn geen opmerkelijke verschillen te observeren naargelang de woonplaats van werknemers. Deze 
cijfers zijn gelijkaardig aan deze van 2015. 

Tabel 18: Arbeidsstelsel van dienstencheque-werknemers in 2016 

 
Minder dan 

halftijds 
Tussen halftijds en 

voltijds 
Voltijds Totaal 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Brussel 2.230 12,8% 12.012 68,9% 3.187 18,3% 17.429 100% 

Vlaanderen 433 11,7% 2.616 70,9% 641 17,4% 3.690 100% 

Wallonië 280 14,4% 1.341 69,2% 318 16,4% 1.939 100% 

Totaal 2.945 12,7% 16.022 69,3% 4.150 18,0% 23.117 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de enquête van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (2016) volgens 
woonplaats van de werknemer 

Mannen en ouderen werken proportioneel meer voltijds 

We analyseren ook het arbeidsstelsel naar het profiel van dienstencheque-werknemers. Onderstaande tabel geeft 
het arbeidsstelsel van dienstencheque-werknemers weer volgens hun geslacht en leeftijd. Hieruit zien we dat 25,6% 
van de mannen voltijds werken, terwijl dit aandeel slechts 17,6% bedraagt bij de vrouwen. Ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen hebben een arbeidsstelsel van minder dan halftijds (ongeveer 13%) maar meer vrouwen 

(70% vrouwen tegenover 61% mannen) werken tussen halftijds en voltijds. Vergeleken naar leeftijd blijken 
jongeren relatief meer deeltijds te werken (90,9% t.o.v. gemiddeld 80,3%), terwijl 50+’ers relatief meer voltijds 
werken (22,8% t.o.v. gemiddeld 14,2%). 

Tableau 19: Percentage dienstenchequewerknemers per type arbeidsstelsel naar profiel in 2016 

  
Minder dan 

halftijds 
Tussen halftijds 

en voltijds 
Voltijds 

Geslacht 
Mannen (N=980) 13,7% 60,6% 25,6% 

Vrouwen (N=22.131) 12,7% 69,7% 17,6% 

Leeftijd 
 

< 30 jaar (N=2.672) 18,5% 72,4% 9,1% 

Tussen 30 en 39 jaar (N=4.058) 13,1% 72,6% 14,3% 

Tussen 40 en 49 jaar (N=4.052) 12,7% 68,2% 19,1% 

>= 50 jaar (N=2.319) 13,3% 63,9% 22,8% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de enquête van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (2016) 
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Voltijdse contracten komen het meeste voor bij interimbedrijven en OCMW/gemeentes 

Wanneer we het type arbeidsstelsel van dienstencheque-werknemers naar type organisatie analyseren, kunnen we 
enkele opmerkelijke verschillen vaststellen. De verhoudingen van deeltijdse en voltijdse contracten verschilt vooral 
voor interimbedrijven, invoegondernemingen en OCMW/gemeentes ten opzichte van de gemiddelde verdeling 
binnen Brusselse organisaties. Terwijl interimbedrijven en OCMW/gemeentes een groter aandeel voltijdse 
contracten (>27%) en een kleiner aandeel minder dan halftijdse tewerkstellingen (5,6%) aanbieden, werken 
invoegondernemingen eerder met minder dan halftijdse tewerkstellingen (13,7%) en met aanzienlijk minder 
voltijdse betrekkingen (2,5%). 

Tableau 20: Percentage dienstenchequewerknemers per type arbeidsstelsel naar type organisatie 
voor 2016  

Minder dan halftijds 
Tussen halftijds en 

voltijds 
Voltijds 

Private onderneming 18,2% 69,1% 12,7% 

Interim 5,6% 56,9% 37,5% 

Invoegonderneming 13,7% 83,7% 2,5% 

VZW 17,7% 70,3% 12,0% 

OCMW en gemeente 5,6% 66,7% 27,8% 

PWA 9,6% 78,8% 11,6% 

Natuurlijke persoon 20,3% 63,7% 16,0% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de enquête van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (2016) 
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 Prestaties van dienstencheque-werknemers 

4.1 De duur van tewerkstelling van dienstencheque-werknemers 

Minder dan 1% werknemers waren in 2016 inactief 

In onderstaande tabel wordt de verdeling weergegeven van het aantal dienstencheque-werknemers volgens de 
duur van tewerkstelling in 2016. Dit betreft de duur van tewerkstelling over het ganse jaar. Het valt op dat een 
grote meerderheid van alle werknemers langer dan 6 maanden is tewerkgesteld (19.114 werknemers; 82,9%). Nog 
eens 13,0% presteerde minstens één maand tot 6 maanden en 3% van de werknemers presteerde minder dan 
één maand. Minder dan 1% van de werknemers (0,8%) was in 2016 inactief (bv. het hele jaar door met 
ziekteverlof). 

Tabel 21: Duur van tewerkstelling van dienstencheque-werknemers in 2016 

 Inactief < 1 maand 1-6 maand > 6 maand Totaal 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Brussel 133 0,8% 574 3,3% 2.296 13,2% 14.404 82,6% 17.430 100% 

Vlaanderen 38 1,0% 67 1,8% 463 12,5% 3.061 83,0% 3.690 100% 

Wallonië 4 0,2% 44 2,3% 241 12,4% 1.649 85,0% 1.939 100% 

Totaal18 175 0,8% 685 3,0% 3.000 13,0% 19.114 82,9% 23.059 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de enquête van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (2016) volgens 
woonplaats van de werknemer 

  

                                                      

18 Ontbrekende gegevens voor 97 werknemers. 
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4.2 De type uitgevoerde activiteiten door dienstencheque-werknemers 

88% van prestaties met elektronische dienstencheques bestonden in 2016 uit huishoudhulp activiteiten 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van welke activiteiten werden uitgevoerd in 2016 door dienstencheque-
werknemers. Voor deze analyse zijn enkel correcte gegevens beschikbaar voor prestaties met elektronische 
dienstencheques. De resultaten zijn dus niet representatief voor alle prestaties met dienstencheques maar geven 
slechts een indicatie van de verdeling van activiteiten. We onderscheiden de 4 typische categorieën van activiteiten 
waarin prestaties verdeeld worden: huishoudhulp, strijken buitenshuis, boodschappen en vervoer van personen 
met beperkte mobiliteit. 

De voornaamste vaststelling is dat maar liefst 88% van de prestaties met elektronische dienstencheques bestonden 
uit huishoudhulp activiteiten. Verder zien we dat in 2016 ook beroep gedaan werd op de strijkdiensten buitenshuis 
gezien 11% van de elektronische dienstencheques hieraan besteed werden. Slecht 0,5% van de prestaties met 
elektronische dienstencheques bestonden uit het uitvoeren van boodschappen of vervoer van personen met 
beperkte mobiliteit. De verdeling in activiteiten op basis van prestaties met elektronische dienstencheques is wellicht 
niet veralgemeenbaar voor alle prestaties met dienstencheques. Hoogstwaarschijnlijk maken ouderen meer gebruik 
van vervoer van personen met beperkte mobiliteit en zullen zij immers ook meer gebruik maken van papieren 
dienstencheques. 

