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Voorwoord 

Mei 2013 heeft de Paritaire Werkgroep Huishoudelijk Werk, SEOR opdracht gegeven 

voor doorrekening van relevante varianten van regelingen voor huishoudelijk werk. De 

Paritaire Werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de FNV, Ondernemersorganisatie 

Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en externe deskundigen. De Werkgroep heeft als 

doel een concrete bijdrage te leveren aan verbetering van de regelgeving en de organisatie 

van huishoudelijke en persoonlijke dienstverlening in Nederland. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Kees Zandvliet (projectleider) en Olivier Tanis. Tianlun 

Zheng heeft geassisteerd bij het literatuuronderzoek.  

Het onderzoek is begeleid door: 

Eva Cremers Onafhankelijk expert 

Jan Kerstens  OSB 

Jet Linssen  FNV Bondgenoten 

Chris de Visser FNV Bondgenoten 

 

Wij danken de begeleidingsgroep en de werkgroep voor de prettige samenwerking en de 

nuttige opbouwende commentaren op concept versies van het rapport. 
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SAMENVATTING 

ACHTERGROND, DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 

Tijdens de Internationale Arbeidsconferentie van de ILO in juni 2011 hebben de 

aanwezige vertegenwoordigers van regeringen, vakbonden en werkgevers een verdrag 

over huishoudelijk personeel aanvaard
1
. Via dit verdrag worden huishoudelijke 

werkzaamheden als werk erkend en aan alle huishoudelijk personeel normale 

arbeidsrechten toegekend. 

De discussie rond verbetering van de rechtspositie van huishoudelijk personeel wordt in 

Nederland al geruime tijd gevoerd, maar heeft onlangs een nieuwe impuls gekregen. In 

december 2012 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in overleg met 

de sociale partners, besloten een Adviescommissie in te stellen om na te gaan hoe 

Nederland invulling kan geven aan het ILO verdrag. De Paritaire Werkgroep 

Huishoudelijk Werk heeft anticiperend op de komende discussies hierover SEOR 

gevraagd om de economische consequenties in kaart te brengen van een aantal varianten 

van regelingen voor huishoudelijk werk. Dit rapport doet verslag van het door SEOR 

uitgevoerde onderzoek. De uitgevoerde doorrekeningen zijn gebaseerd op bestaande 

bronnen en er is gebruik gemaakt van een eenvoudig rekenmodel.  

In dit onderzoek is uitgegaan van huishoudelijk werk, waarbij niet uitgesloten wordt dat 

ook andere lichte activiteiten onderdeel uitmaken van het werk (strijken, de was doen, 

kleine klusjes, e.d.), iets krapper dan de Regeling dienstverlening aan huis.  

De resultaten van de doorrekening zijn geplaatst in het licht van de ILO doelstelling. Het 

uiteindelijke doel van alternatieve regelingen is namelijk het vergroten van het aantal 

huishoudelijke werkers dat volledige rechtsbescherming geniet. 

VARIANTEN 

In het onderzoek zijn de volgende varianten doorgerekend: 

a. De basisvariant, voortzetting van de bestaande Nederlandse regelgeving; 

b. Een dienstencheque, dat wil zeggen een directe prijssubsidie, in twee varianten, 

namelijk een subsidie van 30 procent (variant 1) en een van 50 procent (variant 3) 

c.  Een fiscale variant, in de vorm van aftrek van de kosten van huishoudelijke hulp, 

op basis van het hoogste marginale tarief van 52 procent (variant 4); 

d. Duale varianten, combinaties van dienstencheque en fiscale aftrek. Er zijn twee van 

dergelijke varianten doorgerekend: 

1. Een combinatie van een directe prijssubsidie van 30 procent met een fiscale 

aftrek op basis van het laagste marginale tarief van 37 procent (totale 

prijssubsidie is dan 56 procent) (variant 5); 

2. Een combinatie van een directe prijssubsidie van 50 procent met een fiscale 

aftrek op basis van het laagste marginale tarief van 37 procent (totale 

prijssubsidie is dan 69 procent) (variant 7). 

                                                      

1  C189 - Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) Convention concerning decent work 

for domestic workers (Entry into force: 05 Sep 2013)Adoption: Geneva, 100th ILC session 

(16 Jun 2011)  
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REGELGEVING BASISVARIANT EN OVERIGE VARIANTEN 

Basisvariant 

Er zijn twee regelingen van belang voor de markt voor huishoudelijk werk. Dat zijn de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Regeling Dienstverlening aan huis. 

De Wmo betreft via de overheid gefinancierde huishoudelijke zorg, die uitsluitend wordt 

verleend op basis van indicatiestelling en is bedoeld voor ouderen (met een 

hulpbehoefte), zieken en gehandicapten. Voor deze zorg betaalt het huishouden een 

inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De zorg wordt deels geleverd door bedrijven en 

instellingen (“in natura”), kan rechtstreeks worden geregeld tussen huishouden en 

huishoudelijke hulp op basis van een persoonsgebonden budget (pgb), of op basis van een 

combinatie van beide (pgb “in natura”).  

Een groot deel van de huishoudelijke hulp wordt geleverd aan particuliere huishoudens 

zonder specifieke hulpindicatie (niet geïndiceerde vraag). Deze huishoudens doen een 

beroep op bedrijven of individueel werkenden voor het verrichten van huishoudelijk 

werk.  

In de huidige situatie (basisvariant) heeft een belangrijk deel van de huishoudelijke 

werkers geen volledige rechtsbescherming en werken zij dus niet conform de ILO norm. 

Het betreft hier al het personeel dat wordt ingezet op basis van de Regeling 

dienstverlening aan huis, voornamelijk alfahulpen. Voor deze groep worden geen premies 

werknemersverzekeringen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid) afgedragen en wordt 

geen pensioen opgebouwd. Werknemers die huishoudelijk werk doen bij een particulier 

thuis zijn werknemer in de zin van artikel 7:610 BW, maar als gevolg van de Regeling 

Dienstverlening aan huis zijn er vier typen werknemers te onderscheiden: 

1. Werknemers in dienst van een bedrijf of instelling met volledige 
rechtsbescherming; 

2. Werknemers in dienst van een particulier huishouden waar gewerkt wordt op vier 

dagen of meer. Deze werknemer geniet volledige rechtsbescherming en de 
(particuliere) werkgever heeft ook alle verplichtingen als ieder andere werkgever;  

3. Werknemers in dienst van een particulier huishouden waar gewerkt wordt op 

minder dan vier dagen, via tussenkomst van een intermediair. De Regeling 

Dienstverlening aan huis is van toepassing, waardoor deze werknemer verminderde 
rechtsbescherming heeft; 

4. Werknemers in dienst van een particulier huishouden waar gewerkt wordt op 

minder dan vier dagen. De Regeling Dienstverlening aan huis is (automatisch) van 

toepassing en dus heeft de werknemer een verminderde rechtsbescherming. 
Werknemer en werkgever hebben elkaar meestal op informele manier gevonden. 

 

Schema 1 geeft de verschillende posities weer die huishoudelijke werkers kunnen hebben, 

verdeeld over de formele en informele markt. Het kenmerkende verschil tussen de 

formele en de informele markt is dat de activiteiten op de informele markt niet 

“zichtbaar” zijn voor de Belastingdienst. 
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Schema 1 Positie huishoudelijk werker in Nederland 

  Formele markt (aangifte IB)  
Informeel - geen 
aangifte LB, geen 

aangifte IB 

  
Inhuur via bedrijf of 

instelling 
Directe relatie Directe relatie 

werknemer met volledige 
rechtsbescherming  

type 1  type 2  type 2 (a) 

werknemer met onvolledige 
rechtsbescherming (Regeling )(b) 

type 3 (c) type 4 type 4 (a) 

(a) Op de informele markt is het onderscheid tussen werknemers met volledige en onvolledige 
rechtsbescherming in de praktijk niet te maken, als gevolg van “onzichtbaarheid”. 

(b) Het huishouden (werkgever) hoeft geen aangifte LB te doen. 
(c) Intermediairs verstrekken doorgaans wel een jaaropgave aan Belastingdienst en werknemer. 

 

Overige varianten 

In de overige doorgerekende varianten wordt er van uitgegaan dat de geïndiceerde markt 

(Wmo) blijft bestaan. Verschil met de basisvariant is dat de huishoudelijke werkers in de 

formele markt beloond worden conform de cao, dat is inclusief sociale verzekering en 

pensioenopbouw (dus conform de ILO norm).  

Verder wordt in alle varianten verondersteld dat het gebruik van ofwel een 

dienstencheque en/of een fiscale aftrek alleen mogelijk is via (geselecteerde) 

intermediaire bedrijven. Uiteraard zijn huishoudens vrij om een directe relatie aan te gaan 

met een huishoudelijke werker, maar dan kan geen gebruik worden gemaakt van de 

dienstencheque en/of de fiscale aftrek. Op deze wijze is in de formele markt het voldoen 

aan de ILO norm (afdracht sociale premies en pensioenopbouw) verzekerd. 

UITGANGSWAARDEN 

De beschikbare (statistische) informatie over de markt voor huishoudelijk werk is niet 

altijd eenduidig, soms onvolledig of berustend op schattingen. Via logische 

veronderstellingen hebben we de beschikbare gegevens op elkaar afgestemd. Daaruit 

leiden we af dat in 2012 in ongeveer 1,3 miljoen huishoudens een huishoudelijk werker 

werkzaam is, in ruim 60 procent van de gevallen op de informele markt. Deze verrichten 

gezamenlijk ongeveer 205 miljoen uren huishoudelijk werk, waarvoor overheid en 

huishoudens gezamenlijk rond 3 miljard euro betalen
2
. Het aantal uren per huishouden 

loopt iets uiteen tussen het formele en informele marktsegment. 

Over de aanbodzijde – de huishoudelijke werkers zelf – is betrekkelijk weinig bekend. 

We schatten dat in de geïndiceerde markt ongeveer 85 duizend personen als alfahulp 

werkzaam zijn. In totaal zijn bij benadering 435 duizend personen werkzaam als 

huishoudelijk werker. 

In de formele sector gaat het overwegend om vrouwen, merendeels autochtoon, relatief 

laag opgeleid, van gemiddelde leeftijd, met een verdienende partner met een voltijdsbaan 

(hoofdkostwinner). Het gaat over het algemeen om kleine deeltijdbanen. In de informele 

                                                      

2
  Dat is ongeveer 0,6 procent van het nationaal inkomen. 
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sector zijn naast deze groep ook niet gedocumenteerde migranten werkzaam, maar harde 

cijfers over hun aantal ontbreken. 

De markt voor huishoudelijke diensten kent verschillende prijzen, afhankelijk van de 

positie van vrager en aanbieder. Op de informele markt wordt per uur 8 tot 12 euro aan de 

huishoudelijke werkers betaald. Het brutoloon van een alfahulp ligt op ongeveer 12,50 

euro per uur. Inclusief werkgeverslasten bedragen de loonkosten ruim 16 euro per uur. 

Voor dit bedrag kan dus aan de ILO norm worden voldaan. Huishoudens die op de 

formele markt hun huishoudelijk werker rechtstreeks in dienst hebben betalen ongeveer 

19 euro per uur. Rekening houdend met bezetting, overhead, winst en Btw kan een bedrag 

van ongeveer 20 euro per uur worden berekend als een minimale prijs (tarief per 

declarabel uur) die een bedrijf in rekening moet brengen voor huishoudelijk werk. 

RELEVANTE EFFECTEN 

Via het rekenmodel zijn de volgende effecten doorgerekend: 

1. Autonome groei en inkomenseffect. Dit betreft de groei van de vraag naar 

huishoudelijk werk als gevolg van demografische en economische factoren, zoals 

veranderingen in de samenstelling van huishoudens; 

2. Prijs- en vraageffecten. De prijssubsidie (direct of via fiscale aftrek) verlaagt de 

prijs die huishoudens moeten betalen voor huishoudelijke hulp. Door deze 
prijsverlaging neemt de (formele) vraag naar huishoudelijke hulp toe;  

3. Participatie-effect. Als gevolg van de inzet van huishoudelijke hulp, kunnen een 

of meer van de leden van het huishouden (meer) gaan werken. De literatuur wijst 
uit dat dit effect relatief klein is;  

4. Verschuivingseffect. Dit betreft de verschuiving van de informele naar de formele 
markt. In het model wordt verondersteld dat: 

a. Dit effect groter is in een vouchersysteem (toegankelijkheid, transparantie) 

dan in de fiscale variant (beter geschikt voor hogere inkomens); 

b. Naarmate het prijsverschil (de subsidie) groter is, neemt de kans op 
verschuiving exponentieel toe. 

 

De (formele) vraag naar huishoudelijk werk is niet alleen afhankelijk van de prijs, al is dit 

in alle varianten de belangrijkste prikkel. Andere aspecten die eveneens een belangrijke 

rol spelen zijn de administratieve verplichtingen bij formele dienstverbanden en de 

“vertrouwenskwestie”. Huishoudens willen graag iemand die ze kunnen vertrouwen en 

doen mede daarom meestal een beroep op het eigen netwerk bij het zoeken naar een 

huishoudelijke hulp. Het informele karakter van de relatie draagt er mede toe bij dat men 

een dienstverband aangaat op de informele markt. 

Daarnaast is de reactie van het aanbod (de huishoudelijke werkers zelf) van belang voor 

de mate waarin dienstverbanden kunnen worden geformaliseerd. De reacties van het 

aanbod op de gewijzigde regelgeving zijn verwerkt in de reactie van de vraagzijde. Dat 

wil zeggen, zelfs wanneer een nieuw regime aantrekkelijk is voor de vraagzijde, werkt de 

terughoudendheid van het aanbod als een rem op de groei van de formele markt. De 

terughoudendheid van het aanbod rond formalisering houdt onder meer verband met het 

vaak hogere netto loon op de informele markt, de heffingskorting en informeel werk door 

uitkeringsgerechtigden. 

Een nieuwe regeling brengt ook diverse indirecte en neveneffecten met zich mee, via de 

arbeidsmarkt en de bestedingen. Er wordt een reeks van reacties op gang gebracht, maar 

de macro-economische uitkomst daarvan is niet vast te stellen. Het gaat dan om indirecte 
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werkgelegenheids- en inkomenseffecten als gevolg van veranderingen in bestedingen en 

eventuele besparingen op uitkeringen. Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar de 

omvang van deze effecten en daarom zijn deze niet expliciet in het model meegerekend. 

Directe effecten in de vorm van extra werkgelegenheid bij de intermediaire bedrijven (in 

de vorm van supervisie, overhead, organisatie, administratie) en winstbelasting 

(vennootschapsbelasting) zijn wel meegerekend. Ook wordt in de conclusies het effect 

van het ontstaan van huishoudelijke diensten als volwaardige arbeid (status) 

meegewogen. 

GEVOLGEN VOOR HET OVERHEIDSBUDGET 

De effecten op het overheidsbudget zijn voor een deel afhankelijk van de omvang van de 

werkgelegenheidseffecten en voor een deel vaste bedragen, bijvoorbeeld in verband met 

opzet en onderhoud van een vouchersysteem. De kosten van organisatie en handhaving 

zijn niet meegenomen in de berekeningen. We veronderstellen dat deze kosten 

vergelijkbaar zijn tussen de verschillende regimes en het huidige regime. 

Inkomsten en uitgaven die afhankelijk zijn van de omvang van de effecten zijn in het 

model doorgerekend op basis van uren huishoudelijk werk. Dat wil zeggen voor elk uur 

(of arbeidsjaar) formeel huishoudelijk werk wordt een bedrag aan inkomsten voor de 

overheid gerekend dat verband houdt met: 

 Werknemersdeel belasting en premies (inclusief overhead personeel); 

 Werkgeversdeel premies; 

 Winstbelasting/vennootschapsbelasting (van intermediaire bedrijven); 

 Btw. 

 

Hierbij tekenen we aan dat in de basisvariant het werkgeversdeel premies niet wordt 

gerekend voor alfahulpen. Dit inkomensverlies voor de overheid is dus in de 

berekeningen meegenomen. 

In varianten met een fiscale aftrek zijn er minder inkomsten in verband met de 

belastingaftrek van kosten van huishoudelijk personeel. Let op: hier gaat het niet alleen 

om de extra arbeidsplaatsen, maar om het bedrag aan aftrek van de volledige formele 

werkgelegenheid (windfall effect).  

In dienstencheque varianten zijn er extra overheidsuitgaven in verband met de directe 

subsidie van de prijs. Eventuele extra subsidie van intermediaire organisaties (voor kosten 

overhead, voor training en begeleiding van werklozen, e.d.) zijn niet in de varianten 

meegenomen of meegerekend. 

RESULTATEN 

Tabel 2 geeft de uitkomsten de doorrekening van de verschillende varianten op basis van 

de vastgestelde uitgangswaarden en berekende effecten. De tabel geeft de effecten op de 

totale werkgelegenheid in de markt, de verschuiving tussen formeel en informeel, de 

effecten op de omzet en winst van bedrijven en de effecten op het overheidsbudget. 

