
Tewerkstelling met dienstencheques

Methodologie

Het systeem van de dienstencheques bestaat al langer. Er is echter pas vanaf het derde kwartaal van 2004 een code voorzien in de
multifunctionele aangifte (dmfa) om aan te geven of bepaalde arbeidsprestaties betaald werden met dienstencheques. Voordien had
men enkel zicht op deze vorm van tewerkstelling wanneer erkende interimkantoren personeel tewerkstelden in het kader van het
dienstenchequesysteem.

De algemene spelregels voor het invullen van de dmfa-aangiften bepalen dat voor elke tewerkstelling van een werknemer een
tewerkstellingslijn gecreëerd wordt. Zolang aan de modaliteiten van deze tewerkstelling niets wijzigt, blijft het bij deze ene
tewerkstellingslijn. Voor een werknemer die door een dienstenchequebedrijf tewerkgesteld wordt bij een derde (de ‘gebruiker’) en
waarvoor die gebruiker betaalt met dienstencheques, wordt dus een tewerkstellingslijn gecreëerd. daarbij wordt een specifieke code
ingegeven voor de wijze van betaling voor deze dienstenchequetewerkstelling. De spelregels eisen dat als deze tewerkstelling stopt
er een uitdienstdatum wordt ingevuld en de tewerkstellingslijn wordt afgesloten. gaat diezelfde werknemer een paar dagen later
terug aan de slag bij dezelfde gebruiker (of bij een andere), dan wordt er opnieuw een tewerkstellingslijn aangemaakt met een
nieuwe indienstdatum, enz… ook als de wijze van betaling wijzigt moet er een nieuwe tewerkstellingslijn gecreëerd worden. op deze
wijze is het in theorie mogelijk om vrij gedetailleerde informatie te verwerven omtrent het gebruik van dienstencheques.

Er worden een aantal algemene statistieken gegeven over bij de rsz aangegeven tewerkstellingen via dienstencheques. de
begrippen volgen de regels zoals beschreven bij de methodologie.

Enkele aandachtspunten voor deze statistiek:

een werkgever is in deze context elke werkgever die op zijn kwartaalaangifte (de multifunctionele of dmfa-aangifte) voor zijn
arbeiders:

het specifieke werkgeverskengetal bestemd voor de dienstencheque-ondernemingen gebruikt, en/of
tewerkstellingslijnen opgeeft waarvan de betalingswijze aangeeft dat deze arbeid betaald is met dienstencheques.

De identificatiesleutel is het kbo-nummer (of het rsz-stamnummer indien geen kbo-nummer bekend is). de particulier die
gebruik maakt van de diensten van werknemers in het kader van het systeem van de dienstencheques is bij de rsz niet bekend.
er zijn dan ook geen statistische gegevens bekend.
Het gewest van tewerkstelling is het gewest van de vestiging van de onderneming waar (of van waaruit) de werknemer is
tewerkgesteld. dit criterium volgt dezelfde regels als toegepast voor de ‘statistiek volgens plaats van tewerkstelling’. ook gelden
dezelfde afspraken in verband met methodologie, en worden de gegevens op hetzelfde moment geactualiseerd als de
gedecentraliseerde statistiek.
De dimensieklasse is de klassieke indeling van de werkgevers volgens grootte van de onderneming in functie van het aantal
tewerkgestelde werknemers (op niveau van de onderneming – niet de vestiging, en niet enkel de dienstenchequewerknemers)
tijdens het betrokken kwartaal. 
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http://www.rsz.be/stats/verdeling-van-de-arbeidsplaatsen-naar-plaats-van-tewerkstelling