Tabel 22: Type activiteiten voor prestaties met elektronische dienstencheques door dienstencheque-
werknemers in 2016 per tertiaal 

 Tertiaal 1 Tertiaal 2 Tertiaal 3 Totaal 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Huishoudhulp 145.945 82,0% 179.091 90,3% 179.587 90,5% 504.623 87,8% 

Strijken buitenshuis 28.118 15,8% 18.346 9,3% 18.184 9,2% 64.648 11,2% 

Boodschappen 1.756 1,0% 554 0,3% 446 0,2% 2.756 0,5% 

Vervoer personen met 
beperkte mobiliteit 

2.072 1,2% 250 0,1% 327 0,2% 2.649 0,5% 

Totaal 177.891 100% 198.241 100% 198.544 100% 574.676 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens op basis van de enquête van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (2016) 
volgens woonplaats van de werknemer 
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 Opleiding van dienstencheque-werknemers 

Het opleidingsbudget van de Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bedroeg €1.400.000 voor 2016 

In dit deel staan we stil bij de opleidingen onder het regionaal opleidingsfonds binnen 
dienstenchequeondernemingen met maatschappelijke zetel te Brussel. Dit betreft interne of externe opleidingen 
die verband houden met de uitgeoefende functie. Het doel van deze opleidingen is om de opleidingsgraad van 
dienstenchequewerknemers te verhogen. Dienstenchequeondernemingen kunnen uiteraard buiten het fonds extra 
opleidingen organiseren. 

Er zijn drie opleidingscategorieën: intern, extern of op het terrein. Dienstenchequeondernemingen kunnen een 
gedeeltelijke terugbetaling van de verschillende kosten voor deze opleidingen bekomen bij het Brusselse 
opleidingsfonds. Zoals onderstaande tabel aantoont varieert het bedrag van de gedeeltelijke terugbetalingen 
naargelang de drie opleidingscategorieën. Zo wordt o.m. de factuur van een externe opleider terugbetaald en wordt 
er een forfaitaire terugbetaling voorzien van €40 per uur voor een interne opleider en van €14,50 per uur voor de 
loonkost van een dienstenchequewerknemer in opleiding. 

Tabel 23: Type opleidingen en terugbetalingen van het regionaal opleidingsfonds 

 Interne opleiding 
Externe 

opleiding 
Opleiding op het 

terrein 

Loonkost dienstenchequewerknemer €14,50/u. €14,50/u. / 

Kost opleider €40/u. factuur19 
Intern : €40/u. 

Extern : factuur20 

Omkaderingskosten €10/halve dag / / 

Bron: IDEA Consult op basis van Gewestelijke Overheidsdienst Brussel gegevens (2015) voor ondernemingen met 
maatschappelijke zetel te Brussel 

Het opleidingsfonds heeft elk kalenderjaar X een specifiek budget beschikbaar voor opleidingen terug te betalen. 
Dit budget dekt de opleidingen waarvoor de terugbetalingsaanvragen werden ingediend van 1 juli van het jaar X-
1 tot en met 31 december van het jaar X. Deze dossiers bestaan dus zowel uit opleidingen van datzelfde 
kalenderjaar als uit opleidingen die het kalenderjaar ervoor plaatsvonden. Het beschikbare budget van de 
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bedroeg €1.400.000 voor 2016 en werd aangesproken voor 
terugbetalingsaanvragen die werden ingediend tussen 1 juli 2015 en 31 december 2016. 

  

                                                      

19 Factuur van de externe opleider wordt beperkt tot € 100/dag per dienstenchequewerknemer 

20 Factuur van de externe opleider wordt beperkt tot € 40/uur opleiding 
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Slechts 70% van het opleidingsbudget van de Brusselse Regio opgebruikt 

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de terugbetaalde bedragen voor de opleidingen die plaatsvonden in 
2014, 2015 en 2016. In totaal werd in 2016 een bedrag van €975.041,09 behandeld en besteedde de Gewestelijke 
Overheidsdienst Brussel dus 69,6% van het beschikbare budget. In 2015 had de Gewestelijke Overheidsdienst 
Brussel een totaal budget van €973.000 beschikbaar en werd €648.094,93 gespendeerd (66,6%). Het percentage 
gespendeerde budget is dus gestegen tussen 2015 en 2016, maar toch blijft een groot deel van het beschikbare 
budget (30%) niet opgebruikt. 

Tabel 24: Evolutie van de terugbetaalde opleidingen in Brussel tussen 2015 en 2016 

Terugbetaald bedrag 2015 2016 2017 

Terugbetaald bedrag voor 2014 opleidingen € 417.635,5821   

Terugbetaald bedrag voor 2015 opleidingen €230.459,35 €695.109,95  

Terugbetaald bedrag voor 2016 opleidingen  €279.931,14 €317.531,15 

Totaal terugbetaald bedrag €648.094,93 €975.041,09 /22 

Bron: IDEA Consult op basis van Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en FOD WASO gegevens (2015-2016) voor 
ondernemingen met maatschappelijke zetel te Brussel 

Daling van het aantal opgeleide werknemers via terugbetaalde opleidingen in 2016 

Onderstaande tabel geeft weer hoeveel opleidingen en werknemers gedekt werden door de opleidingen die 
behandeld werden door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. In vergelijking tot 2015 werden aanzienlijk minder 
werknemers bereikt. Terwijl het aantal opgeleide werknemers 10.354 werknemers bedroeg in 2015 waren dit er 
slechts 6.658 in 2016. 

Tabel 25: Evolutie van het totaal aantal opgeleide werknemers via budgetten van de Brusselse 
opleidingsfonds tussen 2015 en 2016 

 2015 2016 

Aantal dossiers per opleidingsjaar 1.128 931 

Aantal opgeleide werknemers 10.354 6.658 

Bron: IDEA Consult op basis van Gewestelijke Overheidsdienst Brussel gegevens (2015-2016) voor ondernemingen met 
maatschappelijke zetel te Brussel  

                                                      

21 Dit betreft enkel het terugbetaalde bedrag voor 2014 opleidingen door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. De Gewestelijke 
Overheidsdienst Brussel stond enkel in voor de terugbetalingen van de 2014 opleidingen die na 1 april 2015 werden 
ingediend. De 2014 opleidingen die hiervoor werden ingediend, werden terugbetaald door de FOD WASO. 

22 Het terugbetaalde bedrag voor 2017 opleidingen is nog niet gekend. 
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1/ Inleiding 

Analyse van de directe terugverdieneffecten van de dienstencheques 

De voortdurende uitbreiding van het dienstenchequestelsel heeft geleid tot een stijging van de budgettaire kostprijs 
voor de overheid. Toch levert het stelsel van de dienstencheques ook meerdere terugverdieneffecten op, zoals 
blijkt uit de onderstaande figuur. We maken een onderscheid tussen: 

 Directe terugverdieneffecten: de directe impact van het stelsel, als gevolg van de bijkomende 
tewerkstelling van dienstenchequewerknemers. 