Onderaan de tabel zijn de per saldo extra overheidsuitgaven uitgedrukt per gerealiseerde 

(formele) arbeidsplaats. 
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Tabel 2 Overzicht uitkomsten modelberekeningen(c) 

 

Basisvaria
nt 

Variant 1 DC Variant 3 DC Variant 4 FA 
Variant 5 

duaal 
Variant 7 

duaal 

  
DC 30% DC 50% FA 52% 

DC 30% 

FA 37% 

DC 50% 

FA 37% 

Aantal huishoudens formele 
markt 

552.311 636.010 782.901 713.735 856.406 1.014.332 

Aantal huishoudens informele 
markt 

883.698 800.000 653.658 723.506 589.939 478.990 

Aantal uren formele markt 
(x mln) 

78,6 92,9 117,8 106,1 130,3 157,2 

Aantal uren informele markt 
(x mln) 

150,2 136,0 111,1 123,0 100,3 81,4 

Aandeel formele markt (obv 
huishoudens) 

38,5% 44,3% 54,5% 49,7% 59,2% 67,9% 

Groei totale markt obv 
huishoudens (2012-2022) 

10,5% 10,5% 10,5% 10,6% 11,3% 14,9% 

Werkgelegenheid 

 

 

    
Aantal huishoudelijke werkers 
formele markt 

186.826 214.727 263.691 240.634 288.193 340.836 

Aantal huishoudelijke werkers 
informele markt 

294.566 266.667 217.886 241.169 196.646 159.663 

Aantal alfahulpen formele markt 
(aandeel 70%) 

130.000  

    
Extra werkzame personen 
huishoudelijk werk 

 

2 185 411 3.447 19.107 

Aantal extra werkzame personen 
volledige bescherming 

 

157.901 206.865 183.808 231.367 284.010 

Aantal extra arbeidsplaatsen 
overhead bedrijven (obv. 32 uur) 

 

0 4 8 69 382 

Extra participatie (obv 32 uur)   0 55 123 1.034 5.731 

Inkomen 
 

 
    Omzet bedrijven (x mln) € 1.466  € 2.036  € 2.543  € 2.287  € 2.793  € 3.258  

Winst bedrijven (x mln) € 59  € 67  € 81  € 75  € 88  € 101  
Winstpercentage (obv omzet) 4,0% 3,3% 3,2% 3,3% 3,2% 3,1% 

Overheidsbudget 
 

 
    Inkomsten overheid (x mln) € 606  € 909  € 1.082  -€ 187  € 150  € 235  

Uitgaven overheid (x mln) € 1.748  € 2.359  € 3.020  € 1.748  € 2.586  € 3.377  
Saldo overheid (x mln) -€ 1.142  -€ 1.450  -€ 1.938  -€ 1.935  -€ 2.436  -€ 3.142  
extra lasten overheid t.o.v. basis 
(x mln)   -€ 308  -€ 796  -€ 793  -€ 1.294  -€ 2.000  

Per extra volledig beschermde 
werkzame persoon hh werk (€) 
(a,d) 

 
-€ 1.949  -€ 3.848  -€ 4.316  -€ 5.593  -€ 7.043  

Per extra volledig beschermde 
arbeidsplaats (fte) (€) (b,d)   -€ 7.797  -€ 15.377  -€ 17.222  -€ 22.024  -€ 26.296  

(a) Betreft extra formele werkgelegenheid huishoudelijk werkenden (in personen). 

(b) Betreft extra formele werkgelegenheid huishoudelijk werkenden en extra participanten. 

(c) In de tabel zijn de feitelijke uitkomsten van het model weergegeven en niet afgerond. Dit suggereert 

een nauwkeurigheid die er niet is. Bij de interpretatie worden de cijfers afgerond.  

(d) Een fte extra huishoudelijk werk = 4 extra werkzame personen 

Een fte extra participatie = extra participanten/1,13 
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Verbetering positie alfahulpen 

In de tabel zijn huishoudelijke werkers met onvolledige rechtsbescherming (alfahulpen) 

apart benoemd in de basisvariant. Het gaat om het aantal huishoudelijke werkers dat naar 

schatting in de eindsituatie als zodanig werkzaam is. In alle andere varianten wordt 

verondersteld dat de status van alfahulpen wordt verbeterd en dat deze volledige 

rechtsbescherming (inclusief sociale zekerheid) en verbetering van pensioenvoorziening 

krijgen. De daarmee gepaard gaande uitgaven en inkomsten zijn in de berekeningen 

verwerkt. Het gaat bij het realiseren van volledige rechtsbescherming in de formele markt 

op dit moment (naar schatting 85 duizend alfahulpen) om een bedrag van ongeveer 150 

miljoen euro. 

Baten 

In alle varianten is de belangrijkste bate het grotere aandeel van de formele markt en in 

samenhang daarmee een groter aantal huishoudelijke werkers met volledige 

rechtsbescherming (inclusief sociale verzekering en pensioenopbouw), namelijk van bijna 

160 duizend in variant 1 tot ruim 280 duizend in variant 7. Dit heeft ook een gunstig 

effect op de status van huishoudelijk werk, dat op termijn kan bijdragen aan een verdere 

formalisering van de markt. Ook treedt in alle varianten een klein positief participatie-

effect op, maar de macro-economische betekenis hiervan is beperkt. 

In het model zijn (macro-economische) baten in de vorm van mogelijke besparingen op 

uitkeringen en extra vraag via bestedingseffecten niet meegenomen. De literatuur biedt 

onvoldoende basis om richting en omvang van deze effecten te kunnen duiden. 

Kosten 

De maatschappelijke kosten worden zichtbaar in de overheidsbegroting. Door de 

subsidiëring nemen de overheidsuitgaven toe en/of de inkomsten af, in alle gevallen 

resulterend in een groter negatief saldo dan in de basisvariant. De subsidiëring gaat 

gepaard met een inkomensoverdracht naar bedrijven, die op hun beurt weer een deel 

overdragen aan huishoudens (in de vorm van loon en pensioen) en terug aan de overheid 

(in de vorm van werkgeverspremies, winstbelasting en Btw). Ook de huishoudelijk 

werkers betalen via inkomstenbelasting weer een deel van de verdiensten terug aan de 

overheid. 

Verschillen tussen varianten 

De belangrijkste verschillen tussen de dienstencheque (voucher) en de fiscale variant zijn 

de effecten op de overheidsbegroting en de betekenis voor het verschuivingseffect. Bij 

directe subsidiëring nemen de overheidsuitgaven sterk toe, wat voor een deel wordt 

gecompenseerd door een toename van de inkomsten in de sfeer van belasting en premie. 

Bij fiscale aftrek nemen alleen de overheidsinkomsten af. Fiscale aftrek is vooral 

aantrekkelijk voor hoge inkomens, die gewend zijn aan fiscale maatregelen. 

Dienstencheques zijn transparanter en daardoor ook geschikt voor lage inkomens en gaan 

gepaard met een hoger verschuivingseffect. 
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CONCLUSIES EN BESCHOUWING 

Bereiken ILO doelstellingen 

Het realiseren van de doelstellingen van het ILO verdrag vereist verbetering van de 

rechtsbescherming van huishoudelijk werkers. In de huidige Nederlandse regelgeving 

omvat dit twee segmenten: 

 Het verbeteren van de rechtsbescherming van huishoudelijk werkers die werkzaam 

zijn op grond van de Regeling dienstverlening aan huis. Deze kunnen zowel 

werkzaam zijn bij bedrijven en instellingen (alfahulp en daarmee vergelijkbare 

werkers), als direct in dienst van particuliere huishoudens werken. Verbetering van 

de rechtsbescherming betekent toevoeging van sociale zekerheid via afdracht van 
het werkgeversdeel van sociale premies en bijdragen aan pensioenvoorzieningen; 

 Maximalisering van de formele markt voor huishoudelijk werk (of reductie van de 

informele sector). Hier gaat het uitsluitend om huishoudelijk werkers die 
rechtstreeks in dienst zijn van particuliere huishoudens op de informele markt. 

 

Verbetering van de rechtsbescherming in huidig stelsel 

Het omzetten van alle huidige onvolledige arbeidscontracten in de Wmo in volwaardige 

arbeidscontracten kost ongeveer 150 tot 200 miljoen euro, afhankelijk van het precieze 

aantal alfahulpen. Dit betekent overigens ook dat nadere eisen worden gesteld aan de op 

basis van pgb ingezette Wmo middelen, in die zin dat aanstelling alleen kan op basis van 

volledige rechtsbescherming (inclusief sociale zekerheid). 

Het verbeteren van de rechtsbescherming van huishoudelijk werkers die op basis van de 

Regeling dienstverlening aan huis bij particuliere huishoudens werkzaam zijn is minder 

eenvoudig te realiseren als de Regeling van kracht is. Door publiciteitscampagnes en 

vereenvoudigen van de mogelijkheden om aanvullende verzekeringen af te sluiten 

kunnen huishoudens die het aangaat worden gestimuleerd om (vrijwillig) hun 

huishoudelijk werker volledige rechtsbescherming te bieden. 

Formalisering 

Formalisering van de markt is minder eenvoudig, omdat grote financiële prikkels 

(subsidies) nodig zijn om huishoudens naar de formele markt te bewegen. Toch zijn er 

(ook) verschuivingseffecten bij lage subsidies. Bij formalisering van de markt voor 

huishoudelijk werk zijn daarom twee benaderingen denkbaar: 

 Een snelle generieke benadering waarbij gestart wordt met forse prikkels (subsidie) 

en algemene maatregelen, die in de loop der jaren langzaam worden afgebouwd en 

meer specifiek worden gemaakt (de “Belgische” aanpak). Nadere uitwerking is 

nodig over de optimale omvang en duur van de subsidie, om de omvang van de 

windfall (onnodige subsidiëring) te beperken en de wijze waarop deze vorm krijgt 

(voucher, fiscaal, of beide). Een voucher systeem is naar verwachting 

toegankelijker voor lage inkomens. Ook kan nagedacht worden over integratie van 

een voucher systeem in de Wmo; 

 Een geleidelijke gerichte benadering, waarbij gestart wordt met beperkte prikkels 

(subsidie) en gericht beleid. In deze benadering wordt gestart met huishoudens die 

dicht tegen de formele sector aan opereren en een klein zetje nodig hebben. 

Naarmate de tijd vordert worden nieuwe groepen huishoudens geïdentificeerd die – 

zo nodig - met aanvullende maatregelen tot formaliseren worden gestimuleerd. Op 

korte termijn lijken twee groepen de meeste potentie te bieden voor deze 
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benadering, namelijk huishoudens met hoge inkomens (lage prijsgevoeligheid) die 

zich niet bewust zijn van de positie van hun huishoudelijk werker en bereid zijn om 

de voorwaarden te verbeteren en huishoudens waarvan een verzoek om Wmo hulp 

is afgewezen. Bij het ontwikkelen van de markt dienen bedrijven omzichtig te 

opereren en de informele relatie tussen huishouden en huishoudelijk werker zo veel 

mogelijk te respecteren. 

 

Beide benaderingen kunnen in samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven worden 

uitgewerkt. In de tweede benadering (meer marktgericht) zouden bedrijven een bepalende 

rol kunnen en moeten spelen in het ontwikkelen van de markt. In de eerste benadering ligt 

het initiatief bij de overheid, in de vorm van omvangrijke subsidiëring. In deze 

benadering geeft de overheid via afbouw van subsidie in de loop der tijd het initiatief 

steeds meer over aan de bedrijven. 

OVERIGE ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN 

Uit eerdere ervaringen en ervaringen in andere landen kunnen de volgende 

aandachtspunten worden afgeleid: 

 Het is van belang het doel van beleid te beperken tot formalisering van de markt. 

Hoewel aanlokkelijk vanwege vermeende besparingen op uitkeringen draagt 

integratie van re-integratiebeleid in de regelgeving tot nodeloze complicaties, met 

onzekere effecten op de beoogde doelgroepen; 

 Verdringing. Uitbreiding van het onder een nieuwe regeling vallende 

werkzaamheden (tuinonderhoud, klussen) vergroot de kans op verdringing van 
regulier werk. Een regeling zou zich dus moeten beperken tot huishoudelijk werk; 

 Handhaving. Elke subsidie brengt het risico van oneigenlijk gebruik met zich mee 

en moet op voorhand op het element handhaving worden getoetst. 

 Selectie bedrijven. Hier moet een goede afweging worden gemaakt tussen 

toetreding (concurrentie) en zorgvuldigheid en kwaliteit van de dienstverlening. 

 

Tot slot is het raadzaam om nieuwe regelingen in de vorm van een of meer pilots op 

lokaal of regionaal niveau te testen voordat tot landelijke introductie wordt overgegaan. 
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1 ACHTERGROND, DOEL EN AANPAK VAN HET 

ONDERZOEK 

1.1 ACHTERGROND EN DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Aanleiding 

Tijdens de Internationale Arbeidsconferentie van de ILO in juni 2011 hebben de 

aanwezige vertegenwoordigers van regeringen, vakbonden en werkgevers een verdrag 

over huishoudelijk personeel aanvaard
3
. Via dit verdrag worden huishoudelijke 

werkzaamheden als werk erkend en aan alle huishoudelijk personeel normale 

arbeidsrechten toegekend. Het proces van ratificatie van het verdrag is gaande. In 

september 2013 bleken de volgende 13 lidstaten ILO-verdrag 189 te hebben geratificeerd: 

Italië, Mauritius, Filippijnen, Uruguay, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, Colombia, 

Duitsland, Zuid-Afrika, Guyana, Equador en de Dominicaanse Republiek. Andere staten 

zijn bezig hun wetgeving zodanig aan te passen dat ratificatie mogelijk wordt. 

Het Europees Parlement heeft op 12 mei 2011 een resolutie aangenomen waarin de 

lidstaten worden opgeroepen dit verdrag snel te ratificeren en werk te maken van de 

rechten van huishoudelijk personeel die er in omschreven staan. Daaronder valt volgens 

het Europees Parlement ook de toegang tot de sociale zekerheid voor huishoudelijk 

personeel en bescherming tegen misbruik. 

Achtergrond 

De discussie rond verbetering van de rechtspositie van huishoudelijk personeel wordt in 

Nederland al geruime tijd gevoerd. In januari 2006 heeft de toenmalige Raad voor Werk 

en Inkomen het advies ‘Huis houden op de markt’ uitgebracht, met als doel de markt voor 

persoonlijke dienstverlening (waaronder huishoudelijk werk) te reguleren en 

formaliseren. In het advies zijn drie varianten voorgesteld, een gedefiscaliseerde, een 

gefiscaliseerde en een duale variant. De varianten zijn doorgerekend op fiscale 

uitvoerbaarheid (Stevens en Albregtse, 2006) en de budgettaire en 

werkgelegenheidseffecten (Zandvliet, Tanis, de Koning, 2006). Mede onder invloed van 

de politieke discussie naar aanleiding het RWI advies is de Regeling dienstverlening aan 

huis ingevoerd.  

In 2011 bood de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, samen met FNV 

Bondgenoten de leden van de Tweede Kamer een petitie aan over verbetering van de 

rechtspositie van huishoudelijk personeel, zoals nader uiteengezet in ”Een baan als alle 

andere?!” (Bijleveld en Cremers, 2010). Een Kamermeerderheid volgde de minister toen 

in het standpunt dat huishoudelijk personeel in Nederland niet dezelfde rechten zal 

krijgen als andere werknemers. Aanvankelijk volgde het nieuwe kabinet deze eerder 

ingezette lijn. 

Maar in december 2012 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in 

overleg met de sociale partners, besloten een Adviescommissie in het leven te roepen die 

de minister moet adviseren over de wijze waarop Nederland invulling kan geven aan het 

                                                      

3  C189 - Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) Convention concerning decent work for 

domestic workers (Entry into force: 05 Sep 2013) Adoption: Geneva, 100th ILC session (16 

Jun 2011)  
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ILO verdrag. Deze commissie is in 2013 met haar werk begonnen en moet binnen een 

half jaar (oorspronkelijk voor de zomer van 2013) een advies uitbrengen. Daarna volgt 

nader overleg tussen de minister en de sociale partners. 

De Paritaire-Werkgroep Huishoudelijk Werk is al enige tijd bezig met verbetering van de 

rechtspositie van huishoudelijk personeel. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers 

van de FNV, Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en extern 

deskundigen en heeft als doel een concrete bijdrage te leveren aan verbetering van de 

regelgeving en de organisatie van huishoudelijke en persoonlijke dienstverlening in 

Nederland. Op korte termijn krijgt dit doel vorm via het aandragen van oplossingen om 

als Nederland te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de ratificatie van ILO-verdrag 

189. In het kader hiervan heeft de Werkgroep aan SEOR gevraagd om een nadere 

doorrekening van relevante varianten van regelingen van het huishoudelijk werk. Dit 

rapport doet verslag van deze doorrekening. 

Doel van het onderzoek 

Het onderzoek betreft de kwantitatieve doorrekening van de economische consequenties 

van verschillende varianten voor regelingen bedoeld om te voldoen aan het ILO verdrag.  

