
Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Werk over "de fraude met 

dienstencheques" (nr. 14882) 

11.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik heb u in 

oktober al een vraag gesteld over fraude met dienstencheques. 

U hebt mij toen meegedeeld dat u op de hoogte was van een vorm van fraude, maar niet van 

de andere vorm van fraude die ik u heb uiteengezet. Daarbij koopt men cheques aan en levert 

geen prestaties maar verkoopt de cheques door. De ene strijkt de btw op en de andere een 

deftig loon en zorgt op die manier voor pensioen via de rechten en werkt ondertussen nog in 

het zwart. 

Ik zal het niet helemaal meer uit de doeken doen, maar dat soort misbruik was u toen nog niet 

bekend. U hebt mij toen gezegd dat u dit zou onderzoeken. 

 Ik heb toen voorgesteld om de dienstenchequeondernemingen te vragen en eventueel te 

verplichten zelf controles te doen op de plaatsen waar dienstenchequemedewerkers aan de 

slag zijn. 

Ik denk trouwens dat de Sociale Inspectie daarin ook een rol kan spelen. Omwille van de 

privacywetgeving mag de Sociale Inspectie een woning niet betreden om controle uit te 

oefenen. Dat kan wel voor een dienstenchequeonderneming, die verantwoordelijk is voor de 

veiligheid van de medewerkers en dus te allen tijde moet binnenkunnen. 

Mevrouw de minister, hebt u ondertussen reeds informatie kunnen inwinnen over dit systeem 

waarbij misbruiken mogelijk zijn, vaak zelfs zonder het medeweten van de 

dienstenchequeonderneming. Sommige dienstenchequeondernemingen weten er wel van, 

maar sommigen niet omdat dit echt door de mensen zelf wordt gedaan. 

 Hoe hebt u dat aangepakt? Welke stappen zult u nog ondernemen? 

Ik heb daarover nog gesproken met een aantal mensen en wij denkenn dat het mogelijk moet 

zijn dat niet alleen de dienstenchequeonderneming daarin een rol vervult door bijvoorbeeld af 

en toe controles te doen. Alleen al het feit dat een werkgever zegt dat hij kan komen 

controleren of iemand wel tewerkgesteld is en daar wel werkt, zal volgens mij al een 

afschrikeffect hebben. 

Ook de Sociale Inspectie kan af en toe een dergelijke controle uitvoeren, maar dan uiteraard 

enkel tot aan de deur. Men zou perfect kunnen aanbellen en zonder binnen te gaan vaststellen 

of een bepaalde persoon daar aan het werk is. 

Dat is een suggestie dat ik u wil doen. Ik hoop dat dit probleem snel wordt aangepakt voor het 

nog verder uitbreiding vindt op het terrein. 

11.02 Minister Monica De Coninck: Mevrouw Lanjri, ik weet niet of mijn medewerker met 

u contact heeft opgenomen, maar ik heb dat wel gevraagd? Ik heb mijn medewerker op het 

kabinet opdracht gegeven om daar iets mee te doen. Hij is in overleg gegaan met de 

administratie en er zullen maatregelen genomen worden. Enkele ervan zijn gaan kijken naar 

de gegevens in de verschillende gegevensbanken, de kruispuntbank koppelen aan andere 

gegevensbanken, het uitwisselen van RSZ-prestaties en het verbruik van cheques, zowel 



binnen organisaties als door mensen die werken. Daarnaast heb ik onze Sociale Inspectie 

gevraagd om een systeem op te zetten binnen de sociale inspectie om aan huis te gaan 

controleren. Als een sociaal inspecteur weet dat iemand daar moet gaan werken kan hij wel 

toegang krijgen. Hij kan binnengaan, al is het maar om werkomstandigheden te controleren, 

als hij van tevoren weet waar een bepaalde persoon moet werken. Het is de bedoeling om dat 

aan te pakken. Men schrijft daarvoor scenario’s uit en zet die in realiteit om. Het is wel zo dat 

we uw uitleg over de manier waarop men misbruiken installeert, hebben opgenomen. We zijn 

gaan bekijken wat we daaraan kunnen doen. 

11.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, ik dank u voor het antwoord. Ik ben 

blij dat u dit verder wil opvolgen. Die koppeling met de kruispuntbanken levert volgens mij 

echter weinig op voor dit specifieke probleem. 

11.04 Minister Monica De Coninck: Ik beschrijf het in het algemeen. 

11.05  Nahima Lanjri (CD&V): Dat is een andere zaak. Het kan andere problemen aan het 

licht brengen, bijvoorbeeld mensen die een werkloosheidvergoeding krijgen en toch gaan 

werken. Voor dit probleem, dat ik niet opnieuw zal uitleggen,… 

11.06 Minister Monica De Coninck: Ik begrijp het. Het probleem is het volgende. Als een 

bepaalde firma aan bepaalde circuits verbonden is, doen ze vaak niet alleen dat verkeerd. Er 

zijn dan waarschijnlijk ook nog andere zaken die ze niet op een serieuze manier doet. Het is 

een indicatie. 

11.07  Nahima Lanjri (CD&V): Goed maar ik wil er toch echt op hameren dat dit gebeurt… 

11.08 Minister Monica De Coninck: Ik ben daar zeer gevoelig voor. 

11.09  Nahima Lanjri (CD&V): …bij firma’s die er niets van weten. Dit gebeurt echt tussen 

mensen onderling, bijvoorbeeld omdat de ene dan de btw opstrijkt. 

De firma’s en de bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om zelf controle uit te oefenen. 

Zij moeten de controle eigenlijk zelf doen. De meeste bedrijven zullen er dus geen probleem 

mee hebben, indien de overheid zo’n controle oplegt of erop wijst dat zij ook zelf zal 

controleren of de bedrijven dat af en toe doen. 

Ten tweede, dat de Sociale Inspectie ook ter plekke kan gaan, had ik vorige keer al 

gesuggereerd. Ik meen dat er toen een probleem was met de privacy. Ongeacht of de sociale 

inspecteur aan de deur komt of zelfs de deur komt binnenstappen, blijft mij vooral bij dat 

moet worden vastgesteld of de betrokkene er werkt. 

De dienstenchequemedewerkers hebben ook een planning en een vast stramien waarbinnen zij 

moeten werken, tenzij toevallig iemand ziek is. De werkplaatsverandering moet in 

voorkomend geval bovendien worden doorgegeven. Hij of zij mag dus niet zomaar ergens 

anders beginnen te werken. 

In principe kunnen de bewuste controles dus perfect worden gedaan. Mevrouw de minister, ik 

hoop dan ook dat u ze heel binnenkort aanvat. Ik hoop ook dat ik over een aantal maanden 

meer over de controles zal vernemen, wanneer ik u om de resultaten zal vragen. 



11.10 Minister Monica De Coninck: Ik heb mij geïnformeerd. 

Indien u morgen fulltime iemand in dienst neemt om bij u thuis het huishouden te doen, kan u 

dat via een gewoon arbeidscontract doen. Zelfs in voormeld geval hebben sociale inspecteurs 

het recht om bij u thuis te komen, om na te gaan in welke omstandigheden de betrokkene 

moet werken. Er is immers een arbeidscontract en u bent een werkgever. 

Dat kan dus eigenlijk ook voor mensen met dienstencheques. 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 