 Indirecte effecten van 1e orde: de indirecte impact van het stelsel, als gevolg van de oprichting/opstart 
van nieuwe ondernemingen of activiteiten en de tewerkstelling van personeel voor de omkadering van de 
dienstenchequewerknemers. 

 Indirecte effecten van 2e orde: de indirecte impact van het stelsel, als gevolg van de vervanging van 
werknemers in hun voormalige jobs, de aanpassing van het gedrag van de gebruikers (zowel op het vlak 
van participatie op de arbeidsmarkt als de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen) en de aangepaste 
consumptie van de dienstenchequewerknemers en het omkaderingspersoneel. 

Figuur 15: Kostprijs van het dienstenchequestelsel 

 

Bron: IDEA Consult 
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De regionalisatie van het dienstenchequestelsel heeft echter tot gevolg dat de kosten van het stelsel nu voor 

rekening van de gewesten zijn, terwijl de budgettaire terugverdieneffecten zich situeren op federaal niveau. Door 
de regionalisatie verloopt ook de gegevensinzameling voor de analyse van de terugverdieneffecten moeilijker. We 
hebben dan ook beslist om ons voor de analyse van de kostprijs voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als 
voor de jaren 2014 en 2015, te beperken tot de directe terugverdieneffecten, met in het achterhoofd dat dit bedrag 
een onderschatting is van de nettokostprijs, maar dat de budgettaire inkomsten zich niet situeren op het 
gewestelijke niveau, maar op het federale niveau. 
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2/ Brutokostprijs van het dienstenchequestelsel 

De brutokostprijs van het dienstenchequestelsel bedroeg in 2016 232,3 miljoen euro voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

De onderstaande tabel geeft de brutokostprijs weer van de dienstenchequeactiviteiten tussen 2014 en 2016. Dit 
bedrag omvat: 

 De overheidstussenkomst voor de dienstencheques: Voor dienstencheques uitgegeven voor 1 juni 2016 
werd € 22,04 terugbetaald. Voor Brusselse dienstencheques die sinds 1 juni 2016 worden uitgegeven, wordt 
€ 22,36 terugbetaald, naar aanleiding van de indexering van de terugbetaling. Een deel van deze 
tussenkomst wordt gefinancierd door de gebruiker: de eerste 400 dienstencheques kosten € 9 en de 
volgende 100 € 10 voor de gebruiker en de rest wordt gefinancierd door de overheid. De bedragen in de 
onderstaande tabel geven de tussenkomst van de overheid weer. Uit de onderstaande berekening blijkt dat 
de overheidstussenkomst de belangrijkste component van de brutokostprijs van het stelsel is (91,8% van 
de brutokostprijs). 

 De kosten voor de omkadering van de maatregel: Dit bedrag omvat de kostprijs voor de uitgever van de 
dienstencheques en de overheidsadministratie belast met de omkadering van de maatregel. Deze kostprijs 
is sterk gestegen in 2016, voornamelijk vanwege de kosten van de uitgever van dienstencheques. Omdat 
de Brusselse markt een kleine markt is, ligt deze kostprijs verhoudingsgewijs veel hoger dan in de andere 
twee gewesten. 

 De kosten van de fiscale aftrekbaarheid: De belastingaftrek bedroeg 30% tussen 2014 en 2015 en is beperkt 
tot 15% in 2016; dit verklaart de daling van deze kosten voor de overheid, hoewel de daling zich in feite 
pas over een bepaalde termijn zal laten voelen. 

Tabel 26: Brutokostprijs van het dienstenchequestelsel 

Kosten 2014 2015 2016 

Tussenkomst voor 
dienstencheques 

185.666.060 (92,1%) 204.234.481 (86,6%) 213.499.475 (91,9%) 

Totale 
omkaderingskosten 

1.762.526 (0,9%) 1.916.261 (0,8%) 3.772.820 (1,6%) 

Kosten van de fiscale 
aftrekbaarheid 

14.256.621 (7,1%) 29.752.988 (12,6%) 15.049.920 (6,5%) 

Totale brutokostprijs 201.685.206 (100%) 235.903.729 (100%) 232.322.215 (100%) 

Bron: IDEA Consult op basis van een eigen berekeningsmodel 
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3/ Directe terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel 

De directe terugverdieneffecten bedroegen in 2016 113 miljoen euro voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, dat is 49% van de brutokostprijs 

Door nieuwe jobs te creëren, levert het dienstenchequestelsel inkomsten op voor de federale overheid. De directe 
terugverdieneffecten van het stelsel (namelijk de creatie van dienstenchequejobs) kunnen voor de federale overheid 
opgesplitst worden in drie domeinen: 

 Terugverdieneffecten in de werkloosheid: Door werkzoekenden te activeren, kan de federale overheid 
besparen op werkloosheidsuitkeringen omdat deze werklozen de overstap maken naar betaalde arbeid. De 
activeringsuitkeringen (bv. ACTIVA, SINE), de inkomensgarantie-uitkeringen (IGU) en de uitkeringen voor 
tijdelijke werkloosheid die bepaalde werknemers ontvangen tijdens hun tewerkstelling als 
dienstenchequewerknemer werden in de berekening opgenomen als kosten. 

 Meerontvangsten in de sociale bijdragen (RSZ-bijdragen werkgever en werknemer): De lonen van de 
dienstenchequewerknemers zorgen voor meerontvangsten in de sociale zekerheid en vormen zo een 
bijkomend indirect terugverdieneffect. Ook alle aangevraagde verminderingen (bv. structurele 
verminderingen, doelgroepverminderingen, werkbonus) worden als kosten in rekening gebracht. 

 Meerontvangsten van de personenbelastingen: De lonen van de dienstenchequewerknemers zorgen voor 
meerontvangsten in de personenbelasting en vormen zo een bijkomend indirect terugverdieneffect. 
Daarvoor werd de totale verschuldigde personenbelasting berekend voor de drie fiscale types (gezinnen met 
tweeverdieners, gezinnen met één inkomen en alleenstaanden). Er werd rekening gehouden met 
verminderingen voor alleenstaanden met kinderen ten laste23 en met verminderingen voor alleenstaanden. 

De onderstaande tabel geeft de berekening weer voor elk van deze directe terugverdieneffecten voor de jaren 2014 
tot 2016. De terugverdieneffecten zijn in 2016 gedaald, voornamelijk vanwege de daling van het aantal nieuwe 
werknemers die werkloos waren of een leefloon kregen vooraleer ze tewerkgesteld werden binnen het stelsel tussen 
2015 en 2016. Zoals hieronder vermeld is dit ten gunste van de federale overheid en niet van de Brusselse overheid, 
ook al wordt de tewerkstelling in Brussel gecreëerd. 