Bij de doorrekening gaat het vooral om de te verwachten effecten van alternatieve 

arrangementen voor huishoudelijk werk op: 

 Inkomen en inkomensverdeling; 

 Werkgelegenheid en verdeling van de werkgelegenheid; 

 Budgettaire consequenties voor de overheid. 

En mogelijk andere relevante economische gevolgen. 

De resultaten van de doorrekening worden geplaatst in het licht van de ILO normen. Het 

uiteindelijke doel van alternatieve regelingen is namelijk het vergroten van het aantal 

huishoudelijke werkers dat volledige rechtsbescherming geniet. 

1.2 AFBAKENING EN DEFINITIE 

Afbakening huishoudelijk werk 

Volgens de definitie in het ILO verdrag (zie box 1.1) valt al het huishoudelijke werk 

(domestic work) dat op basis van een arbeidsrelatie wordt verricht in of voor een 

huishouden of huishoudens (betaald werk) onder het verdrag. Onbetaalde mantelzorg en 

vrijwilligerswerk vallen hier dus niet onder. 

Box 1.1 Definitie “domestic work” in het ILO verdrag 

Article 1 

For the purpose of this Convention: 

(a)  the term domestic work means work performed in or for a household or households; 

(b)  the term domestic worker means any person engaged in domestic work within an employment 
relationship; 

(c)  a person who performs domestic work only occasionally or sporadically and not on an occupational 
basis is not a domestic worker. 

 

Bron: ILO, C189 Domestic Workers Convention 2011 (No. 189). 
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In dit onderzoek gaan we uit van huishoudelijk werk (schoonmaak, werkster, hulp in het 

huishouden, etc.), waarbij niet uitgesloten wordt dat ook andere lichte activiteiten 

onderdeel uitmaken van het werk (strijken, de was doen, gezelschapsdame/heer, kleine 

klusjes, e.d.), iets krapper dan de Regeling dienstverlening aan huis
4
.  

Afbakening formele en informele markt  

Op de formele markt zijn huishoudelijk werkers direct in dienst van het huishouden of 

zijn zij via bedrijven of instellingen (intermediairs) bij particuliere huishoudens 

werkzaam. De formele markt kan dus worden gekarakteriseerd op basis van twee 

cumulatieve kenmerken: 

1. De Belastingdienst is bekend met de inkomens die worden verdiend met het 

huishoudelijk werk bij een particulier thuis omdat aangifte LB (loonbelasting) en 

aangifte IB (inkomstenbelasting) is gedaan; er wordt belasting geheven en het 

levert de overheid inkomsten op. 

2. Bedrijven en instellingen fungeren als intermediair tussen werknemers en de 

particulier bij wie het werk thuis wordt gedaan. De werknemer is rechtstreeks in 

dienst van het bedrijf of de instelling. Ook komt het voor dat bedrijf/instelling een 

bemiddelingsrol vervult, met vaak in aanvulling daarop bijkomende 
dienstverlening voor de particulier bij wie het werk wordt gedaan. 

 

Op de informele markt zijn huishoudelijk werkers direct in dienst van particuliere 

huishoudens. De informele markt kan worden gekarakteriseerd aan de hand van twee 

kenmerken: 

a. Het is onduidelijk of de Belastingdienst bekend is met de inkomens die worden 

verdiend met huishoudelijk werk. Over het algemeen wordt aangenomen dat de 

werknemer die het werk verricht geen aangifte IB doet en de particuliere 

opdrachtgever geen aangifte LB. In die gevallen is sprake van een geldstroom 

waarover geen belasting kan worden geïnd en mist de overheid die inkomsten. 

b. Werknemers en particuliere werkgevers vinden elkaar op een informele manier 

zonder tussenkomst van een bedrijf of instelling dat als intermediair fungeert
5
. 

Gezien de kenmerken van de formele markt is dit kenmerk mede bepalend om van 

informele markt te spreken. 

 

Het doorslaggevend kenmerk van de informele markt is dat de activiteiten niet 

“zichtbaar” zijn voor de Belastingdienst
6
.  

Positie huishoudelijke werkers 

Als gevolg van de Regeling Dienstverlening aan huis kent Nederland verschillende typen 

werknemers, namelijk zij die volledige rechtsbescherming genieten en zij die 

verminderde rechtsbescherming hebben, dit laatste als gevolg van de toepassing van 

                                                      

4
  Onder de Regeling vallen ook tuinonderhoud, oppassen en zorgverlening. 

5
  Niet uit te sluiten valt dat op de informele markt ook intermediairs actief zijn, maar ook dan 

geldt dat dit voor de Belastingdienst onzichtbaar is. In dit rapport gaan we alleen van directe 

relaties uit. 

6
  Dat op de informele markt ook vaker sprake is van het niet naleven van wettelijke 

verplichtingen is een probleem van handhaving, maar wil niet zeggen dat de wettelijke regels 

niet van toepassing zijn. 



 

   
4 

genoemde Regeling. In het volgende hoofdstuk worden deze posities nader toegelicht, bij 

de beschrijving van de bestaande situatie. 

1.3 AANPAK VAN HET ONDERZOEK 

Onderzoeksactiviteiten 

In bijlage 1 is de aanpak van het onderzoek kort beschreven. Het gaat om een 

doorrekening van de effecten van alternatieve regelgeving voor huishoudelijk werk (de 

eerder genoemde varianten) op inkomen, werkgelegenheid en het overheidsbudget. Voor 

deze doorrekening is een simpel rekenmodel ontwikkeld. Dit model omvat een set van 

parameters (coëfficiënten) die de verschillende gedragsreacties op alternatieve 

regelgeving weerspiegelen. Het gaat dan om de volgende reacties: 

 Prijsveranderingen (prijseffect); 

 Veranderingen in vraag naar huishoudelijk werk (vraageffect); 

 Veranderingen in het aanbod van huishoudelijk werkenden (aanbodeffect) en het 

arbeidsaanbod in het algemeen (participatie-effect); 

 Verschuivingen tussen het formele en informele segment van de markt van 

huishoudelijk werk (verschuivingseffect); 

 Veranderingen in inkomsten en uitgaven van de overheid (budgeteffect, dat weer is 

op te splitsen in effecten op inkomstenbelasting en Btw en directe uitgaven). 

 

In het model is de markt onderverdeeld in een formeel en een informeel segment. Het 

formele segment is verdeeld in de geïndiceerde markt (Wmo) en “vrije markt”. Alle 

segmenten zijn voorts onverdeeld naar een laag en hoog inkomenssegment. 

Indirecte effecten kunnen met dit model niet worden doorgerekend, maar zijn op basis 

van de bestaande literatuur in kwalitatieve zin in het onderzoek meegenomen. 

De omvang van de genoemde effecten (waarde van de parameters) zijn vastgesteld op 

basis van de bestaande literatuur. De in de literatuur gevonden waarden van de 

parameters zijn vertaald in veronderstellingen over de gedragsreacties in de Nederlandse 

context in de onderzochte varianten. 

Varianten regeling huishoudelijk werk 

Voortzetting van de bestaande Nederlandse regelgeving (Wmo, AWBZ, Regeling 

dienstverlening aan huis) wordt in de presentatie van de resultaten als basisvariant 

meegenomen. Daarnaast worden drie varianten onderscheiden: 

1. Een fiscale variant, in de vorm van fiscale aftrek van de kosten van huishoudelijke 

hulp; 

2. De dienstencheque (of voucher), dat wil zeggen een directe prijssubsidie. In het 

onderzoek zijn twee dienstencheque varianten meegenomen, met een verschillende 

omvang van de subsidie; 

3. Een duale variant, waarin beide hiervoor genoemde varianten zijn gecombineerd. 

Ook van deze variant zijn twee varianten doorgerekend, die verschillen in omvang 
van de totale subsidie. 

 

In de aanvangsfase van het onderzoek is nagegaan of er in het buitenland goed werkende 

varianten van kracht zijn met voor het onderzoek interessante kenmerken. In deze 

inventarisatie is gebleken dat alle systemen zijn gebaseerd op overheidsingrijpen via 
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subsidiëring (direct of indirect). De twee eerstgenoemde varianten zijn te beschouwen als 

twee uitersten in het bestaande spectrum; enerzijds een variant met beperkt ingrijpen aan 

de vraagzijde (alleen fiscale aftrekbaarheid als prikkel) tot een variant met vergaand 

ingrijpen in de markt. Via de dienstencheque worden regels opgelegd aan vraag, aanbod, 

prijs en intermediairs. Via gevoeligheidsanalyse is in het onderzoek nagegaan wat de 

effecten zijn van systemen die qua organisatie of uitvoering op een of meer onderdelen 

afwijken van de in het onderzoek meegenomen varianten. 

1.4 OPZET VAN HET RAPPORT 

Hoofdstuk 2 bevat een nadere beschrijving van de in het onderzoek meegenomen 

varianten, waaronder de basisvariant. Daarna bespreken we in hoofdstuk 3 de omvang en 

karakteristieken van de huidige markt voor huishoudelijk werk, die we als 

uitgangswaarden hanteren in de modelberekeningen. In hoofdstuk 4 beschrijft de 

veranderingen die zijn te verwachten op de markt voor huishoudelijk werk bij wijziging 

van de regelgeving. Het gaat hier om beschrijving van de veronderstellingen over richting 

en omvang van de relevante effecten. In hoofdstuk 5 presenteren en beschrijven we de 

uitkomsten van het rekenmodel voor verschillende varianten. In hoofdstuk 6 zetten we de 

belangrijkste conclusies in het licht van de ILO doelstellingen en bespreken we enkele 

overwegingen en aandachtspunten in het licht van de haalbaarheid van alternatieve 

regelingen voor huishoudelijk werk in Nederland. 
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2 BESCHRIJVING VARIANTEN 

2.1 KEUZE VARIANTEN 

Hieronder beschrijven we de in het onderzoek meegenomen varianten. De beschrijving 

van de basisvariant omvat een toelichting op de van toepassing zijnde regelgeving. De 

beschrijving van de twee hoofdvarianten (dienstencheque en fiscale variant) betreft een 

beschrijving en toelichting op de regelgeving en hoe deze zich verhoudt tot het huidige 

systeem. We besluiten het hoofdstuk met een overzicht van de varianten op basis van de 

belangrijkste karakteristieken en de uitgangswaarden voor de marktprijs, nodig voor 

berekening van de effecten in de varianten. 

2.2 BASISVARIANT: HUIDIGE SITUATIE IN NEDERLAND 

Er zijn twee regelingen van belang voor de markt voor huishoudelijk werk. Dat zijn de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Regeling Dienstverlening aan huis. 

Tot 2007 werd huishoudelijke hulp eveneens geregeld via de AWBZ, maar vanaf 2007 is 

het huishoudelijke werk daar van losgekoppeld en ondergebracht bij de Wmo
7
. 

De Wmo betreft via de overheid gefinancierde hulp, die uitsluitend wordt verleend op 

basis van indicatiestelling en is bedoeld voor ouderen (met een hulpbehoefte), zieken en 

gehandicapten. Deze zorg kan worden verleend via bedrijven of instellingen (tegen 

betaling, of ‘in natura’)
8
 of via een persoonsgebonden budget (pgb)

9
. Bij een pgb kan het 

particuliere huishouden kiezen om de hulp te laten verlenen via een bedrijf/instelling of 

zelf rechtstreeks een individuele hulp in dienst te nemen. In het laatste geval kan het 

huishouden voor de administratieve zaken het Servicecentrum PGB van de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB) inschakelen, wanneer de woongemeente een contract heeft 

gesloten met dit servicepunt. Het huishouden kan er ook voor kiezen om deze zaken zelf 

met de huishoudelijke hulp te regelen. 

De Wmo kent een inkomensafhankelijke eigen bijdrage
10

. Boven de landelijk 

vastgestelde maximum eigen bijdrage voor minimuminkomens (tot circa 27.500 euro) 

kan de gemeente de hoogte van de eigen bijdrage vaststellen (tot maximaal 15 procent 

van het inkomen). Dit betekent in de praktijk dat het voor individuele huishoudens boven 

een bepaald inkomen goedkoper is om de hulp direct in dienst te nemen (ook in geval van 

een indicatie).  

Een groot deel van de huishoudelijke hulp wordt geleverd aan particuliere huishoudens 

zonder specifieke hulpindicatie (niet geïndiceerde vraag). Deze huishoudens doen een 

beroep op bedrijven of individueel werkenden voor het verrichten van huishoudelijk 

werk. De inschakeling van individuele werknemers vindt voor het overgrote deel plaats 

op de informele markt.  

                                                      

7
  Het gaat om huishoudelijke hulp bij zorg zonder verblijf (extramuraal). 

8
  Bij “in natura” declareert het bedrijf of zorginstelling de kosten direct bij de gemeente. 

9
  Deze hulp wordt wel aangeduid met “alfahulp verlening”. Deze term is echter niet accuraat, 

omdat de hulp ook kan worden geleverd door reguliere werknemers van bedrijven of 

instellingen. De status van de huishoudelijk werker wordt later in deze paragraaf besproken. 

10
  Rijksoverheid, De Wmo en inkomensgrenzen 2012 geeft een toelichting op het landelijke kader 

hiervan. 
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Als gevolg van de Regeling Dienstverlening aan huis kent Nederland verschillende typen 

werknemers, namelijk zij die volledige rechtsbescherming genieten en zij die 

verminderde rechtsbescherming hebben, dit laatste als gevolg van de toepassing van 

genoemde Regeling. Box 2.1 geeft een nadere toelichting op de relevante 

sociaalrechtelijke wetgeving. 

Box 2.1 Sociaalrechtelijke wetgeving bij dienstverlening aan huis 

 

Een arbeidsverhouding die voldoet aan drie elementen is een arbeidsovereenkomst in de zin van 
7:610BW: 

 de werknemer is verplicht zijn arbeid persoonlijk te verrichten; 

 in ‘dienst van’ de werkgever die op zijn beurt in ruil daarvoor; 

 loon betaalt. 

Als een arbeidsverhouding aan deze drie elementen voldoet, heeft de werknemer volledige 
rechtsbescherming: een groot deel van het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen: de 
arbeidsrechtelijke bepalingen van het BW gelden, Wet minimumloon, WW, ZW en WIA en nog 
meer wetgeving. Dit recht is automatisch van toepassing en hangt dus niet af van de vraag of 

werkgever en werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben gesloten.  

Dit recht geldt uiteraard ook voor werknemers die huishoudelijk werk verrichten bij een particulier 
thuis. Deze werknemers hebben de volledige bescherming van het arbeidsrecht tenzij de Regeling 
Dienstverlening aan huis

11
 geldt omdat die regeling een aantal wetsbepalingen niet van toepassing 

verklaart op huishoudelijk werk dat op minder dan vier dagen bij een particulier wordt verricht.  

Ook deze regeling geldt automatisch. De werkgever heeft geen administratieve verplichtingen. De 

werknemer moet zelf aangifte IB doen. De werknemer kan zich zelf vrijwillig melden bij het UWV 
voor de werknemersverzekeringen maar draagt in dat geval de financiële lasten volledig en ook de 
administratieve lasten. Het arbeidsrecht is van toepassing voor zover niet uitgezonderd; de 
verplichte werknemersverzekeringen gelden dus niet (zie boven, ook Wet LB niet).  

Veel bepalingen zijn dus wel onverkort van toepassing, een aantal essentiële bepalingen zijn echter 
uitgezonderd. Daarom is sprake van werknemers met ‘verminderde rechtsbescherming’.  

Deze regeling geldt alleen als de huishoudelijk werker in dienst is van de particuliere werkgever. 
Zodra de huishoudelijk werkgever in dienst is van een bedrijf of instelling, kan de Regeling niet 
gelden; die werknemers hebben ‘volledige rechtsbescherming’. 

Regeling Dienstverlening aan huis – belangrijkste voorwaarden: 

- Uurloon minimaal gelijk aan het wettelijk minimumloon; 

- Vakantietoeslag (8 procent) en doorbetaalde vakantie (minimaal 4 keer het aantal 

werkdagen per week); 

- 6 weken loondoorbetaling bij ziekte (70 procent van het loon, maar minimaal het 

minimumloon); 

- Doorbetaling loon bij vakantie/afwezigheid van het huishouden; 

- Wettelijke opzegtermijn. 

 

 

 

                                                      

11
  De Regeling Dienstverlening aan huis is een verzameling uitzonderingsbepalingen in de ZW, 

WW, WIA, in de Wet LB, het BBA en een aantal BW-bepalingen, waaronder art. 7: 7:629 lid 

2 BW waarin een loondoorbetalingsplicht bij ziekte gedurende slechts 6 weken is geregeld. 

Daarnaast heeft de WAZO ook nog twee uitzonderingen. 
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Werknemers die huishoudelijk werk doen bij een particulier thuis zijn werknemer in de 

zin van artikel 7:610 BW, maar als gevolg van de Regeling zijn er vier typen werknemers 

te onderscheiden
 12

: 

1. Werknemers in dienst van een bedrijf of instelling met volledige 

rechtsbescherming. Het reguliere arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht zijn van 

toepassing; de Regeling dienstverlening aan huis mag niet worden toegepast. De 
werkgever doet aangifte LB (loonbelasting); 

2. Werknemers in dienst van een particulier huishouden waar gewerkt wordt op vier 

dagen of meer. De Regeling Dienstverlening aan huis geldt niet vanwege het 

dagencriterium. Deze werknemer geniet volledige rechtsbescherming en de 

(particulier) werkgever heeft ook alle verplichtingen als ieder andere werkgever. 

Op de formele markt doet de werkgever aangifte LB, op de informele markt 
doorgaans niet. 

3. Werknemers in dienst van een particulier huishouden waar gewerkt wordt op 

minder dan vier dagen. Een intermediair heeft werknemer en werkgever bij elkaar 

gebracht; alfahulpen en voor een deel ook pgb-zorgverleners zijn voorbeelden van 

deze werknemers. De Regeling Dienstverlening aan huis is van toepassing, 

waardoor ook deze werknemer verminderde rechtsbescherming heeft
13

. Het 

huishouden doet geen aangifte LB, maar de intermediairs geven doorgaans wel een 
jaaropgave aan zowel de Belastingdienst als de werknemer; 

4. Werknemers in dienst van een particulier huishouden waar gewerkt wordt op 

minder dan vier dagen. Werknemer en werkgever hebben elkaar op informele 

manier (zonder tussenkomst van een intermediair) gevonden. De Regeling 

Dienstverlening aan huis is (automatisch) van toepassing en het huishouden doet 

geen aangifte LB. Dit is een werknemer met verminderde rechtsbescherming. Op 

de formele markt doet de werknemer wel aangifte IB, op de informele markt 

doorgaans niet. 

 

Schema 2.1 geeft de verschillende posities weer die huishoudelijke werkers kunnen 

hebben, verdeeld over de formele en informele markt.  

We tekenen aan dat er op de informele markt dus ook situaties kunnen bestaan waarbij 

zodanige afspraken zijn gemaakt tussen werkgever en werknemer dat de werknemer een 

status heeft die vergelijkbaar is met volledige rechtsbescherming (inclusief een ruime 

beloning), maar waar geen aangifte wordt gedaan. Dit is relevant, omdat de stap van 

informeel naar formeel in deze situatie naar verwachting minder groot is dan in situaties 

waar van onvolledige rechtsbescherming sprake is en/of ook niet voldaan wordt aan de 

regels van de Regeling Dienstverlening aan huis. 

                                                      

12
  In principe zou de arbeid ook geleverd kunnen worden op basis van een 

“Dienstverleningsovereenkomst”. Op basis van verschillende criteria – in het bijzonder rond 

zelfstandigheid en vrijheid in het werk, het bepalen van werktijden, het voorzien in vervanging 

bij afwezigheid, het aantal opdrachtgevers, maar ook zelfstandige acquisitie en marketing – zal 

bij huishoudelijke hulpen slechts incidenteel worden voldaan aan het begrip “zelfstandigheid” 

(zzp). In dit onderzoek wordt deze groep verder niet expliciet onderscheiden. Uit recent 

onderzoek (Zandvliet, e.a. 2013) blijkt dat alfahulpen en daarmee vergelijkbare dienstverleners 

niet of nauwelijks zijn ingeschreven bij de Kamers van Koophandel. 

13
  Dit is een kwestieuze constructie die al ruim 40 jaar wordt toegepast, maar waarbij iedere keer 

de vraag speelt of de instelling toch als werkgever moet worden beschouwd omdat de 

arbeidsverhouding lijkt te voldoen aan de eisen van art. 7:610 BW. Behalve 

thuiszorginstellingen zijn er meer intermediaire bedrijven die via deze constructie werken. 
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Schema 2.1 Positie huishoudelijk werker in Nederland 

  Formele markt (aangifte IB)  
Informeel - geen 
aangifte LB, geen 

aangifte IB 

  
Inhuur via bedrijf of 

instelling 
Directe relatie Directe relatie 

werknemer met volledige 
rechtsbescherming  

type 1  type 2  type 2 (a) 

werknemer met onvolledige 
rechtsbescherming (Regeling )(b) 

type 3 (c) type 4 type 4 (a) 

(d) Op de informele markt is het onderscheid tussen werknemers met volledige en onvolledige 
rechtsbescherming in de praktijk niet te maken, als gevolg van “onzichtbaarheid”. 

(e) Het huishouden (werkgever) hoeft geen aangifte LB te doen. 
(f) Intermediairs verstrekken doorgaans wel een jaaropgave aan Belastingdienst en werknemer. 

 

In de huidige situatie zijn er de volgende gevolgen voor het overheidsbudget: 

 Uitgaven in verband met de Wmo (deels landelijk bepaald, deels op gemeentelijk 

niveau); 

 Inkomsten in verband met eigen bijdragen in het kader van de Wmo; 

 Inkomsten aan belasting en premies van alfahulpen en andere werknemers die op 

de formele markt volgens de Regeling dienstverlening aan huis werkzaam zijn en 
dus aangifte doen van het verworven inkomen; 

 Inkomsten in de vorm van afdracht van werkgeversdeel van de premies in geval 

van werknemers die conform cao of burgerlijk wetboek zijn aangestelde (met alle 

bijbehorende rechten en plichten). Deze inkomsten heeft de overheid dus niet 
wanneer de Regeling dienstverlening aan huis van toepassing is; 

 Inkomsten in de vorm van Btw voor werknemers die via bedrijven of instellingen 

bij huishoudens werkzaam zijn. 

 

De bestaande wet- en regelgeving bevat geen prikkels die werknemers stimuleren om 

formeel te werken en/of huishoudens om een huishoudelijk werker formeel aan te stellen. 

De systematiek bevat juist elementen die formalisering belemmeren. Dit zijn: 

 De algemene heffingskorting (nu € 2001,- op jaarbasis) wordt uitbetaald aan fiscale 

partners zonder inkomen of met een laag inkomen. Eventuele (formele) verdiensten 
leiden tot een lager financieel voordeel van de heffingskorting; 

 Het via werk verkregen inkomen wordt volledig of voor een groot deel gekort op 

bestaande uitkeringen. Er is voor uitkeringsgerechtigden vanuit deze optiek dus 

geen reden om inkomsten te melden
14

; 

 Het netto uurloon in de informele sector ligt in veel gevallen beduidend boven het 

formele netto minimum uurloon (van ongeveer 10 euro). Tegelijkertijd betalen 

huishoudens in de informele sector een uurloon dat beduidend onder de formele 

loonkosten (inclusief werkgeversdeel van premies) ligt. Wanneer in deze 

vergelijkingen geen rekening wordt gehouden met de kosten en baten van (sociale 

                                                      

14
  Er kunnen natuurlijk redenen zijn om wel te melden (bijvoorbeeld bij intensieve handhaving en 

controle). 
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en werknemers)verzekeringen en pensioenrechten, die met het oog op de lange 

termijn van belang zijn, hebben beide partijen een korte termijn financieel voordeel 

van een informele oplossing. 

 

De noodzakelijke administratieve vereisten die zijn verbonden met het formaliseren van 

het werk zijn voor de meeste vragers en aanbieders ook reden om geen aangifte te doen. 

Dit hangt ook samen met de beperkte omvang van het werk en de bijbehorende 

verdiensten. Ook de meerwaarde van sociale verzekering en pensioenopbouw (gekoppeld 

aan volwaardige arbeidsrelaties) zijn blijkbaar onvoldoende ter compensatie. Dit is 

overigens ook zichtbaar in de sterke groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel 

(zzp’ers), die voor een belangrijk deel ook niet verzekerd zijn tegen werkloosheid en 

arbeidsongeschiktheid en nauwelijks pensioen opbouwen (Zandvliet, e.a., 2013). 

Er is geen specifieke handhaving van regelgeving op het terrein van huishoudelijk werk. 

Handhaving vindt plaats in het kader van reguliere wet- en regelgeving op het terrein van 

de Wmo, belastingen, uitkeringen, arbeid en vreemdelingenbeleid. 

2.3 DIENSTENCHEQUE EN DUALE VARIANT 

In België is een duaal systeem van kracht, bestaande uit een directe prijssubsidie in de 

vorm van een dienstencheque, aangevuld met een fiscale aftrek. We benutten deze 

systematiek om de werking van de dienstencheque toe te lichten en tegelijk de kenmerken 

van een duale variant. 

Het systeem van dienstencheques werd in België ingevoerd begin 2004. Het stelsel is een 

initiatief van de federale regering ter bevordering van buurtdiensten en –banen. 

Specifieke doelen van het systeem zijn: 

 Omzetten latente vraag in concreet werk; 

 Creëren van werk voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt; 

 Terugdringen van het zwartwerk. 

 

Schema 2.2 geeft een beeld van hoe het systeem van Dienstencheques, zoals dat in België 

bestaat, zou werken in de Nederlandse context. Het Belgische systeem betreft in principe 

het schoonmaken van woning en ramen, wassen, strijken, klein naaiwerk, 

maaltijdbereiding, boodschappendienst en de minder mobielen centrale. Behoudens de 

laatste twee activiteiten gaat het dus om huishoudelijk werk.  

Particuliere huishoudens kunnen tegen gereduceerd tarief dienstencheques aankopen bij 

het zogenaamde uitgiftebedrijf (Sodexo). Dit kan fysiek (per post) of via internet 

(elektronisch online). Elke dienstencheque heeft een waarde van 1 uur huishoudhulp. Zij 

betalen vervolgens de huishoudhulp met deze dienstencheques. De werknemer levert deze 

dienstencheques weer in bij een conform de regeling erkend bedrijf of erkende instelling 

en ontvangt daarvoor een netto uurloon en een loonstrook (toelichting op ingehouden 

belasting en premie), op basis van een volwaardige arbeidsovereenkomst, die al snel kan 

worden omgezet in een vast dienstverband. Het huishouden ontvangt van het 

intermediaire bedrijf een jaaropgave van de gebruikte dienstencheques, die kan worden 

meegestuurd met de belastingaangifte voor het toepassen van de fiscale aftrek. 

Tot 2009 werd voor het type arbeidscontract onderscheid gemaakt tussen degenen die 

vanuit een uitkering starten in het dienstenchequesysteem en overige werknemers. Dit 

onderscheid is vervallen. Nu is iedereen die meer dan 3 maanden bij hetzelfde 

huishouden aan het werk is, automatisch in vaste dienst. Volgens het Verbond Sociale 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwart_geld
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Ondernemingen in België geven uitzendkantoren de huishoudhulpen meestal geen vast 

contract maar dag- of weekcontracten, vermoedelijk om vaste dienstverbanden te 

vermijden. 

Schema 2.2 Variant Dienstencheque op basis van Belgisch model 

 

 

Volgens de regelgeving moet “per kwartaal zestig procent van de door elke 

exploitatiezetel van de erkende onderneming nieuw aangeworven werknemers met 

een arbeidsovereenkomst dienstencheques uitkeringsgerechtigde volledig werkloze 

en/of gerechtigde op een leefloon zijn”. Uit de evaluatie is niet direct af te leiden in 

hoeverre deze doelstelling wordt gerealiseerd15. 

Bedrijven kunnen erkenning aanvragen en verkrijgen via zogenaamde regionale 

adviescommissies, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid 

(arbeidsvoorziening, sociale zaken, financiën) en vertegenwoordigers van (regionale) 

werkgevers- en werknemersorganisaties. Het gaat bij de aanvraag, behoudens een 

concreet plan voor de uit te voeren activiteiten in het kader van de dienstencheque, niet 

om specifieke criteria, maar vooral om algemene eisen (verklaring van inschrijving, 

accountantsverklaring, verplichting om de regels na te leven, e.d.). 

Er zijn verschillende bedrijven die diensten aanbieden via dienstencheques, zoals privé 

schoonmaakbedrijven en strijkwinkels, overheidsbedrijven (Plaatselijke 

Werkgelegenheidsagentschappen, PWA) en ook de meeste uitzendbureaus. De 

aangesloten bedrijven ontvangen een extra vergoeding voor elke binnengebrachte 

dienstencheque (subsidie). Op deze manier kan het erkende dienstenchequebedrijf de 

huishoudhulpen een contract voor bepaalde of onbepaalde duur bieden. Het 

dienstenchequebedrijf betaalt het loon en vakantiegeld, vergoeding tijdens ziekte, een 

arbeidsongevallenverzekering, etc.  

                                                      

15
  Maarten, Neyens en Valsamis (2012). Wel is de voormalige situatie van de thans werkzame 

werknemers bekend. In sommige regio’s is het percentage dat afkomstig is van betaald werk 

beduidend hoger dan de bedoelde 40 procent (maximaal).  

Belgisch model

Belastingdienst

Keurmerk 

instantie of 

Inspectie

intermediair 

bedrijf

Particulier 

huishouden

huishoudhulp = dienstencheque

= jaaropgave 

€ subsidie 

dienstencheque

€ afdracht belasting + 

premie, incl. werkgeversdeel 
en BTW

€ belasting

aftrek

€ prijs 

dienstencheque
€ netto

loon

keur
merk

gegevens 

uitwisseling

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strijkwinkels&action=edit&redlink=1
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Het systeem kent de volgende prikkels richting vraagzijde (huishoudens): 

 Een gesubsidieerde (lage) prijs in de vorm van de dienstencheque, tot een 

gemaximeerd aantal uren per jaar per huishouden; 

 Een fiscale aftrek voor huishoudens die huishoudelijk personeel aannemen op basis 

van de dienstencheque (via jaaropgave). Deze aftrek is een vast percentage van de 

prijs van de dienstcheque (30%). Per jaar kan niet meer dan het maximale 

toegestane aantal uren worden opgegeven. 

En de volgende prikkels richting aanbodzijde (huishoudelijke hulp, werknemers): 

 Normale en volledige arbeidsvoorwaarden (arbeidsovereenkomst dienstencheque 

voor onbepaalde of bepaalde tijd), inclusief sociale verzekeringen; 

 (Hoge kans op) vast dienstverband (na 3 maanden); 

 Additionele gunstige arbeidsvoorwaarden (eindejaarsuitkering, 

reiskostenvergoeding, werkkleding, telefoon(kosten), e.d.); 

 Het werk mag worden gecombineerd met ander (regulier) werk en men kan ook (al 

of niet tegelijkertijd) voor meerdere dienstencheque-ondernemingen werken; 

 De verdiensten worden gekort op de uitkering. Alleen in specifieke gevallen kan 

hiervan worden afgeweken. 

 

De prikkel voor de intermediaire (erkende) bedrijven is de vergoeding die zij ontvangen 

per dienstencheque (directe subsidie), naast het “normale” bedrijfsresultaat in de vorm 

van omzet en winst.. 

De gevolgen voor de overheid zijn: 

 Uitgaven in verband met het verschil tussen de marktprijs en de prijs voor een 

huishouden, dat is de som van: 

 De directe subsidie op de prijs; 

 De fiscale aftrek; 

 De overheadkosten van bedrijven en instellingen (extra vergoeding per 

dienstencheque); 

 De kosten van het systeem (toezicht, e.d.); 

 Inkomsten in de vorm van belastingen en premies van werknemers en bedrijven 

(werkgeversdeel, vennootschapsbelasting, e.d.) 

 Inkomsten in de vorm van Btw. 

 

Vanwege de hoge kosten van het systeem is in de laatste jaren de overheidssubsidie terug 

gebracht. Het systeem staat ook ter discussie, waarbij vooral de “sociale ondernemingen” 

(sociale werkplaatsen, PWA) benadrukken dat het systeem aan zijn eigen succes ten 

onder lijkt te gaan en de oorspronkelijke sociale doelstellingen naar de achtergrond zijn 

verschoven en commerciële motieven de bedoeling van de regeling uithollen (zie ook 

Pacolet, e.a., 2010).  

2.4 FISCALE VARIANT 

Enige jaren geleden heeft de RWI een fiscale variant voorgesteld voor regulering van de 

markt van persoonlijke dienstverlening, waaronder huishoudelijk werk. In dit voorstel 

zijn de kosten van huishoudelijk werk volledig aftrekbaar. Doordat ook degene die het 

werk uitvoert, vermeld wordt op de aangifte, is de huishoudelijke hulp vanzelf verplicht 
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om aangifte te doen. Het voorstel is van toepassing op situaties waarin de huishoudelijke 

hulp direct in dienst treedt van het huishouden, als ook op situaties dat de hulp wordt 

ingehuurd via bedrijven. 

De belangrijkste prikkel in het systeem is de fiscale aftrek. De betekenis hiervan is dus 

afhankelijk van het marginale tarief van het huishouden en dit varieert in Nederland van 

37 tot 52 procent. De belangrijkste prikkel voor het aanbod is het verkrijgen van een 

arbeidsovereenkomst met volledige sociale verzekering en pensioenopbouw. Hoewel niet 

direct gericht op (intermediaire) bedrijven, bevat het systeem impliciet een prikkel om 

een markt voor huishoudelijke hulp te ontwikkelen. 