Tabel 27: Terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel 

Terugverdieneffecten 2014 2015 2016 

Verlaging van de 
werkloosheidsuitkeringen 

31.766.001 (35%) 31.099.263 (26%) 29.997.872 (25%) 

Stijging van de inkomsten 
uit sociale bijdragen 

58.166.164 (65%) 60.604.093 (52%) 57.742.319 (48%) 

Stijging van de inkomsten 
uit de personenbelasting 

21.769.771 (24%) 26.558.256 (23%) 25.221.035 (21%) 

Totale directe 
terugverdieneffecten 

111.701.936 (100%) 118.261.612 (100%) 112.961.225 (100%) 

Bron: IDEA Consult op basis van een eigen berekeningsmodel 

 

                                                      

23 Uit de gegevens van de enquête uitgevoerd bij de werknemers in 2011 over het aantal kinderen van de alleenstaande 
dienstenchequewerknemers konden de verminderingen op de basisbelasting afgeleid worden voor het aantal kinderen ten 
laste. 
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4/     Nettokostprijs van het dienstenchequestelsel 

De nettokostprijs van het dienstenchequestelsel bedroeg in 2016 118,6 miljoen euro voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de nettokostprijs van het stelsel, rekening houdend met de 
brutokostprijs en de directe terugverdieneffecten. Uit deze tabel blijkt dat de nettokostprijs van het stelsel tussen 
2015 en 2016 gedaald is, voornamelijk vanwege de verlaging van de belastingaftrek. 

Deze nettokostprijs is echter een onderschatting van de effectieve nettokostprijs van het stelsel. Zoals uitgelegd in 
de inleiding wordt bij de analyse immers geen rekening gehouden met de indirecte terugverdieneffecten. Bovendien 
is het belangrijk om eraan te herinneren dat hoewel de terugverdieneffecten worden afgetrokken van de kostprijs 
in de onderstaande tabel, de kosten van het stelsel als gevolg van de regionalisatie van het dienstenchequestelsel 
voor rekening van de gewesten zijn, terwijl de terugverdieneffecten zich situeren op het niveau van de federale 
overheid. 

Tabel 28: Kosten en terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel 

  2014 2015 2016 

Brutokostprijs 

Budgettaire kostprijs voor 
het jaar t 

187.428.585 206.150.741 217.272.295 

Kosten van de fiscale 
aftrekbaarheid t-2 

29.878.985 31.404.788 14.256.621 

Totale brutokostprijs 217.307.570 237.555.529 231.528.916 

Directe 
terugverdieneffecten 

Verlaging van de 
werkloosheidsuitkeringen 

31.766.001 31.099.263 29.997.872 

Stijging van de inkomsten 
uit sociale bijdragen 

58.166.164 60.604.093 57.742.319 

Stijging van de inkomsten 
uit de personenbelasting 

21.769.771 26.558.256 25.221.035 

Totale directe terugverdieneffecten 111.701.936 118.261.612 112.961.225 

Nettokostprijs 105.605.634 119.293.917 118.567.691 

Bron: IDEA Consult op basis van een eigen berekeningsmodel 
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 Belangrijkste conclusies over het belang van het dienstenchequestelsel 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016 

Het dienstenchequestelsel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een volwaardige sector die zich 

stabiliseert 

Het Brusselse dienstenchequestelsel telde in 2016 270 actieve ondernemingen met maatschappelijke zetel in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 20.169 werknemers (of 5,8% van de Brusselse beroepsbevolking) en 107.306 
gebruikers (of 12% van de Brusselse bevolking ouder dan 18 jaar en 20% van de Brusselse gezinnen). Zowel de 
werkgelegenheid als het aantal ondernemingen in de sector neigen naar een stabilisatie sinds 2014. 

De Brusselse markt van de dienstencheques trekt veel ondernemingen van buiten het gewest aan. Zo hebben 756 
van de 1.782 erkende dienstenchequeondernemingen in België, dat is 42% van de dienstenchequeondernemingen, 
minstens één Brusselse dienstencheque ingeleverd voor een prestatie verricht in 2016. Maar hoewel een aanzienlijk 
aantal in Vlaanderen en Wallonië gevestigde ondernemingen actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, blijven 
hun prestaties in dit gewest eerder beperkt. Zo werd 86% van de in 2016 terugbetaalde Brusselse dienstencheques 

terugbetaald aan een onderneming waarvan de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt. 
De Brusselse markt wordt dus nog steeds voornamelijk bediend door ondernemingen die er hun maatschappelijke 
zetel hebben. Deze ondernemingen stellen bovendien overwegend Brusselaars tewerk. Zo bestaat 70% van hun 
personeelsbestand uit werknemers die in Brussel wonen. De Brusselse dienstenchequewerknemers werken echter 
ook voor ondernemingen die buiten het gewest gevestigd zijn. Uit de gegevens van de RSZ blijkt dat 18,6% van 
de dienstenchequewerknemers woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt in een 
dienstenchequeonderneming die niet in het gewest gevestigd is (14,2% in Vlaanderen en 4,4% in Wallonië). 

De Brusselse markt van de dienstencheques: vooral gedragen door private commerciële ondernemingen 

In 2016 was 79% van de ondernemingen met een maatschappelijke zetel en actief in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest een private commerciële onderneming, 6,9% was een natuurlijke persoon en 5,6% een vzw. Het profiel 
van de ondernemingen verschilt lichtjes voor de ondernemingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
maar waarvan de maatschappelijke zetel in Vlaanderen of Wallonië gevestigd is. Ondernemingen waarvan de 
maatschappelijke zetel in Vlaanderen gevestigd is, zijn verhoudingsgewijs vaker vzw’s, terwijl ondernemingen 
waarvan de maatschappelijke zetel in Wallonië ligt verhoudingsgewijs vaker invoegondernemingen of PWA’s zijn. 

Private commerciële ondernemingen bieden bovendien werk aan de meeste werknemers woonachtig in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (86%) en hebben het grootste aantal Brusselse dienstencheques ingeleverd (86,4%). Een 
onderneming met een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft gemiddeld 42.146 
Brusselse dienstencheques ingeleverd voor prestaties verricht in 2016. Toch zijn er grote verschillen naargelang 
het type onderneming. Zo hebben de interimbedrijven gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016 
gemiddeld 132.325 Brusselse dienstencheques ingeleverd, terwijl dit aantal slechts op 7.032 ligt voor de natuurlijke 
personen en op 11.761 voor de vzw’s. Het gemiddelde aantal dienstencheques per onderneming is uiteraard 
gekoppeld aan het aantal dienstenchequewerknemers in de onderneming, maar is ook een indicator van de 
werkintensiteit/het aantal werkuren van de Brusselse werknemers. 

Dienstenchequewerkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zo goed als volledig ingenomen 

door vrouwen van niet-Belgische nationaliteit 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde 20.169 dienstenchequewerknemers in 2016. Dit aantal blijft redelijk stabiel 
sinds 2014, hoewel we tussen 2015 en 2016 een lichte daling met 2% vaststellen. 

De dienstenchequewerknemers zijn overwegend vrouwen (95,7%), tussen 30 en 39 jaar (29,4%), laaggeschoold 
(60,8%), met een Europese nationaliteit (61,8%). Bovendien blijkt dat de Poolse nationaliteit het sterkst 
vertegenwoordigd is bij de dienstenchequewerknemers, gevolgd door de Belgische, Roemeense en Portugese 
nationaliteit. Dit profiel blijft redelijk stabiel in het gewest sinds 2014. 