De effectiviteit van dit voorstel werd vanaf het begin betwijfeld. De volgende redenen 

werden hiervoor aangedragen: 

 De fiscale aftrek (financiële prikkel) was voor veel huishoudens te laag om het 

verschil tussen formele bruto prijs en informele prijs op te heffen; 

 Deze regeling brengt veel administratieve lasten mee voor het huishouden en de 

huishoudhulp; 

 De regeling is moeilijk te handhaven.  

 

Voor de doorrekening kan daarom beter uit worden gegaan van de fiscale variant zoals 

deze momenteel in Zweden van kracht is (zie schema 2.2).  

Schema 2.2 Fiscale variant op basis van RWI voorstel en Zweeds model 

 

 

Belangrijke kenmerken hiervan zijn: 

 De fiscale aftrek is gelijk aan het hoogste marginale tarief (in Nederland dus 52%), 

dus ook voor huishoudens met een lager marginaal tarief. De fiscale aftrek is wel 
gemaximeerd (tot 50 duizend Zweedse Kronen, dat is circa € 5.500,-). 

 Het werk moet plaatsvinden in de woning van het huishouden; 

 Het werk moet worden uitgevoerd door een geregistreerd erkend bedrijf. Dus ook 

als huishouden en huishoudelijke hulp elkaar hebben gevonden, kan de aftrek 

Zweeds model

Belastingdienst

Keurmerk 

instantie of 

Inspectie

intermediair 

bedrijf

Particulier 

huishouden

huishoudhulp = factuur

= jaaropgave 

€ afdracht belasting + 

premie, incl. werkgeversdeel 

en BTW

€ belasting

aftrek

€ kosten

huishoudhulp
€ netto

loon

keur

merk

gegevens 

uitwisseling
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alleen in rekening worden gebracht als het werk via het erkende bedrijf is 
uitgevoerd; 

 De huishoudelijke werker krijgt een (volwaardige) arbeidsovereenkomst met het 

erkende bedrijf. Het bedrijf kan ook voorzien in vervanging, in overleg tussen klant 

en bedrijf. Wanneer het huishouden en/of de hulp zelf in vervanging (willen) 

voorzien, dan kan de aftrek alleen worden opgevoerd als de vervanger via het 
bedrijf werkt; 

 Het erkende bedrijf factureert het huishouden en verstrekt een jaaropgave ten 

behoeve van het aangifteformulier. 

 

Het Zweedse systeem lijkt dus sterk op het Belgische. Het belangrijkste verschil is het 

ontbreken van de dienstencheque en de daaraan gekoppelde gesubsidieerde prijs. 

Daarnaast ontbreekt de directe vergoeding (subsidie) aan de intermediaire bedrijven. Een 

ander belangrijk verschil met het Belgische systeem is dat in Zweden een brede scala aan 

activiteiten onder de regeling vallen. Naast huishoudelijk werk bijvoorbeeld 

tuinonderhoud, sneeuw ruimen en verbouwing van de woning. Verder is het Zweedse 

systeem niet specifiek gericht op doelgroepen (zoals langdurig werklozen).  

De vraagzijde wordt dus geprikkeld via de fiscale aftrek. De aanbodzijde via de 

mogelijkheid om een volwaardig arbeidscontract te krijgen. Intermediaire bedrijven 

ontvangen geen specifieke prikkel.  

Daar tegenover staan de belemmeringen, die ook voor andere systemen gelden, namelijk 

de administratieve werkzaamheden (voor huishoudens en huishoudelijke hulp) en het 

vertrouwensaspect, dat wil zeggen enige zekerheid hebben dat degene die in de eigen 

woning werkzaam wordt, te vertrouwen is. 

De gevolgen voor de overheid zijn: 

 Extra inkomsten in de vorm van belastingen en premies (inclusief werkgeversdeel) 

en Btw: 

 Minder inkomsten door de fiscale aftrek; 

 Extra uitgaven in verband met het systeem (erkenning en handhaving). 

 

2.5 GEVOLGEN INTRODUCTIE NIEUWE REGELGEVING 

Bij een eventuele introductie van een dienstencheque (vouchersysteem) en/of een fiscale 

variant in Nederland, dient rekening te worden gehouden met de (gevolgen voor de) 

Wmo, als ook de mogelijke invloed van andere regelgeving (heffingskorting, 

uitkeringssysteem). De nieuwe regelgeving zal namelijk ook een einde maken aan 

(toepassing van) de Regeling dienstverlening aan huis in het kader van de Wmo 

(alfahulp).  

Introductie van nieuwe regelgeving brengt verschillende vraagstukken met zich mee van 

inhoudelijke en organisatorische aard. Voor dit onderzoek zijn vooral de financieel-

economische en de aan de arbeidsmarkt gerelateerde zaken van belang. Juridische en 

uitvoeringstechnische aspecten betrekken we alleen in zover deze van belang zijn om de 

gevolgen voor economie en arbeidsmarkt te kunnen afleiden. 

Hieronder noemen we de belangrijkste aandachtspunten en de wijze waarop deze in de 

berekeningen worden meegenomen. 
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 De Wmo kent nu feitelijk een sterk gereduceerde prijs voor geïndiceerde hulp. 

Huishoudens met een indicatie betalen nu, in de vorm van een eigen bijdrage, een 

prijs die voor lage inkomens ver beneden de marktprijs ligt
16

. De overige kosten 

worden via de Wmo gesubsidieerd. In het rekenmodel gaan we er van uit data deze 

systematiek blijft bestaan in termen van de hoogte van de eigen bijdrage en de 

hoogte van de subsidie voor geïndiceerde zorg. Wel zal in verschillende varianten 

in uitvoeringstechnische zin de nieuwe systematiek hierop moeten aansluiten. 

 Via de Wmo is privatisering van de markt voor huishoudelijk werk ingezet. Door 

dit type werk los te koppelen van andere zorg, was het de bedoeling dat het 

openbaar zou worden aanbesteed. Nadere regelgeving heeft er toe geleid dat 

gemeenten het werk ook kunnen beschouwen als zorg, waardoor er geen 

verplichting is tot openbare aanbesteding. In de praktijk hanteren gemeenten dus 

verschillende uitgangspunten (Vonk, e.a., 2013). Niet alle gemeenten besteden het 

werk aan en in diverse gemeenten bestaan verschillende typen huishoudelijke zorg, 

waarbij meer wordt betaald voor uitgebreide vormen van huishoudelijke hulp 

(zorg). In de geïndiceerde markt is er dus geen homogeen product en hangen 

prijsverschillen voor een deel samen met kwaliteitsverschillen. In ons model gaan 
we uit van alleen huishoudelijk werk en abstraheren we van kwaliteitsverschillen. 

 Introductie van de ILO regelgeving betekent dat huishoudelijk werkers niet langer 

werkzaam kunnen zijn als alfahulp, maar alleen op basis van een volwaardig 

dienstverband. Dit heeft gevolgen voor de prijs, omdat de loonkosten ongeveer 30 

procent hoger komen te liggen. In de verdere uitwerking van de varianten geven we 
aan hoe dit in het rekenmodel is geïntegreerd.  

 In geval een fiscale variant wordt ingevoerd, gaan we uit van maximering van het 

bedrag dat op jaarbasis kan worden afgetrokken
17

. Dit is voor de doorrekening 

verder niet van belang, omdat we daarbij uitgaan van het gemiddelde aantal uren 

per huishouden op jaarbasis. We nemen dus niet aan dat als gevolg van de regeling 

huishoudens meer dan één huishoudelijk werker aannemen, dan wel het aantal uren 
per week gaan verhogen, hoewel dergelijke reacties op zich niet zijn uit te sluiten. 

 

Daarnaast zijn er voornemens tot bezuinigingen op de huishoudelijke hulp in het kader 

van de Wmo (40 procent in 2015). De exacte betekenis van de landelijke voornemens is 

mede afhankelijk van de wijze waarop gemeenten invulling gaan geven aan de 

bezuinigingen. Hoewel de gevolgen van bezuinigingen ingrijpend kunnen zijn, valt het 

afleiden van (additionele) effecten hiervan buiten het bestek van de doorrekening. Het 

rekenmodel is ook niet geschikt voor het doorrekenen van dergelijke effecten. 

 

 

 

                                                      

16
 Tot een inkomen van ongeveer 28.000 euro gaat het op jaarbasis om ongeveer 330 euro eigen 

bijdrage. Uitgaande van 130 uur huishoudelijke hulp op jaarbasis (ongeveer 2,5 uur per week) 

is dit ongeveer 2,50 euro per uur. 

17
  Dit wordt natuurlijk nader geregeld. Gemiddeld gaat het om 130 uur werk per huishouden per 

jaar. Bij een marktprijs van € 20,- per uur gaat het dan om € 2.600,- op jaarbasis.  
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2.6 KEUZE DOOR TE REKENEN VARIANTEN 

Op basis van de in België en Zweden bestaande systemen zijn 9 varianten in tabel 2.1 

gedefinieerd. De basisvariant is de huidige Nederlandse situatie (geen prijssubsidie en 

geen fiscale aftrek). We hebben de varianten gerangschikt naar de totale omvang van de 

subsidie. 

Tabel 2.1 Vorm en omvang subsidie in 9 varianten 

  
Basisvariant 
(0 scenario) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Prijssubsidie 
(dienstencheque) 

 30% 

 

50%  30% 30% 50% 50% 

Fiscale aftrek  

 

37% 

 

52% 37% 52% 37% 52% 

Duale variant 
(gecombineerde 
subsidie) 

 30% 37% 50% 52% 56% 66% 69% 76% 

 

We hebben in figuur 2.1 weergegeven wat dit betekent voor de (formele, gesubsidieerde) 

prijs die een huishouden in de verschillende varianten zou moeten betalen voor de 

huishoudelijke werker (los van het type subsidie – prijssubsidie of fiscale aftrek). Omdat 

we de varianten hebben gerangschikt naar de omvang van de subsidie, neemt de 

(gesubsidieerde) prijs voor het huishouden over de varianten heen vrijwel lineair af.  

Verder geeft de figuur de volgende prijzen: 

 De onder- en bovengrens van de prijs op de informele markt (respectievelijk 8 en 

12 euro). We hebben het gebied daartussen gearceerd, om aan te geven in welke 

prijsrange de informele markt opereert. 

 De (markt) prijs die nodig is om aan het ILO verdrag te voldoen en zodoende de 

sociale zekerheid te regelen (iets meer dan 16 euro per uur, dit is ongeveer gelijk 
aan de loonkosten); 

 De gemiddelde eigen bijdrage van huishoudens met een besteedbaar inkomen tot 

30 duizend euro)
18

 (dit is rond 3 euro per uur); 

 

                                                      

18
  Boven de 40 duizend euro komt de eigen bijdrage per uur boven de marktprijs. Een hoge 

uurprijs (eigen bijdrage) is aannemelijk voor zover het gaat om persoonlijke verzorging en – 

vooral – verpleging, maar in geval van (uitsluitend) huishoudelijk werk, kan het huishouden 

dan beter iemand direct of via een bedrijf inhuren (zonder eigen bijdrage). 
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Figuur 2.1 Overzicht prijzen in verschillende varianten 

 

 

Uit de figuur blijkt dat binnen de gedefinieerde varianten de (prijs)verschillen tussen 

variant 1 en 2 beperkt zijn en datzelfde geldt voor varianten 3, 4 en 5. Ook het verschil 

tussen variant 6 en 7 is beperkt. Variant 8 lijkt tamelijk irrelevant; de prijs komt dan 

ongeveer op het niveau van de huidige eigen bijdrage in de Wmo te liggen, wat zou 

betekenen dat de gehele markt wordt gesubsidieerd.  

Uit de literatuur is bekend dat formalisering van de markt alleen mogelijk lijkt wanneer 

de gesubsidieerde prijs duidelijk concurrerend is met de informele markt (CPB, 2005). 

Om in het prijssegment van de informele markt te komen moet de subsidie minimaal 

gelijk zijn aan ongeveer 35 procent (variant 2) en om aan de onderkant van de informele 

markt te komen, minimaal gelijk aan ongeveer 55 procent (variant 5).  

Om deze redenen zijn de volgende varianten doorgerekend: 

 Variant 1: een beperkt directe prijssubsidie van 30 procent (zuivere dienstencheque 

variant); 

 Variant 3: hoge directe prijssubsidie van 50 procent (zuivere dienstencheque 

variant); 

 Variant 4: hoge fiscale aftrek van 52 procent (zuivere fiscale variant); 

 Variant 5: lage directe prijssubsidie (30 procent) en beperkte fiscale aftrek (37 

procent) (duale variant, totale subsidie 56 procent); 

 Variant 7: hoge directe prijssubsidie (50 procent) en beperkte fiscale aftrek (37 

procent) (duale variant, totale subsidie 69 procent). 
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3 OMVANG EN KARAKTERISTIEKEN MARKT VOOR 

HUISHOUDELIJK WERK: UITGANGSWAARDEN 

3.1 INLEIDING 

Om doorrekening van effecten mogelijk te maken stellen we in dit hoofdstuk eerst vast 

hoe de uitgangssituatie er op de markt voor huishoudelijk werk er uit ziet. We maken 

daarbij gebruik van bestaande statistische informatie en literatuur. Omdat de beschikbare 

informatie vaak niet eenduidig is, onvolledig is of berust op schattingen, stemmen we de 

beschikbare gegevens op elkaar af, op basis van een set logische veronderstellingen. We 

brengen de situatie in kaart voor het jaar 2012. Waar gebruik moet worden gemaakt van 

gegevens van eerdere jaren, worden deze op basis extrapolatie vertaald naar 2012. 

3.2 VRAAGZIJDE 

Tabel 3.2 geeft een overzicht van de uitgangswaarden van de omvang van de markt, als 

basis voor de berekening van effecten. Deze uitgangswaarden zijn als volgt bepaald: 

 Het onderzoek van SEOR (van Nes, e.a. 2004) levert vooralsnog de meest 

betrouwbare schatting van de omvang van de markt voor huishoudelijke hulp. Voor 

2004 is geschat dat 1,2 miljoen huishoudens een huishoudelijk werker inschakelen 
(op de formele of informele markt). 

 De autonome groei van deze markt wordt bepaald door demografische factoren, 

veranderingen in de samenstelling van huishoudens en de toename van het 

(gemiddelde) huishoudinkomen. Om die reden wordt verondersteld dat in de 

periode 2004-2012 het aantal huishoudens dat een huishoudelijk werker inschakelt 

een fractie sneller is gegroeid dan het aantal huishoudens, dat is toegenomen met 

gemiddeld 0,8 procent per jaar (zie bijlage 2 voor achtergrondgegevens). De groei 

van het aantal huishoudens dat een huishoudelijke hulp inschakelt is gesteld op 1 

procent per jaar (zie box 3.1). Dit betekent dat in 2012 ongeveer 1,3 miljoen 
huishoudens een huishoudelijke hulp heeft (op de formele of informele markt). 

 De omvang van de formele markt wordt hoofdzakelijk bepaald op basis van het 

aantal personen dat via de Wmo huishoudelijke verzorging heeft ontvangen, en 

daarvoor een eigen bijdrage heeft betaald. Op basis van CBS gegevens kan worden 

vastgesteld dat in de afgelopen jaren ongeveer 430 duizend personen 

huishoudelijke verzorging hebben ontvangen in het kader van de Wmo (en 

daarvoor een eigen bijdrage betaalden)
 19

. Het zal hierbij in enige mate gaan om 2 

personen uit hetzelfde huishouden. Naar schatting van het SCP (van der Torre, e.a., 

2011) is 78 procent van deze Wmo-zorg “in natura” verstrekt en 22 procent via 

pgb
20

.  

                                                      

19
  Er zijn verschillen tussen gemeenten in de wijze waarop de pgb wordt uitgekeerd. Sommige 

gemeenten keren het bruto bedrag uit en in dat geval wordt de eigen bijdrage geïnd via het 

CAK. Andere gemeenten keren het pgb budget netto uit, waarin de eigen bijdrage is 

verdisconteerd en niet hoeft te worden geïnd. Deze werkwijze (netto uitkering) wordt door 

meer gemeenten gevolgd in het geval van hoge eigen bijdragen. Deze netto uitkeringen zijn 

volgens het CBS niet meegeteld in de waargenomen verleende huishoudelijke zorg. 

20
  De pgb kan overigens ook in natura worden geleverd, waarbij de zorginstelling of het 

intermediaire bedrijf de kosten rechtstreeks bij de gemeente declareert. Onduidelijk is of de 

door het SCP afgeleide pgb cijfers inclusief of exclusief pgb in natura zijn. 
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 Omdat de huishoudens moeten verantwoorden aan wie de middelen worden 

betaald, behoort de pgb tot de formele markt
21

. Niet uit te sluiten is dat de pgb voor 

een deel via de informele markt wordt ingezet
22

. Ook rekening houdend met 

indicaties voor paren, schatten we de formele markt op 500 duizend huishoudens, 

waarvan ongeveer 85 duizend met een inkomen boven 30 duizend euro (inclusief 

huishoudens die op de formele markt zelf een huishoudelijk werker aan het werk 

hebben). 

 De formele markt zou dan, in aantal huishoudens en aantal uren iets minder dan 40 

procent van de totale markt omvatten
23

. Dit aandeel ligt aanzienlijk boven de 

schatting van SEOR voor 2004 (28 procent), maar gegeven de sterke groei van het 

aantal ouderen huishoudens (alleenstaand of paar) is een (sterke) toename van het 

aandeel van de formele markt niet onaannemelijk
24

. De totale informele markt zou 
dan zelfs iets gekrompen zijn. 

 In financiële termen zijn de uitgaven in het kader van de Wmo bepalend voor de 

omvang van de formele markt. Het gaat dan, inclusief pgb, collectieve regelingen, 

en eigen bijdragen om een voor 2012 geschat totaalbedrag van bijna 1,6 miljard 

euro
25

. Ook de informele markt hebben we op basis van het SEOR onderzoek 

verdeeld in hoge en lage inkomens. Uitgaande van de berekende informele markt 

(800 duizend huishoudens, waarvan 200 duizend met een laag inkomen) met 

gemiddeld 170 uur huishoudhulp per jaar, tegen gemiddeld € 11,- per uur voor 

hoge inkomens en € 9,- voor lage inkomens, kan de informele markt worden 

geschat op 1,4 miljard euro. De totale markt is dan bijna 3 miljard euro, waarvan 
ruim de helft formeel. 

 In uren gaat het dan op de formele markt om bijna 70 miljoen uur (SCP cijfer 2010 

geëxtrapoleerd, plus vrije formele markt) en op de informele markt om 135 miljoen 

uur. Totaal dus 205 miljoen uren
26

. 

                                                      

21
  Daarnaast is er nog een klein aantal huishoudens (rond 2,5 duizend) waar een huishoudelijk 

werker direct in dienst is, en regelt een beperkt aantal huishoudens een huishoudelijke hulp via 

een bedrijf. Afhankelijk van het aantal uren heeft de werknemer volledige of onvolledige 

rechtsbescherming. Via gevoeligheidsanalyse gaan we na wat de budgettaire en 

werkgelegenheidsconsequenties zijn van een (iets) hogere of lagere uitgangswaarde van de 

formele markt.  

22
  Een huishouden dient op te geven wie zij voor het huishoudelijke werk inschakelen. De 

verantwoordingsplicht geldt echter alleen voor budgetten van meer dan € 2.500,- op jaarbasis. 

Op grond van de Regeling dienstverlening aan huis zijn huishoudens echter niet verplicht om 

aangifte te doen. Wanneer de huishoudelijke werker dan geen opgave doet van zijn inkomsten 

valt deze arbeidsrelatie de facto onder de informele markt.  

23
  Dit percentage komt in de buurt van de uitkomst van het recente in opdracht van FNV 

uitgevoerde onderzoek (Langeveld en Kok-van Mulken, 2012). 

24
  De gegevens van het CBS over huishoudelijke zorg (zorg zonder verblijf) voor 2004 wijzen 

ook op hoger aandeel van de formele markt dan in het SEOR onderzoek voor 2004 is 

gevonden. Cijfers van het CBS wijzen verder uit dat het aantal uren huishoudelijke zorg dat 

wordt verleend in het kader van de Wmo in de periode 2004-2012 met 40 procent is 

toegenomen (in totaal en per cliënt).  

25
  Wanneer we rekening zouden houden met het kleine aantal huishoudens dat zelf, of via 

bedrijven een huishoudelijk werker regelt, zou de formele markt ongeveer 12 miljoen euro 

groter zijn. Dat valt dus in de marge van de totale Wmo uitgaven. 

26
  Deze schatting is lager dan in het SEOR onderzoek. Dit komt doordat in het SEOR onderzoek 

is uitgegaan van gemiddeld 3,5 uur per week (ongeveer 180 uur per jaar) huishoudelijke hulp 
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Tabel 3.2 Omvang van de markt voor huishoudelijk werk naar inkomenssegmenten (a) 
schatting voor 2012 

 
Geïndiceerde markt 

(Wmo/pgb) 
Vrije markt formeel Vrije markt informeel totaal 

 
laag 

inkomen  
hoog 

inkomen 
laag 

inkomen 
hoog 

inkomen 
laag 

inkomen 
hoog 

inkomen  

Vraagzijde        

Aantal huishoudens 
met huishoudelijk 
werker 

415.000 80.000 0 5.000 200.000 600.000 1.300.000 

Totale uitgaven aan 
huishoudelijk 
werkers (x miljoen) 

1.310 260 0 15 305 1.110 3.000 

Aantal uren op 
jaarbasis (x miljoen) 58,1 11,2 0 1 34 101 205 

Aanbodzijde 
       

Aantal werkzame 
personen op basis 
van 3 huishoudens 
per werkende 
(gemiddeld 9 tot 12 
uren per week) 

140.000 28.000 0 1.500 65.000 200.000 434.500 

Aantal alfahulpen 
(b) 

85.000 
      

(a) De inkomensgrens ligt op ongeveer 30 duizend euro besteedbaar inkomen per jaar. 

(b) Schatting op basis van CBS, banen thuiszorg (Statline banen naar bedrijfstak), in combinatie met 
aandeel huishoudelijke zorg in totale Wmo zorg zonder verblijf.  

 

 

Ter illustratie kijken we naar de omvang van de markten in Zweden en België. In België 

maken bijna 900 duizend huishoudens (gebruikers) gebruik van de dienstencheque 

(Maarten, e.a., 2012), op een totaal van ruim 10 miljoen inwoners. Dit ligt beduidend 

boven de schattingen voor Nederland (1,3 miljoen huishoudens met een huishoudelijke 

hulp (op de formele of informele markt) op een inwonertal van bijna 17 miljoen). In 

Zweden maken ruim 900 duizend huishoudens gebruik van de fiscale aftrek op een totaal 

van 9 miljoen inwoners. Ook dit ligt beduidend boven de Nederlandse cijfers. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

per huishouden. De Wmo cijfers komen uit op gemiddeld 2,5 uur per week. Wij zijn voor de 

informele markt uitgegaan van 3,25 uur per week (iets onder het SEOR gemiddelde). 
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Box 3.1 Aantal huishoudens met huishoudelijk werker 

 

Het aantal huishoudens is in de periode 2004-2012 met iets minder dan een half miljoen toegenomen (6,6 
procent, dit is een groei van ongeveer 0,8 procent per jaar) (zie verder bijlage 2). Zonder veranderingen in de 
samenstelling en achtergronden (inkomen, e.d.) zou het aantal huishoudens die een huishoudelijke hulp in 
dienst nemen met een vergelijkbaar percentage zijn toegenomen. De verandering in de samenstelling van 
huishoudens is echter zodanig dat een sterkere groei van het aantal huishoudelijke hulpen aannemelijk is. De 
sterkste toename doet zich namelijk voor bij groepen die gemiddeld vaker een huishoudelijke hulp aannemen: 

 Alleenstaanden; 

 Ouderen (65 plus); 

 Tweeverdieners. 

Daar staat tegenover dat ouderen (alleenstaand of paren) gemiddeld genomen steeds gezonder zijn en minder 
snel een beroep hoeven te doen op hulp. Uit de sterke groei van het aantal uren geleverde hulp per persoon 
blijkt dat degenen die hulp behoeven wel meer hulp nodig hebben (toename van de hulpbehoefte). 

Verder zijn in de genoemde periode de inkomensverschillen toegenomen, dat wil zeggen de beloning van beter 
betaalde werknemers is sterker toegenomen dan die van de laagstbetaalden. Dus ook vanuit de 
inkomensontwikkeling zou een sterke groei van de markt voor huishoudelijk personeel kunnen worden 
verwacht. 

Een minder goed te duiden grootheid, die ook van belang is voor de beslissing om een huishoudelijke hulp in te 
schakelen is het (netto) uurloon van de minst verdienende partner in het geval van tweeverdieners. Bij de 
beslissing om het huishoudelijke werk wel of niet zelf te doen (en/of meer of minder te gaan werken) of uit te 
besteden moet ook rekening worden met de kosten van kinderopvang en de reiskosten in verband met werk (2

e
 

auto, kosten openbaar vervoer). Kinderopvang is in de genoemde periode gedurende lange tijd sterk 
gesubsidieerd geweest, maar in recente jaren is deze subsidie verminderd. Reiskosten zijn in de genoemde 
periode sterk gestegen. 

In onze schattingen zijn we uitgegaan van een groei van de vraag naar huishoudelijk personeel iets boven de 
groei in het aantal huishoudens. Deze hebben we afgerond op 1 procent per jaar. 

 

 

3.3 AANBODZIJDE 

Over de aanbodzijde van de markt, in termen van werkzame personen, is weinig bekend. 

Daarom zijn we hier uitgegaan van gemiddeld 3 huishoudens per werkzame persoon, wat 

betekent dat er ongeveer 435 duizend mensen werkzaam zijn op de markt voor 

huishoudelijk werk. 

Uit CBS gegevens blijkt dat thuiszorginstellingen over de jaren 2006 – 2009 gemiddeld 

ongeveer 152 duizend banen bieden. 

Van het totaal aantal uren verleende zorg zonder verblijf gaat het in 55 procent van de 

gevallen om (ook) huishoudelijke zorg. Dit betekent grofweg zo’n 85 duizend banen voor 

huishoudelijk werk (alfahulpen). Daar zouden de personen die via de pgb bij huishoudens 

werken bij opgeteld moeten worden, maar de pgb zorg wordt voor een deel ook door 

thuiszorginstellingen verleend en deze zijn in principe meegeteld in de CBS cijfers van 

banen bij de thuiszorg. De schatting van ongeveer 170 duizend werkzame personen in de 

formele sector (merendeels Wmo) is dan mogelijk redelijk accuraat. Dan zou namelijk 

ongeveer driekwart van de pgb niet via thuiszorginstellingen worden geregeld (“in 

natura”), maar particulier. 

Er is wel iets bekend van de kenmerken van het aanbod. Deze kenmerken zijn van belang 

voor de schatting van de reactie van het aanbod op de nieuwe regelgeving. De aanbieders 

hebben de volgende kenmerken (van Nes, e.a., 2005): 

 Overwegend vrouw; 

 Overwegend autochtoon (94%) 

 Laagopgeleid (60% maximaal vmbo niveau, 33% mbo, 6% hbo/wo); 

 Gemiddelde leeftijd van 43 jaar. 
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Verder zijn de inkomsten uit de huishoudbaan voor de meeste aanbieders neveninkomen, 

zoals geldt voor heel veel deeltijdwerk en kleine banen. Ruim de helft heeft een partner 

die hoofdkostwinner is. Dit betekent overigens dat een belangrijk deel van de 

huishoudhulpen ofwel alleenstaand is en de huishoudbaan combineert met andere 

inkomsten (alimentatie, pensioen, anw, aanvullend weduwenpensioen, etc.) of een 

uitkering heeft. Een deel van de huishoudhulpen bevindt zich gezamenlijk met de partner 

in een vergelijkbare situatie
27

. 

Dat het onderzoek een relatief laag aandeel allochtonen constateert hangt samen met de 

steekproefsamenstelling, waarin allochtone huishoudens (als vrager) zijn 

ondervertegenwoordigd en het feit dat veel allochtone huishoudelijke werkers niet 

gedocumenteerd zijn. Over de omvang van beide groepen zijn geen betrouwbare cijfers 

beschikbaar. In kwalitatieve zin kan uit beschikbaar onderzoek (Botman, 2011) worden 

afgeleid dat er een verschil is tussen de stedelijke omgeving in de Randstad en andere 

regio’s in Nederland. Naar schatting is het aandeel niet gedocumenteerde huishoudhulpen 

in grootstedelijke regio’s aanzienlijk. Een verschil tussen niet gedocumenteerde en 

autochtone huishoudhulpen is dat de eerstgenoemde het werk niet als bijverdienste, maar 

als voltijds werk verrichten (voor het verwerven van inkomen). 

Het aanbod van huishoudelijke hulpen is sterk conjunctuurgevoelig. In tijden van 

laagconjunctuur is het aanbod aanzienlijk groter dan in tijden van hoogconjunctuur. In die 

omstandigheden zijn er op de “reguliere” arbeidsmarkt meer mogelijkheden. De meting 

van SEOR heeft plaatsgevonden rond 2003, dus in een periode van laagconjunctuur. 

3.4 PRIJZEN 

In de praktijk kent de markt voor huishoudelijke diensten verschillende prijzen, 

afhankelijk van de positie van vrager en aanbieder. De verhoudingen hebben we 

schematisch in figuur 3.1 weergegeven.  

Tabel 3.3 bevat de over prijzen en inkomen beschikbare informatie en de vertaling 

daarvan naar uitgangswaarden voor het rekenmodel. We gaan uit van de volgende 

prijzen: 

 De prijs die gemeenten betalen aan instellingen die worden ingeschakeld in het 

kader van de Wmo) blijkt tussen gemeenten tamelijk uiteen te lopen, maar is 

gemiddeld voor basis huishoudelijk werk in 2010 per uur € 20,83 (van der Torre, 

e.a., 2011). Rekening houdend met inflatie komen we voor 2012 op een marktprijs 
van € 22,50.  

 Enkele duizenden huishoudens in Nederland hebben een huishoudster direct in 

dienst. Volgens het CBS verdienden deze gemiddeld per uur in 2012 (bruto, 
inclusief overwerk, etc.) € 18,70 per uur. Dit ronden we af op € 19,00. 

 Om te voldoen aan de ILO norm, zouden minimaal de loonkosten (dat is inclusief 

sociale verzekering en pensioenen) moeten worden betaald. Uitgaande van het 

bruto uurloon van een alfahulp kunnen de loonkosten worden becijferd op € 16,25 

(2012)
28

. We gaan er van uit dat deze constructie alleen adequaat kan worden 

toegepast via tussenkomst van (intermediaire) bedrijven. Deze zullen een prijs in 

                                                      

27
  Tijdens de bijeenkomst met werkgevers werden de genoemde karakteristieken van 

huishoudelijke werkers bevestigd, voor wat betreft het werk in het kader van de Wmo (formele 

sector). In de informele sector kan het beeld anders zijn. 

28
  Huishoudens die huishoudelijk personeel in dienst hebben, betalen dus al boven de ILO norm. 
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rekening brengen waarin overheadkosten, een winstmarge en Btw zijn 

meegenomen. Dan komen we op een prijs van € 18,50 per uur. Rekening houdend 

met bezetting in verband met vakantie, ziekte en ander verlof komen we op een 

prijs van rond € 20,- (tarief of declarabele uren). Vanzelfsprekend zal de prijs 

verschillen tussen aanbieders (bedrijven). Het ene bedrijf kan efficiënter werken 

dan het andere en dus met andere bezettingsgraden, ziekteverzuim, e.d. te maken 

hebben. Deze € 20,- kan dus worden beschouwd als de minimale formele 

marktprijs (via bedrijven en instellingen).  

 Op basis van de Regeling dienstverlening aan huis hoeven geen werkgeverspremies 

te worden afgedragen. De prijs is dan gelijk aan het bruto uurloon van een alfahulp 

en dat is € 12,50
29

. 

 Op de informele markt loopt de prijs uiteen van 8 tot 12 euro (Langeveld en Kok-

Mulken, 2012). Dat is gemiddeld 10 euro. Dit is op of iets boven het netto loon van 

een alfahulp. Voor het berekenen van effecten is in het model gewerkt met per 

inkomensgroep verschillende informele prijzen (€ 9,- voor lage inkomens en € 11,- 
voor hoge inkomens). 

 De eigen bijdrage Wmo schatten we op 4 euro gemiddeld. Het SCP komt 

gemiddeld op een lagere eigen bijdrage. Wij schatten de eigen bijdrage hoger in 

verband met (a) het feitelijk gebruik van de Wmo door hoge inkomens en (b) de 

onderschatting van de eigen bijdrage als gevolg van het niet, of niet in voldoende 
mate meetellen van netto uitgekeerde pgb in de SCP cijfers

30
. 

 

De marktprijs, dat wil zeggen de prijs die aanbieders van huishoudelijk werk (bedrijven) 

aanbieden, loopt sterk uiteen. Uitgaande van het minimumloon en een redelijke 

bezettingsgraad, kan een bedrijf met een uurtarief van € 20,- een realistisch aanbod doen. 

In die situatie wordt ook voldaan aan de ILO norm.  

Binnen de bestaande marges in de prijzen die gemeenten op dit moment betalen 

(gemiddeld € 22,50) lijkt er dus voldoende ruimte om te voldoen aan de ILO norm, 

zonder dat dit gepaard hoeft te gaan met een sterke verhoging van de tarieven en de 

uitgaven aan de Wmo. 

                                                      

29
  Uitgaande van het wettelijk minimumloon, inclusief vakantietoeslag en eventuele 

vergoedingen. De loonschalen in de cao VVT lopen uiteen, maar gemiddeld gaat het om een 

bruto uurloon van ongeveer € 11,20 (exclusief vakantietoeslag en overige vergoedingen). 