Tot slot blijkt dat de dienstenchequewerkgelegenheid verhoudingsgewijs sterker ingeburgerd is in de armste 
gemeenten van het gewest, namelijk Sint-Gillis, Anderlecht, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek. De bevolking in 
de rijkste gemeenten van het gewest is daarentegen weer het minst vaak tewerkgesteld binnen het stelsel van de 
dienstencheques, namelijk Watermaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe en Oudergem. 
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Interessant om op te merken, is dat bij de gebruikers het omgekeerde effect te zien is. Zo is het gebruik van 

dienstencheques goed ingeburgerd in de rijkste gemeenten van het gewest: Sint-Pieters-Woluwe (26,4% van de 
bevolking ouder dan 18 jaar maakt gebruik van dienstencheques), Ukkel (22,5%) en Watermaal-Bosvoorde 
(21,5%). Deze 5 gemeenten overtreffen ruimschoots de gemiddelde penetratiegraad van de dienstencheques van 
12% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bevolking in de armste gemeenten van het gewest gebruikt 
daarentegen weer het minst vaak dienstencheques, namelijk: Sint-Joost-ten-Node (4,3%), Sint-Jans-Molenbeek 
(5,1%) en Anderlecht (5,7%). Deze vaststellingen doen vragen rijzen over de mobiliteit van de 
dienstenchequewerknemers, vooral als het gaat om verplaatsingen met het openbaar vervoer tussen deze Brusselse 
gemeenten. Tot slot is het interessant om op te merken dat de vestigingsstrategie van de 
dienstenchequeondernemingen sterk verschilt van onderneming tot onderneming. Zo staan bepaalde 
ondernemingen eerder dicht bij de klanten, terwijl andere ervoor kiezen om zich eerder dicht bij hun werknemers 
te vestigen. 

Het Brusselse dienstenchequestelsel blijft nieuwe gebruikers aantrekken ondanks de verlaging van de 

belastingaftrek in 2016 

Ondanks de verlaging van de belastingaftrek van 30% naar 15% in 2016 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is 
het stelsel van de dienstencheques tussen 2015 en 2016 nieuwe gebruikers blijven aantrekken. Zo is het aantal 

gebruikers tussen 2015 en 2016 met 2% gestegen. Dit is trouwens een sterkere stijging dan de toename van de 
Brusselse bevolking. De penetratiegraad van het stelsel van de dienstencheques in verhouding tot de totale 
bevolking ouder dan 18 jaar is op die manier gestegen van 11,6% tot 11,7% tussen 2015 en 2016. De totale 
stijging van het aantal dienstenchequegebruikers in het gewest is voornamelijk toe te schrijven aan de toename 
van het aantal jonge gebruikers. Zo is het aantal gebruikers jonger dan 35 jaar gestegen met bijna 17% in 2016, 
terwijl de andere leeftijdscategorieën in dalende lijn gaan (-6,2% voor 80-plussers) of slechts lichtjes stijgen 
(gemiddeld 2,2% in het gewest). 

Het is ook deze groep van jonge gebruikers die deels verantwoordelijk is voor de sterke toename van het gebruik 
van elektronische dienstencheques in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo gebruikte 33,4% van de Brusselse 
dienstenchequegebruikers in 2016 elektronische dienstencheques. Dit percentage gaat sinds enkele jaren in 
stijgende lijn, maar de exponentiële toename tussen 2015 en 2016 (met 12,5%) is een interessant gegeven. 

Ondanks de toename van het aantal dienstenchequegebruikers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, daalt het 
aantal aangekochte dienstencheques. Het aantal aangekochte dienstencheques is immers met bijna 1% gedaald 
tussen 2015 en 2016, waardoor de intensiteit van het gebruik van dienstencheques gedaald is van 2,9 uur per 
week tot 2,8 uur per week. De verlaging van de belastingaftrek lijkt dus een impact gehad te hebben op het aantal 
dienstencheques aangekocht door de Brusselse gebruikers. Interessant om op te merken, is echter dat de verlaging 
van de belastingaftrek een minder grote impact heeft gehad op de aankoop van dienstencheques dan de 
prijsstijging van de dienstencheques in 2014. Nochtans betekent de verlaging van de belastingaftrek in feite een 
hogere stijging van de nettoprijs van de dienstencheque (met 15%) dan de prijsstijging van de dienstencheque in 
2014 (met 5%). Dit lijkt te wijzen op een sterkere prijselasticiteit voor de gebruikers bij een prijsstijging van de 
dienstencheques, die onmiddellijk voelbaar is, dan bij de belastingaftrek, die slechts een jaar later voelbaar wordt. 
Het zal interessant zijn om te zien hoe de gebruikers in juni 2017 zullen reageren als ze voor het eerst de financiële 
impact van de verlaging van de belastingaftrek op hun belastingen zullen voelen. 

 

 

  



    

 

  63. 

 Voornaamste vaststellingen betreffende de kwaliteit van een 

dienstenchequejob in Brussel in 2016 

Stijging van het uurloon en van het aantal gewerkte uren van dienstencheque-werknemers… maar 

deeltijdse contracten blijven de norm in de sector 

In 2016 verdiende een Brusselse dienstencheque-werknemer gemiddeld 11,13 euro bruto per uur en werkte 
gemiddeld 23,9 uur per week. Zowel het bruto-uurloon als het gemiddeld aantal werkuren zijn in stijgende lijn sinds 
2014. De combinatie van de stijging van het aantal gewerkte uren en van het bruto uurloon zouden zich moeten 
uitten tot een hogere maandloon voor Brusselse dienstencheque-werknemers in 2016. 

Toch blijven de deeltijdse betrekkingen de norm in de sector. In 2016 werkten 82% werknemers deeltijds terwijl 
slechts 18% voltijds werkten. Deze cijfers zijn gelijkaardig aan deze van 2015. Er zijn echter grote verschillen op 
te merken naargelang het profiel van de dienstencheque-werknemers of het type onderneming waar ze 
tewerkgesteld zijn. Zo werken mannen (25,6%) en ouderen (22,8%) proportioneel meer voltijds. Voltijdse 
contracten komen ook het meeste voor bij interim bedrijven en OCMW/gemeentes, namelijk respectievelijk 37,5% 

en 27,8%. 

70% van de werknemers met een contract van onbepaalde duur hebben in 2016 onmiddellijk hun 

contract van onbepaalde duur gekregen 

Werknemers in het dienstencheque-systeem kunnen worden tewerkgesteld met contracten van onbepaalde of 
bepaalde duur. De regelgeving stelt dat een contract van een werknemer drie maanden na de eerste Dimona-
aangifte steeds moet worden omgezet naar een contract van onbepaalde duur indien de werknemer nog steeds bij 
dezelfde onderneming werkt, ongeacht het aantal gepresteerde werkdagen. 

Uit deze evaluatie blijkt dat 70% van de werknemers met een contract van onbepaalde duur onmiddellijk hun 
contract van onbepaalde duur hebben gekregen in 2016. Bovendien had een groot aandeel (12,5%) van 
werknemers met vaste contracten één tijdelijk contract in 2016 vooraleer ze hun vast contract kregen. Slechts een 
kleine groep werknemers ging meer dan 3 contracten van bepaalde duur aan vooraleer ze intekenden op een 
contract van onbepaalde duur. 