30
  We hebben contact gehad met het SCP en het CBS over de gepresenteerde gegevens. De 

informatie die is ontvangen, is onvoldoende om de precieze betekenis van de beschikbare 

gegevens te kunnen vaststellen. 
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Figuur 3.1 Opbouw en verhouding prijzen en lonen (inkomen) 

 

 

Tabel 3.3 Uitgangswaarden prijzen en lonen markt voor huishoudelijke verzorging 
(situatie 2012) (a) 

Prijzen en lonen per uur Waarneming Eventuele 
bewerking 

Uitgangspunt 
rekenmodel 

(2012) 

Prijs op basis van Wmo (SCP, basis hh1, 
betreft 2010) 

€ 20,83 Indexering € 22,50 

Prijs werknemers in dienst huishoudens 
(CBS,betreft 2,5 duizend hulpen; 2012) 

€ 18,70 Afronding € 19,00 

ILO prijs o.b.v. bruto uurloon alfahulp (+ 30%) € 16,25 Overhead, 
marge, 

bezetting en 
Btw 

meerekenen 

€ 20,00 

Prijs alfahulp bij toepassing Regeling 
(Langeveld, e.a., 2012) = bruto uurloon o.b.v. 
minimumloon 

€ 12,50  € 12,50 

Prijs informele markt (FNV onderzoek) € 10,00  € 10,00 

Eigen bijdrage Wmo (gemiddeld SCP, betreft 
2010) 

€   2,95 Correctie en 
afronding 

€   4,00 

(a) In het rekenmodel hanteren we per inkomensgroep aparte bedragen voor informele prijs en eigen 
bijdrage Wmo. 

 

Gemiddeld tarief  Wmo € 22,50

Minimum marktprijs € 20,00

€ 19,00 Gemiddelde prijs personeel BTW 

direct in dienst huishouden Winstmarge

€ 16,25 ILO prijs

Overheadkosten en 

bezettingsgraad Loonkosten € 16,25

€ 12,50 Prijs Regeling dienstverlening 

aan huis (en alfahulp)

Werkgeversdeel premies 

en pensioenopbouw
Bruto loon € 12,50

€ 11,00
Informele prijs hoge inkomens 

(gemiddeld)

Werknemersdeel belasting 

en premies
Netto loon (minimumloon) € 10,00

€ 9,00
Informele prijs lage inkomens 

(gemiddeld)
Netto loon = inkomen
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4 EFFECTEN IN VERSCHILLENDE VARIANTEN 

4.1 INLEIDING 

In de afgelopen decennia zijn er in diverse landen verschillende systemen geïntroduceerd 

om de markt van persoonlijke dienstverlening te verplaatsen van (grotendeels) informeel 

naar formeel. Dit gebeurt hoofdzakelijk door het ingrijpen van de overheid in de door de 

gebruiker betaalde formele uurprijs. De gebruiker betaalt slechts een deel van de 

werkelijke formele prijs, waardoor de informele en formele prijs dichter bij elkaar komen 

te liggen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van een dienstencheque (België), 

belastingaftrek (Zweden, Luxemburg), een verlaagd Btw-tarief (Nederland, Frankrijk) of 

uitzondering van sociale premies (Nederland, Spanje). 

De vraag is welke effecten deze maatregelen teweeg hebben gebracht. In paragraaf 4.2 

geven we op basis van bestaande literatuur een overzicht. Het onderzoek op dit terrein is 

echter zeer summier. In paragraaf 4.3 vertalen we de gevonden effecten van de 

verschillende beleidsmaatregelen in de verschillende landen zo goed mogelijk door voor 

de door te rekenen alternatieven (fiscaal, voucher en duaal) voor de Nederlandse markt. 

Op deze manier krijgen we een parameterset die wordt gebruikt in het rekenmodel. 

In paragraaf 4.4 beschrijven we hoe we de effecten op het overheidsbudget in het model 

hebben verwerkt. 

4.2 WAT ZEGT DE (INTERNATIONALE) LITERATUUR? 

4.2.1 PRIJS- EN VRAAGEFFECT 

Zoals in de inleiding aangegeven zijn de meeste beleidsmaatregelen gericht op het 

verlagen van de formele (uur)prijs voor huishoudelijke hulp. Hoofdreden hierbij is om het 

verschil tussen de formele en de informele prijs kleiner te maken. De mate waarin dit 

gebeurt, verschilt per land en per maatregel. Tabel 4.1 geeft ter illustratie een aantal 

voorbeelden van de omvang van de belastingaftrek in verschillende landen voor de inhuur 

van huishoudelijke hulp (Farvaque, 2013).  

Tabel 4.1 Omvang van belastingaftrek huishoudelijke hulp 

Land Belastingaftrek* Maximale aftrek per jaar (euro’s) 

Frankrijk 50% 12.000 

Duitsland 20% 4.000 

Zweden 50% 6.000/12.000 
persoon/huishouden 

België 30% 2.400 

Finland 40%/15% (inhuur via 
intermediair/direct) 

4.000 

* De belastingaftrek gaat in aantal gevallen samen met andere voordelen als een verlaagd Btw-tarief. Dit 
is hier niet meegenomen. 

 

Veranderingen in de formele prijs voor huishoudelijke hulp zijn van invloed op de 

omvang van de vraag naar huishoudelijke hulp. Er zijn studies gedaan naar de gevolgen 

van de prijsverandering op de vraag, al zijn deze beperkt en vaak verouderd. 
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Tabel 4.2 geeft een overzicht van de gevonden prijselasticiteit in de literatuur. Deze 

elasticiteiten geven de procentuele afname van de vraag weer, als de formele prijs voor 

huishoudelijke diensten met één procent toeneemt. 

Tabel 4.2 Prijselasticiteit van vraag naar huishoudelijke hulp 

Land Auteur, en jaar Periode gemeten Elasticiteit 

Nederland SEOR, 2004 2004 -0,23 (leeftijd >65)  

-0,28 (leeftijd < 65) 

Frankrijk Flipo, 1995 1960-1985 -0,8 

Frankrijk Flipo, 2007 1996 -1,35 

Zweden SOU, 2008 2008 -0,7 

 

Omdat het aantal studies beperkt is en de periode waarover gemeten gedateerd, is het 

zinvol om te kijken naar prijselasticiteiten in aanverwante branches. Hierbij valt te 

denken aan de kinderopvang. Een snelle inventarisatie van de literatuur levert onder 

andere volgende prijselasticiteiten van het gevraagde aantal uren kinderopvang op: -0,25 

(Gong, 2011), -0,08 tot -0,24 (SEOR, 2004), -0,2 (Ooms, 2003) en -0,15 (Kok, 2013). 

Waarschijnlijk is de prijselasticiteit voor de kinderopvang kleiner dan de elasticiteit voor 

huishoudelijke diensten en kunnen we dit beschouwen als een ondergrens. Huishoudelijke 

hulp is in veel gevallen namelijk geen strikte noodzaak voor arbeidsparticipatie. Je kunt 

het huishouden ook doen buiten werktijd. Bij een stijging van de prijs zal men voor 

huishoudelijk werk dus eerder besluiten om het zelf te doen, dan bij de kinderopvang. 

Voor de prijselasticiteit lijkt het dus goed om in het model uit te gaan van een coëfficiënt 

tussen de -0.2 en -0.8.  

Een belangrijke conclusie is dat als de wens is om een verschuiving te krijgen van 

informele naar formele arbeid, dat de prijsprikkel groot genoeg moet zijn. Anders maken 

huishoudens er geen gebruik van. Voorbeelden hiervan zijn mislukte initiatieven in 

Luxemburg (belastingaftrek) en Oostenrijk (voucher), waar de geïntroduceerde prijs niet 

laag genoeg was om te concurreren met de zwarte markt (Farvaque, 2013). De omvang 

van de effecten die we hierna bespreken hangt uiteindelijk grotendeels af van gekozen 

invullingen van de regeling en de gehanteerde formele uurprijs ten opzichte van de 

informele prijs.  

Onvervulde en latente vraag 

In relatie tot het vraageffect noemen we ook de onvervulde vraag en de latente vraag. Dit 

betreft bijvoorbeeld de volgende situaties: 

 Er wordt geen of onjuiste indicatie afgegeven, waardoor er geen hulp wordt 

gegeven (vanuit de Wmo), terwijl er feitelijk wel hulp nodig is; 

 Door ondoorzichtigheid van de formele en informele markt voor huishoudelijke 

diensten kan een deel van de huishoudens die een hulp zoeken, deze of niet vinden, 
of niet zoeken.  

 

Denkbaar is dat in een systeem waarin bedrijven een belangrijke rol (gaan) spelen op de 

markt voor huishoudelijke diensten, de markt doorzichtiger wordt en huishoudens 

makkelijker een hulp kunnen vinden en/of deze eerder zullen gaan zoeken. Dit heeft dan 

vooral te maken met het betrekken van (erkende) bedrijven in de uitvoering van 
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regelingen. Zij hebben er direct baat bij om omzet te genereren en zullen meer 

inspanningen stoppen in het aanboren van de latente en onvervulde vraag.  

4.2.2 PARTICIPATIE-EFFECT 

Als gevolg van de toename van de inzet van huishoudelijke hulp, neemt het aanbod van 

arbeid op andere segmenten op de arbeidsmarkt toe. Dit wordt aangeduid als het 

participatie-effect. Door huishoudelijke taken uit te besteden komt er tijd beschikbaar om 

werken. Dit geldt dan in het bijzonder voor alleenstaanden en tweeverdieners onder de 65 

jaar met midden/hoge inkomens. Ook hier geldt dat er maar beperkt onderzoek is gedaan 

naar het effect van de inleen van huishoudelijk hulp op de participatie van huishouden. 

Uit het onderzoek is bekend dat het (netto) uurloon van de minst verdienende partner 

hierbij sterk bepalend is. Uitgaande van rationele keuzes zal het uurloon van de minst 

verdienende partner minimaal gelijk moeten zijn aan de som van de kosten van 

kinderopvang (alleen in geval van jonge kinderen), vervoerskosten van en naar het werk 

(2
e
 auto, openbaar vervoer) én de huishoudelijke hulp. Het gaat dan al gauw om functies 

op minimaal mbo-niveau. 

Op het terrein van kinderopvang is wel veelvuldig onderzoek gedaan naar de relatie met 

participatie. Hierbij wordt veelal onderscheid gemaakt in het effect op wel of niet 

participeren en het effect op het aantal uren dat men participeert. Tabel 4.3 geeft een 

aantal van de elasticiteiten gevonden in de (Amerikaanse) literatuur. Deze zijn gebaseerd 

op overzichtsstudies van Blau (2006) en Gong (2011). 

Ook nu geldt dat kinderopvang noodzakelijker is voor participatie dan de aanwezigheid 

van huishoudelijke hulp. Het participatie-effect dat is gevonden voor kinderopvang kan 

dus worden beschouwd als een bovengrens voor het participatie-effect van huishoudelijke 

hulp. In het model gaan we uit van een participatie-effect van huishoudelijke hulp van 

tussen de 0,00 en -0,20. Dus als de prijs van huishoudelijke hulp toeneemt met één 

procent, dan daalt de participatie van moeders met 0 tot 0,20 procent. 

 

  



 

   
28 

Tabel 4.3 Participatie-effect kinderopvang 

Studie Land Periode Populatie* Arbeidsmarkt Prijs Elastici-
teit 

Anderson 
(2000) 

VS 1990–1993 Getrouwd en 
kind < 13 

Participatie 
(ja/nee) 

Uitgaven kinderopvang  
uitgedrukt in aantal uren 
dat moeder werkt 

−0.30 

   Alleenstaand 
en kind < 13 

Participatie 
(ja/nee) 

Uitgaven kinderopvang  
uitgedrukt in aantal uren 
dat moeder werkt 

−0.47 

   Getrouwd en 
kind < 6 

Participatie 
(ja/nee) 

Uitgaven kinderopvang  
uitgedrukt in aantal uren 
dat moeder werkt 

−0.46 

   Alleenstaand 
en kind < 6 

Participatie 
(ja/nee) 

Uitgaven kinderopvang  
uitgedrukt in aantal uren 
dat moeder werkt 

−0.58 

Andren 
(2003) 

Zwe 1997-1998 Alleenstaand Participatie 
(ja/nee) 

Uurprijs kinderopvang 0 

   Alleenstaand Uren gewerkt Uurprijs kinderopvang -0.163 

Han (2001) VS 1991–1994 Getrouwd en 
kind < 6 

Participatie 
(ja/nee) 

Uitgaven kinderopvang  
uitgedrukt in aantal uren 
dat moeder werkt 

−0.30 

Hotz (1997) VS 1986 kind < 6 Participatie 
(ja/nee) 

Uurprijs kinderopvang −1.26 

Kalb (2008) Aus 2002 Alleenstaand Uren gewerkt Uurprijs kinderopvang -0.16 

   Alleenstaand Participatie 
(ja/nee) 

Uurprijs kinderopvang -0.19 

   Getrouwd Uren gewerkt Uurprijs kinderopvang -0.00 

   Getrouwd Participatie 
(ja/nee) 

Uurprijs kinderopvang -0.00 

Kornstad 
(2007) 

No 1998 Getrouwd Participatie 
(ja/nee) 

Weekuitgaven 
kinderopvang 

-0.12 

   Getrouwd Uren gewerkt Weekuitgaven 
kinderopvang 

-0.17 

Michalopo
ulos (2000) 

US  Alleenstaand 
en kind < 5 

Voltijd/, 
deeltijd, 
inactief 

Uurprijs kinderopvang −0.156 

Michalopo
ulos (2002) 

US  Alleenstaand 
en kind < 5 

Voltijd/deeltijd/
inactief 

Uurprijs kinderopvang −0.259 

Tekin 
(2004) 

US 1997 Alleenstaand 
en kind < 13, 
voltijd 

Participatie 
voltijd 

Uurprijs kinderopvang −0.15 

   Alleenstaand 
en kind < 13, 
deeltijd 

Participatie 
deeltijd 

Uurprijs kinderopvang −0.07 

Berden 
(2009) 

NL 2004-2008  Uren gewerkt Uurprijs kinderopvang -0,1 

* Het gaat in alle studies om vrouwen. 
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4.2.3 VERSCHUIVINGSEFFECT 

Het verschuivingseffect (of substitutie-effect) betreft de verschuivingen die optreden 

tussen de informele en de formele markt, als gevolg van de invoering van een regeling 

voor huishoudelijke dienstverlening. Het beleid van de meeste landen is gericht op het 

ontwikkelen van de vraagkant door middel van directe of indirecte subsidies. Naarmate 

de formele prijs dichter bij of onder de informele prijs komt, neemt de formele vraag toe. 

Anderzijds is ook het gedrag van de aanbodkant van invloed op de mate en richting van 

de verschuiving. Zo kan het toekennen van gelijke arbeidsrechten aan huishoudelijk 

personeel een prikkel zijn voor het aanbod om formeel te willen (gaan) werken. Ook het 

promoten van de sector en het ondersteunen van starters kan het formele aanbod 

stimuleren. Het kan echter ook zijn dat de werknemersverzekeringen en andere rechten 

niet opwegen tegen het betalen van loonbelasting en het verlies van een eventuele 

uitkering. Het verschuivingseffect is dus afhankelijk van diverse factoren. 

Farvaque (2013) geeft een overzicht van de effecten van overheidssteun voor het 

verrichten van persoonlijke huishoudelijke dienstverlening op de omvang de informele 

markt. Zo zou in Frankrijk mede door het “Borloo-plan” het zwartwerk met 70 procent 

zijn teruggedrongen in de periode 2005-2009. Oostenrijk is in 2007 gestart met een 

legalisatiestrategie voor langdurige hulp in particuliere huishoudens van ouderen. 

Hierdoor is in twee jaar tijd het (migranten) zwartwerk met 80 procent teruggedrongen. In 

Finland wordt geschat dat door de invoering van een belastingaftrek voor klussen in en 

om het huis, het aandeel zwartwerk in de periode 2001-2004 is afgenomen van 60 procent 

naar 25 procent. In Zweden is de impact van een de belastingaftrek beperkter. Hier is de 

schatting dat de omvang van de informele markt in de periode 2005-2010 is afgenomen 

met 10 procent. Het vouchersysteem dat België heeft ingevoerd zou zelfs als gevolg 

hebben dat informele markt bijna volledig is verschoven naar formeel. 

Bovenstaande cijfers maken duidelijk dat er veel variatie is in de omvang van het 

verschuivingseffect. Dit komt mede door de verschillende systemen die de landen hebben 

geïntroduceerd, waarbij de omvang van subsidie of belastingaftrek eveneens verschilt, 

zoals is eerder weergegeven in paragraaf 4.2. Daarom is niet duidelijk welke elementen 

precies de aanleiding zijn voor de opgetreden verschuiving, al bestaat het vermoeden dat 

voornamelijk de daling van de formele prijs de bepalende factor is. Daarnaast speelt in de 

cijfers mee dat door zijn aard de omvang van de zwarte markt zeer moeilijk is in te 

schatten. Dit gebeurt meestal op basis van enquêtes onder huishoudens en deze methode 

is niet altijd even betrouwbaar (sociaal wenselijke antwoorden). Men kan wel stellen dat 

des te meer de formele prijs omlaag gaat en des te minder administratieve lasten de 

geïntroduceerde maatregelen met zich mee brengen, des te groter de verschuiving van 

formeel naar informeel zal zijn.  