Toch waren 66% van de nieuwe contracten, contracten van bepaalde duur in 2016. Dit percentage wordt echter 
getrokken door het gebruik van dag of weekcontracten in de drie eerste maanden van de tewerkstelling door vooral 
interim bedrijven. Zo waren bij interim bedrijven 94,8% van de nieuw afgesloten contracten in 2016 contracten 
van bepaalde duur. 

Het al dan niet gebruik maken van contracten van bepaalde duur hangt ook af van het profiel van dienstencheque-
werknemers. Zo krijgen relatief meer mannen dan vrouwen onmiddellijk een contract van onbepaalde duur en geldt 
hetzelfde voor ouderen in vergelijking met jongeren. Het is echter vooral de voormalige situatie van 
dienstencheque-werknemers die het verschilt maakt. Zo waren 59,6% van de contracten van voormalige 
dienstencheque-werknemers contracten van onbepaalde duur in 2016, terwijl dit percentage slechts 18,9% 
bedraagt bij voormalige werklozen en zelfs slechts 11,4% bij voormalige leefloontrekkers. 

Daling van het aantal opgeleide werknemers via terugbetaalde opleidingen in 2016 

In 2016 werden 6.658 werknemers opgeleid via het beschikbare budget van de Gewestelijke Overheidsdienst 
Brussel. Dit is aanzienlijk minder werknemers dan in 2015, toen het aantal opgeleide werknemers via de 
opleidingsbudgetten van de regio, 10.354 werknemers bedroeg. Bovendien werd slechts 70% van het 
opleidingsbudget van de Brusselse Regio opgebruikt. Zo bedroeg het beschikbare budget van de Gewestelijke 
Overheidsdienst Brussel €1.400.000 voor 2016 en werd een bedrag van €975.041,09 terugbetaald. Het percentage 
gespendeerde budget is gestegen tussen 2015 en 2016 (van 66,6% tot 69,6%), maar toch blijft een groot deel 
van het beschikbare budget (30%) niet opgebruikt. 
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 Belangrijkste conclusies over de kostprijs van het dienstenchequestelsel 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016 

De nettokostprijs van het dienstenchequestelsel bedroeg in 2016 118,6 miljoen euro voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

Bij wijze van conclusie geeft de onderstaande tabel een overzicht van de nettokostprijs van het stelsel, rekening 
houdend met de brutokostprijs en de directe terugverdieneffecten. Deze tabel geeft aan dat de nettokostprijs van 
het stelsel gedaald is tussen 2015 en 2016, voornamelijk vanwege de verlaging van de belastingaftrek.  

Zo bedroegen de directe terugverdieneffecten in 2016 113 miljoen euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
dat is 49% van de brutokostprijs en een daling ten opzichte van 2015. De terugverdieneffecten zijn in 2016 gedaald, 
voornamelijk vanwege de daling van het aantal nieuwe werknemers die werkloos waren of een leefloon kregen 
vooraleer ze tewerkgesteld werden binnen het stelsel tussen 2015 en 2016. 

Deze nettokostprijs is echter een onderschatting van de effectieve nettokostprijs van het stelsel. Zoals uitgelegd in 
de inleiding wordt bij de analyse immers geen rekening gehouden met de indirecte terugverdieneffecten. Bovendien 

is het belangrijk om eraan te herinneren dat hoewel de terugverdieneffecten worden afgetrokken van de kostprijs 
in de onderstaande tabel, de kosten van het stelsel als gevolg van de regionalisatie van het dienstenchequestelsel 
voor rekening van de gewesten zijn, terwijl de terugverdieneffecten zich situeren op het niveau van de federale 
overheid. 

Tabel 29: Kosten en terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel 

  2014 2015 2016 

Brutokostprijs 

Budgettaire kostprijs voor 
het jaar t 

187.428.585 206.150.741 217.272.295 

Kosten van de fiscale 
aftrekbaarheid t-2 

29.878.985 31.404.788 14.256.621 

Totale brutokostprijs 217.307.570 237.555.529 231.528.916 

Directe 
terugverdieneffecten 

Verlaging van de 
werkloosheidsuitkeringen 

31.766.001 31.099.263 29.997.872 

Stijging van de inkomsten 
uit sociale bijdragen 

58.166.164 60.604.093 57.742.319 

Stijging van de inkomsten 
uit de personenbelasting 

21.769.771 26.558.256 25.221.035 

Totale directe terugverdieneffecten 111.701.936 118.261.612 112.961.225 

Nettokostprijs 105.605.634 119.293.917 118.567.691 

Bron: IDEA Consult op basis van een eigen berekeningsmodel 
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 Belangrijkste aanbevelingen voor het dienstenchequestelsel in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016 

Deze evaluatie heeft duidelijk naar voren gebracht hoe belangrijk het dienstenchequestelsel is voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, zowel op het vlak van tewerkstelling en economische activiteit voor de ondernemingen als 
gebruik door de bevolking en de gezinnen. De aanvankelijke doelstellingen, namelijk: 

 De tewerkstellingsgraad verhogen bij doelgroepen die van de arbeidsmarkt vervreemd zijn (laaggeschoold); 

 Activiteiten in het zwarte of grijze circuit beperken (informele economie); 

 Een beter evenwicht creëren tussen werk en privéleven voor gezinnen; 

worden duidelijk bereikt door het Brusselse stelsel. Toch gaat dit succes gepaard met een hoge budgettaire kostprijs 
voor de gewestelijke overheid. Door de belastingaftrek te verlagen vanaf 2016, is de overheid erin geslaagd de 
brutokostprijs te drukken zonder de sector in gevaar te brengen. Toch blijft deze maatregel hoge kosten 
meebrengen voor de overheid, ondanks de terugverdieneffecten van de maatregel. 

Om het stelsel in de toekomst te verbeteren en de kostprijs voor de overheid te blijven drukken, zonder de sector 
in gevaar te brengen, kunnen er drie algemene aanbevelingen gedaan worden. Deze worden hieronder beschreven: 

Aanbeveling 1: De stabiliteit van het stelsel verzekeren door een visie op lange termijn uit te werken en 

een duidelijk kader te bepalen 

Om te garanderen dat alle spelers, dus werknemers, gebruikers en ondernemingen, vertrouwen hebben in het 
stelsel, is het belangrijk dat de overheid de nodige stabiliteit geeft aan het stelsel. Daarom moet het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in eerste instantie haar langetermijnvisie voor het stelsel uittekenen en verduidelijken welke 
doelstellingen ze hoopt te bereiken met deze maatregel. 

Het gewest zou kunnen beslissen om de drie huidige doelstellingen te behouden of om nieuwe doelstellingen toe 
te voegen, afhankelijk van de gewestelijke prioriteiten. Andere mogelijke doelstellingen zouden bijvoorbeeld kunnen 
zijn: 

 Ervoor zorgen dat het dienstenchequestelsel een springplank naar een andere job is voor de 
dienstenchequewerknemers; 

 Ervoor zorgen dat het dienstenchequestelsel levenslang kwaliteitsvolle, stabiele en haalbare jobs aanbiedt 

aan een dienstenchequewerknemer; 

 Oudere gebruikers de mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk op eigen benen te staan; 

 Enz. 

De keuze van deze doelstellingen zal echter ook een grote impact op de sector hebben, die grondig geanalyseerd 
moet worden alvorens een beslissing te nemen. Afhankelijk van de gekozen doelstellingen kan dit tot een reeks 
reglementaire wijzigingen leiden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de 
volgende eventuele wijzigingen: 

 De dienstenchequecontracten van de werknemers beperken in de tijd; 

 De ondernemingen verplichten om opleidingen aan te bieden aan hun werknemers; 

 De activiteiten die zijn toegestaan in het kader van de dienstencheques uitbreiden; 

 Enz. 

Zodra de prioriteiten vastgelegd zijn, de doelstellingen bijgewerkt (of bevestigd) zijn en de bijbehorende 
reglementaire wijzigingen doorgevoerd zijn, is het belangrijk om het kader van het stelsel op langere termijn vast 

te leggen en een reglementaire stabiliteit te creëren voor de komende jaren. 
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Aanbeveling 2: De verschillende alternatieve financieringsbronnen analyseren 

De evaluatie heeft aangetoond dat de verlaging van de belastingaftrek een eerder beperkte impact heeft gehad op 
het gebruik van dienstencheques. Toch zijn de spelers op het terrein van mening dat een nieuwe stijging van de 
nettoprijs van de dienstencheque het gebruik ervan en het succes van het stelsel in gevaar zou kunnen brengen. 
Het risico bestaat in dit geval dat de dienstencheques enkel nog gebruikt worden door de hoogste 
inkomensschijven. Om de doelstellingen van het stelsel te kunnen bereiken, is het belangrijk om de 
aantrekkelijkheid van de dienstencheques te kunnen garanderen voor de ondernemingen (economische 
levensvatbaarheid) en de gebruikers (toegankelijkheid). 

Toch blijft de kostprijs van het stelsel hoog voor de overheid, ondanks de verlaging van de belastingaftrek. Er 
zouden dan ook alternatieve financieringsbronnen overwogen moeten worden om de kostprijs van het stelsel in de 
toekomst te beperken voor de overheid, zonder de sector in gevaar te brengen. Hieronder geven we enkele 
interessante alternatieve financieringsmogelijkheden. Alvorens een beslissing te nemen, is het echter van cruciaal 
belang om elke piste grondig te analyseren om zo de mogelijke impact op de gebruikers en dus op de sector in te 
schatten: 

 De prijs van de dienstencheque aanpassen aan het inkomen van de gezinnen; 

 De prijs van de dienstencheque aanpassen naargelang het gaat om elektronische of papieren 
dienstencheques (hogere prijs voor papieren dienstencheques om het gebruik ervan te beperken); 

 Overwegen om de belastingaftrek volledig te schrappen; 

 Een systeem invoeren om de werkgevers te laten bijdragen in de aankoop van de dienstencheques (voordeel 
in natura); 

Aanbeveling 3: De kostprijs van het stelsel beperken en de terugverdieneffecten maximaliseren 

Omdat het moeilijk is om de financieringsbronnen van het stelsel te verhogen, zonder het succes van het stelsel en 
dus de realisatie van de doelstellingen in gevaar te brengen, is het belangrijk om te trachten de kostprijs van het 
stelsel te beperken. Dit zijn mogelijkheden om de kosten te drukken: 

 Gevallen van fraude beperken door meer sociale controles uit te voeren. De efficiëntie van deze controles 
zou ook verhoogd kunnen worden door meer gebruik te maken van gegevensvergelijking (big data). 

 De administratieve kosten verbonden aan het beheer van de papieren dienstencheque beperken door het 
gebruik van elektronische dienstencheques te stimuleren. Op termijn zou overwogen kunnen worden om 
de papieren dienstencheque volledig te laten verdwijnen en ondersteuning te bieden aan gebruikers die 

geen internettoegang hebben (bv. door dienstenchequeondernemingen de mogelijkheid te bieden om 
elektronische dienstencheques te bestellen voor bepaalde klanten). 

 De kosten voor het beheer van de maatregel na de regionalisatie beperken door een samenwerking met 
de andere gewesten te overwegen, bijvoorbeeld rond de uitgever van dienstencheques. 

Om de terugverdieneffecten van de maatregel te maximaliseren, raden wij bovendien aan om het quotum van 60% 
werkloze (of deeltijds) werkzoekende nieuwe dienstenchequewerknemers en leefloontrekkers te behouden. 
Rekening houdend met de kenmerken van de Brusselse arbeidsmarkt zou het voor de ondernemingen geen 
probleem mogen zijn om dit quotum te halen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om de opleidingsverplichtingen 
voor de nieuwe werknemers te behouden en erop toe te zien dat de opleidingsverplichtingen nageleefd worden 
door de ondernemingen. 

 

Met deze wijzigingen zal de stabiliteit van de sector gegarandeerd kunnen worden, wat cruciaal is voor de goede 
werking ervan en ook zal helpen om de sector een beter imago te geven. 
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DEEL 6 
Bijlagen 
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 Verslag van de workshop met de stakeholders van de sector 

We geven hieronder een samenvatting van de workshop met de stakeholders op 17 oktober 2017. In de 
onderstaande tabellen stellen we de resultaten van beide werkgroepen voor: 

 Groep 1 ‘best case scenario’: Het Brusselse dienstenchequestelsel is een waar succes in 2020 

 Groep 2 ‘worst case scenario’: Het Brusselse dienstenchequestelsel is een ware mislukking in 2020 

Elke groep dacht na over de volgende vragen: 

 Wat houdt een succes (groep 1) of een mislukking (groep 2) in voor alle betrokken actoren? 

- Werknemers 

- Gebruikers 

- Ondernemingen 

- Regionaal bestuur 

 Welke factoren kunnen het mogelijke succes (groep 1) of de mogelijke mislukking (groep 2) van het 
toekomstige stelsel verklaren? 

 Welke aanbevelingen kunnen we daaruit afleiden voor het huidige stelsel? 

- Welke punten kunnen anders en/of beter en hoe? 

- Welke punten moeten behouden blijven en/of ontwikkeld worden en hoe? 

Scenario 1: Het dienstenchequestelsel is een waar succes in 2020 

Gebruikers Ondernemingen 

Vastgestelde successen: 

 100% elektronische dienstencheques 

 Uitbreiding van de prestaties tot andere kleine 
huishoudelijke taken (tuinieren …) 

 Dienstencheques voor iedereen 

 Eenvoudige bestelling 

 Kwaliteitsvolle prestaties door opgeleide 
werknemers en verantwoordelijke gebruikers 

 Aantrekkelijke prijs 

Succesfactoren: 

 De veiligheid van de betalingen en de 
gegevens verzekeren 

 Oog hebben voor de digitale kloof 

 Meer types activiteiten toelaten 

 Bijdrage van de werkgevers in de aankoop 
van de dienstencheques (voordeel in natura) 

 Bijdrage van de OCMW’s voor de kwetsbare 
doelgroepen 

 De aankoop van dienstencheques via apps 
vergemakkelijken 

 Technologische ondersteuning om de 
naleving van de arbeidsvoorwaarden te 
verzekeren 

Vastgestelde successen: 

 100% van de rechten bekend en 
gerespecteerd 

 Rendabiliteit 

 Daling van de beheerskosten 

 Activering van de werkzoekenden 

Succesfactoren: 

 Goed beheer van de human resources 

 Bewustmaking van de ondernemingen over 
de naleving van de arbeidsovereenkomsten 
en respect voor de klanten 

 Het gebruik van de elektronische 
dienstencheques verhogen 

 Samenvoeging van de federale en regionale 
middelen 

 Toename van het regionale budget 

 Zorgen voor een vrijwillige activering van de 
werkzoekenden 

Werknemers Brusselse overheid 

Vastgestelde successen: 

 Uitstap uit de sector naar een andere baan 

 Stabiliteit en mobiliteit in de sector 

Vastgestelde successen: 

 Een gezond stelsel zonder fraude 
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 Flexibiliteit en meegaandheid in het beheer 

van het werk 

 Een goed beheerde en aanvaardbare 
geografische mobiliteit 

 Een sector zonder discriminatie 

 Een sector zonder ongewenst gedrag of 
geweld 

Succesfactoren: 

 Sterkere inzet van de vormingsfondsen 

 Fusie van de vormingsfondsen 

 Vakkundig beheer van het tijdsgebruik van de 
werknemers 

 Een betere toekenning vraag/aanbod die 
rekening houdt met de mobiliteit van de 
werknemers 

 Wettelijk kader voor conflictpreventie (op 
lokaal niveau) 

 Platform om klachten te melden 

 Budgettaire levensvatbaarheid en behoud van 

het stelsel tegen een lagere kostprijs voor het 
regionale budget 

Succesfactoren: 

 Optimalisering van de toegekende middelen 
voor de inspectie 

 Kwaliteit van de opvolging en de controles 

 Gebruik van de elektronische 
dienstencheques 

 Bijdrage van de werkgever in de aankoop van 
de dienstencheques 

 Bepaling van het bedrag op basis van het 
inkomen, de persoonlijke situatie van de 
gebruiker 

Aanbevelingen 

 Het gebruik van de elektronische dienstencheques stimuleren om de veiligheid van de betalingen en 
gegevens te verzekeren en fraude te voorkomen 

 De afsluiting van een regionaal sectoraal akkoord overwegen 

 Een betere inzet van het opleidingssysteem: 

- het aantal werknemers in opleiding verhogen 

- het percentage betrokken werknemers garanderen 

 Het budget beheersen door striktere controles 

 De diversiteit van de begunstigden versterken 

 De toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het stelsel garanderen: 

- voor de ondernemingen (economische levensvatbaarheid) 

- voor de gebruikers (eenvoud, toegankelijkheid) 

 Een kwaliteitsvolle tewerkstelling garanderen, zonder discriminatie, ongewenst gedrag of geweld 
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Scenario 2: Het dienstenchequestelsel is een ware mislukking in 2020 

Gebruikers Ondernemingen 

Vastgestelde mislukkingen: 

 Een sterke daling van het gebruik van 
dienstencheques 

 Terugkeer naar de markt van het zwartwerk 

 Ontwrichting van het evenwicht tussen werk 
en privéleven 

 Verlies van vertrouwen in het stelsel 

Mogelijke oorzaken van de mislukkingen: 

 Een te sterke stijging van de nettoprijs 

 Beperking van de toegestane activiteiten 

 Daling van de kwaliteit van de diensten 

 Stijging van de administratieve lasten 

 Gebrek aan geschoolde werknemers 

 Fraude – negatief imago van de sector 

 Geen mogelijkheid om de werknemer te 
kiezen 

 Concurrentie van andere systemen, bv. 
platforms, uberisering van de diensten 

Vastgestelde mislukkingen: 

 Verlies van klanten 

 Meer faillissementen 

 Verlies van rendabiliteit 

 Stijging van de administratieve lasten 

 Moeilijkheden om geschoold personeel aan te 
werven 

Mogelijke oorzaken van de mislukkingen: 

 Te strikte en complexe regelgeving 

 Gebrek aan een langetermijnvisie, geen 
continuïteit van het stelsel 

 Reglementaire verschillen tussen de 
gewesten 

 Daling van de financiële tussenkomst 

 Toename van het aantal langdurig zieken 

 Daling van het gebruik van elektronische 
dienstencheques 

 (Gebrek aan) vakkundigheid van de uitgever 
van dienstencheques (ook tijdens 
overgangsperiode) 

Werknemers Brusselse overheid 

Vastgestelde mislukkingen: 

 Verlies van klanten 

 Verarming van de werknemer, daling van de 
kwaliteit van de tewerkstelling 

 Terugkeer naar zwartwerk 

 Gebrek aan opleidingsmogelijkheden 

 Gebrek aan omscholing voor oudere 
werknemers ondanks het zware beroep 

 Gebrek aan ontplooiing van competenties  

geen springplank naar een andere baan 

 Ontwrichting van het evenwicht tussen werk 
en privéleven 

 Toename van niet-toegestane activiteiten 

Mogelijke oorzaken van de mislukkingen: 

 Daling van de vraag naar dienstencheques 

 Daling van het loon van de werknemers 

 Toename van deeltijds werk 

 Ondernemingen die geen opleidingen 
aanbieden aan werknemers 

 Toename van het aantal fraudegevallen – 
gebrek aan controles 

 Gebrek aan opwaardering 

Vastgestelde mislukkingen: 

 Stijging van de budgettaire kosten 

 Toename van het aantal fraudegevallen 

 Daling van de werkgelegenheid (voor 
werkzoekenden) 

 Reglementaire verschillen tussen de 
gewesten 

Mogelijke oorzaken van de mislukkingen: 

 Succes van het stelsel 

 Versnippering van de markt 

 Daling van het gebruik van elektronische 
dienstencheques 

 (Gebrek aan) vakkundigheid van de uitgever 
van dienstencheques (ook tijdens 
overgangsperiode) 

 Toename van de complexiteit na de 
regionalisatie 

 Gebrek aan belangstelling voor de 
terugverdieneffecten 

 

  



    

 

  71. 

Aanbevelingen 

 Een langetermijnvisie bepalen en de continuïteit van het stelsel verzekeren 

- De doelstellingen van het stelsel bijwerken 

 Het kader vastleggen en een reglementaire stabiliteit garanderen 

 De mogelijkheden bekijken om meer financieringsbronnen te vinden: 

- Belang van de belastingaftrek? 

- Prijsstijging per inkomenscategorie? 

- Andere prijs voor elektronische dienstencheques 

 De kosten drukken: 

- De administratieve kosten drukken  het aantal uitgevers van dienstencheques uitbreiden 

- Uitbreiding van de elektronische dienstencheque (100% elektronisch?) 

- Fraude terugdringen  meer en efficiëntere sociale inspecties (via big data) 

 Samenwerking tussen gewesten 

 Garanderen dat de opleidingsverplichtingen worden nageleefd 

 Bijdragen aan het positieve imago van de sector 

 

 