Al met al lijkt een vouchersysteem (Frankrijk, België, Oostenrijk) een groter 

verschuivingseffect met zich mee te brengen dan een fiscale variant (Zweden, Finland), 

maar niet duidelijk is of dit te maken heeft met het type systeem of andere kenmerken van 

de systemen of de prijs. In de berekeningen gaan we er van uit dat er geen 

verschuivingseffect optreedt wanneer de (gesubsidieerde) prijs niet onder de informele 

prijs uitkomt. Naarmate het prijsverschil groter wordt, neemt de kans op verschuiving 

exponentieel toe.  

De reactie van het aanbod (de huishoudelijke werkers) is hierbij medebepalend. Zo lang 

het informele netto loon hoger ligt dan het formele, zal het (op de informele markt beter 

betaalde) aanbod niet geneigd zijn om op formele basis te gaan werken. Verder moet 

rekening worden gehouden met het effect van de algemene heffingskorting (uitbetaling 

bij geen inkomsten, € 2001,-) en het uitkeringsregime. De heffingskorting wordt 

afgebouwd, waardoor op termijn een andere situatie kan ontstaan. In de huidige situatie 
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en op korte termijn speelt deze wel degelijk een rol in de beslissing om formeel te (gaan) 

werken. Zolang (formele) verdiensten worden gekort op de uitkering, is er voor 

uitkeringsgerechtigden onvoldoende prikkel om formeel te gaan werken.  

4.2.4 INKOMENSEFFECT EN AUTONOME GROEI 

Er zijn nog twee relevante factoren die van invloed zijn op de vraag naar huishoudelijke 

hulp. Het gaat hierbij om twee grootheden die in alle varianten vergelijkbare effecten 

hebben, in ieder geval op de korte termijn. Beide fenomenen leiden, ceteris paribus, wel 

tot een toename van de vraag naar huishoudhulp. 

De autonome groei van de vraag naar huishoudelijke hulp wordt grotendeels bepaald door 

demografische factoren en de gevolgen daarvan voor de samenstelling van huishoudens. 

Op korte termijn zullen de eerder besproken trends leiden tot een meer dan evenredige 

toename van de vraag naar huishoudelijke hulp (inclusief de geïndiceerde vraag).  

Er is eveneens een positieve samenhang tussen inkomen en de vraag naar huishoudelijke 

hulp, zowel op macroniveau (hoe hoger het gemiddelde inkomen van een land, hoe groter 

de vraag naar huishoudhulp), als op het niveau van het huishouden (hoe hoger het 

huishoudinkomen, hoe hoger de vraag naar huishoudhulp).  

4.2.5 OVERIGE EFFECTEN 

Naast bovenstaande effecten kan een nieuwe regeling voor huishoudelijke diensten ook 

diverse indirecte en neveneffecten met zich meebrengen. De veranderingen hebben 

effecten op de arbeidsmarkt en de bestedingen. Daarmee wordt een reeks van reacties op 

gang gebracht, waarvan de uitkomst met minder zekerheid is vast te stellen. Een aantal 

van de relevante effecten bespreken we hieronder. 

Deze overige effecten zijn niet allemaal in het rekenmodel meegenomen, maar ze zijn wel 

van belang bij de duiding van de resultaten. 

Afgeleide werkgelegenheidseffecten 

Voor zover extra formele werkgelegenheid ontstaat (extra huishoudhulp en participatie-

effect) zal er ook een afgeleide werkgelegenheid ontstaan in de betrokken bedrijven en 

toeleverende bedrijven. Zo is er meer supervisie en overhead nodig. In het geval van een 

vouchersysteem ontstaat er naar alle waarschijnlijkheid ook extra werkgelegenheid door 

de groei van intermediaire bedrijven. 

Er is macro-economisch alleen sprake van werkgelegenheidsgroei, wanneer de nieuwe 

regelgeving bijdraagt aan de economische groei (en groei van de werkgelegenheid). Dit 

kan bijvoorbeeld wanneer direct, of via het participatie effect knelpunten op de 

arbeidsmarkt worden verminderd (kortere duur vacatures, betere aansluiting tussen vraag 

en aanbod), met een positief effect op de totale productie (en daarmee inkomen en 

werkgelegenheid). 

Er zijn weinig studies te vinden die onderzoek hebben gedaan naar (de omvang van) 

afgeleide werkgelegenheidseffecten.  

Vennootschapsbelasting 

Bij een toename van de formele vraag zal als gevolg van omzettoename bij bedrijven die 

zich richten op de persoonlijke diensten, de inkomsten via vennootschapsbelasting 

toenemen. Zo is in België het aantal erkende dienstencheque-ondernemingen in de 

periode 2004-2011 sterk toegenomen van 785 naar 2754. De totale 

vennootschapsbelasting betaald door dienstencheque-ondernemingen bedroeg in 2011 

naar schatting 34,3 miljoen euro (Maarten, e.a., 2012).  
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Besparingen op uitkeringen 

Indien extra werkgelegenheid wordt gecreëerd en deze wordt ingenomen door 

uitkeringsgerechtigden, dan wordt bespaard op de uitkeringen. Ook hier geldt dat er 

weinig onderzoek is gedaan naar het effect van een andere regeling voor huishoudelijke 

dienstverlening op de uitkeringen. Een gevolg van een nieuwe regeling zou kunnen zijn 

dat de formele vraag naar huishoudelijke hulp toeneemt en daardoor een groter deel van 

de werklozen zich aanbiedt op de arbeidsmarkt. Anderzijds hebben uitkeringsontvangers 

die arbeid aanbieden op de informele markt slecht een beperkte prikkel om dit formeel te 

gaan doen, omdat dit gevolgen heeft voor de uitkering. 

In België wordt het terugverdieneffecten op uitkeringen door de dienstencheque in 2011 

geschat op 200,7 miljoen euro (Maarten, e.a., 2012). 

Bestedingseffecten 

Een hogere participatie en positieve werkgelegenheidseffecten hebben op termijn een 

gunstig effect op het inkomen en de bestedingen van consumenten. Dit zorgt voor 

verhoogde Btw-inkomsten bij de overheid. Dit effect is moeilijk te kwantificeren, 

aangezien er geen informatie beschikbaar is over de (extra) consumptie. Bovendien zou er 

eerst aannames gemaakt moeten worden over de extra inkomen van huishoudens en 

huishoudelijke hulpen als gevolg van een vernieuwde regeling voor huishoudelijke 

diensten. Andersom kan het ook zo zijn dat door een nieuwe regeling de participatie 

afneemt of gelijk blijft ten opzichte van de huidige situatie, als gevolg van een hogere 

uurprijs. De bestedingen nemen dan juist af. 

Sociale effecten 

Het beschouwen van huishoudelijke diensten als volwaardige arbeid heeft effect op de 

status van het huishoudelijk werk. 

4.3 VERTALING PARAMETERS NAAR HET MODEL 

4.3.1 ELASTICITEITEN 

De in de vorige paragraaf beschreven effecten moeten worden vertaald naar parameters 

voor het rekenmodel. In de doorrekening gaan we in eerste instantie uit van de in de tabel 

4.4 aangegeven waarden. Omdat sprake is van onzekerheid over het feitelijke effect, 

wordt via gevoeligheidsanalyses in hoofdstuk 6 nagegaan wat de gevolgen zijn van 

hogere en lagere waarden. 

Hiervoor hebben we aangegeven dat de autonome groei en het inkomenseffect voor alle 

varianten hetzelfde wordt verondersteld (1 procent per jaar). Keuzes en/of 

veronderstellingen zijn gemaakt voor het prijseffect, het participatie-effect en het 

verschuivingseffect. 

De omvang van deze effecten wordt grotendeels bepaald door de formele (al of niet 

gesubsidieerde) prijs die in de varianten wordt gehanteerd en hoe die prijs zich verhoudt 

tot de huidige formele en informele prijs. De prijs is tegelijkertijd sterk bepalend voor (de 

omvang van) het participatie-effect en verschuivingseffect. Bij het verschuivingseffect 

speelt ook de uitvoering (voucher, fiscale aftrek) een rol, evenals de invloed van andere 

belastingmaatregelen en uitkeringen.  

We komen daarmee op de volgende set parameters voor de varianten: 

 De basisvariant betreft in principe de voortzetting van de huidige regelgeving, 

waarbij niet (volledig) voldaan wordt aan de ILO doelstellingen. 
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 Voor alle andere varianten wordt verondersteld dat op de formele markt voldaan 

wordt aan de ILO doelstellingen. Dit betekent – afhankelijk van het type 

dienstbetrekking - dat het formele uurloon (prijs) minimaal gelijk is aan de 

loonkosten (bruto loon plus werkgeverslasten). Dit is ongeveer 30 procent boven 

de huidige prijs van een alfahulp. Omdat we er tevens van uitgaan dat deze 

constructie alleen kan worden gerealiseerd via de inzet van bedrijven, moet ook 

rekening worden gehouden met overheadkosten, bezettingsgraad, winstmarge en 

Btw, waardoor de minimale formele prijs feitelijk gelijk is aan € 20,-. Eventuele 

doorgerekende subsidies en aftrek zijn op deze prijs gebaseerd. Vervolgens wordt 

de gesubsidieerde prijs vergeleken met de informele prijs, om het effect van de 

(gesubsidieerde) prijsverlaging te berekenen. We maken daarbij tevens onderscheid 

in twee marktsegmenten, namelijk lage en hoge inkomens. Verondersteld wordt dat 

de prijsgevoeligheid van lage inkomens aanzienlijk hoger is (elasticiteit -0,8) dan 

die van hoge inkomens (-0,2). 

 Bij het verschuivingseffect wordt verondersteld dat dit groter zal zijn naarmate de 

subsidie hoger is Voor het verschuivingseffect wordt verder aangenomen dat de 

dienstencheque hierop een gunstiger effect heeft dan de fiscale variant, vanwege 

toegankelijkheid, transparantie, gebruikersvriendelijkheid, e.d. Fiscale aftrek is 

meer geschikt voor de hogere inkomens, die ook meer gewend zijn aan 
belastingmaatregelen in de sfeer van de inkomstenbelasting

31
. 

 De omvang van het participatie-effect is sterk afhankelijk van de omvang van de 

subsidie. Bij lage subsidiëring zal het participatie effect vrijwel gelijk zijn aan 0. 

Bij hogere subsidies wordt het participatie effect wel relevant, maar dit neemt niet 

toe met de hoogte van de subsidie. 

 

Tabel 4.4 geeft een overzicht van de uitgangspunten voor de effecten voor verschillende 

varianten met een prijssubsidie en/of fiscale aftrek. 

Tabel 4.4 Uitgangspunten en marges voor de relevante effecten in varianten 

  
scenario 
0 (basis) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Prijssubsidie 
(dienstencheque) 

 

30% 

 

50% 

 

30% 30% 50% 50% 

Fiscale aftrek 

  

37% 

 

52% 37% 52% 37% 52% 

Prijselasticiteit lage 
inkomens (formele 
mark)t 

-0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 

Prijselasticiteit 
hoge inkomens 
(formele markt) 

-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Participatie effect 
(a) 

0 0 0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Verschuivingseffect 0 10% 5% 15% 10% 15% 20% 30% 60% 

Autonome groei + 
inkomenseffect 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

                                                      

31
  In Zweden wordt de belastingaftrek bijna uitsluitend benut door huishoudens met hoge 

inkomens. In verband daarmee is ook een discussie gaande of de maatregel niet meer en/of te 

veel leidt tot subsidiëring van hoge inkomens. 
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4.3.2 OVERIGE RELEVANTE FACTOREN 

Omvang baan bij extra participatie 

Voor diegenen die extra gaan participeren wordt uitgegaan van de gemiddelde werkweek 

en een gemiddelde beloning van vrouwen. Daarbij gaan we uit van een gemiddelde 

beloning van werkzame personen op beroepsniveau mbo en hoger. Dit betekent een 

(feitelijke) werkweek van 23,6 uur met een persoonlijk inkomen van 31.300 euro per jaar 

(bruto uurloon afgerond op € 25,50)
32

. 

Afgeleide werkgelegenheidseffecten 

Verschuiving van de informele naar de formele sector gaat in de voorgestelde varianten 

gepaard met een verschuiving naar dienstverlening via bedrijven. Zo ontstaat extra 

werkgelegenheid in de formele sector, in de vorm van supervisie en overhead.  

Deze extra arbeidsplaatsen worden qua kosten meegerekend in de tarieven (prijzen). Als 

extra arbeidsplaatsen in de formele sector moeten deze apart in het model worden 

benoemd. Op basis van de Belgische ervaringen gaat het om ongeveer 1 extra 

arbeidsplaats overhead personeel (omkaderingspersoneel) op elke 50 werkzame 

huishoudelijke werkers
33

. We gaan er van uit dat dit organisatorische personeel
34

 een 

werkweek en inkomen hebben dat vergelijkbaar is met extra participanten (zie hiervoor).  

Gedrag aanbod 

De reacties van het aanbod op de gewijzigde regelgeving zijn niet expliciet en 

afzonderlijk in het model meegenomen. Deze zijn verwerkt in de reactie van de 

vraagzijde. Dit hebben we vorm gegeven door er van uit te gaan dat het prijseffect zich 

verspreidt over een periode van enkele jaren voor doet
35

. Dat wil zeggen, zelfs wanneer 

een nieuw regime aantrekkelijk is voor de vraagzijde, werkt de terughoudendheid van het 

aanbod als een rem op de groei van de formele markt.  

Doorslaggevend factoren voor terughoudendheid van het aanbod zijn: 

 Het netto loon van de huishoudelijk werker is in veel gevallen formeel volgens de 

ILO norm (10 euro) lager dan informeel (8 tot 12 euro). Denkbaar is dat in de loop 
der jaren hiervoor “oplossingen” worden gevonden, zoals: 

 Verschillende “kwaliteiten” huishoudelijk werk, waardoor 

beloningsverschillen en hogere beloningen kunnen worden toegepast; 

 Aanvullende informele betaling (contante fooi) aan huishoudelijke werkers. 

                                                      

32
  CBS Statline, cijfers betreffen 2011. We hebben hier verschillende bronnen gecombineerd. We 

hebben het persoonlijk inkomen per beroepsniveau (van de werkzame beroepsbevolking) en 

het feitelijk aantal gewerkte uren (totaal voor alle beroepsniveaus) benut. Via 

gevoeligheidsanalyse kan worden bepaald hoe gevoelig de uitkomsten zijn voor (kleine) 

veranderingen in het veronderstelde jaarinkomen. 

33
  Let wel. Er ontstaan alleen extra arbeidsplaatsen bij intermediaire bedrijven voor zover het gaat 

om extra omzet (bovenop de huidige Wmo). Dit wil niet zeggen dat macro-economisch de 

werkgelegenheid toeneemt, omdat er feitelijk alleen sprake is van verschuiving van 

bestedingen. Bij extra participatie ligt dit anders, omdat dan verondersteld wordt dat het leidt 

tot bijvoorbeeld een lagere landelijke vacaturegraad. 

34
  Een mix van administratieve, organisatorische, begeleidende en toezichthoudende 

werkzaamheden. 

35
  Via gevoeligheidsanalyse is nagegaan wat er gebeurt als het effect zich sneller manifesteert. 
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 De heffingskorting. Deze wordt afgebouwd, maar heeft op korte termijn nog een 

remmend effect op het formaliseren van huishoudelijk werk. 

 Korting verdiensten op de uitkering. Dit regime zal niet veranderen, dus 

aangenomen wordt dat geen enkel regime zal leiden tot het terugdringen van 

informeel werk door uitkeringsgerechtigden. Deze gedragsreactie hebben we 

verder ook vorm gegeven door er van uit te gaan dat het verschuivingseffect 

maximaal 60 procent (van de informele markt) zal zijn. 

 

Indexeren 

In het rekenmodel wordt geen rekening gehouden met inflatie. Deze treedt ongetwijfeld 

op. De impliciete veronderstelling is dat alle relevante grootheden (vraag, aanbod en prijs 

op zowel de formele als de informele markt) in dezelfde mate worden beïnvloed door 

inflatie, zodat het de verhoudingen niet beïnvloed. 

4.4 GEVOLGEN VOOR INTERMEDIAIRE BEDRIJVEN 

Door het huishoudelijk werk onder te brengen bij de Wmo is gestart met privatisering van 

de markt voor huishoudelijke diensten. Er bestaat nog volop discussie over de vraag of 

aanbesteding wel of niet noodzakelijk is
36

. Op dit moment heeft een deel van de 

gemeenten het werk aanbesteed en een deel niet.  

We veronderstellen dat voor zowel de dienstencheque als de fiscale variant intermediaire 

bedrijven worden ingeschakeld. Dit kunnen zorginstellingen zijn die van oudsher actief 

zijn in de branche, maar ook nieuwe commerciële bedrijven (schoonmaakbedrijven, 

uitzendorganisaties). De volgende effecten zijn dan van belang: 

 De gevolgen voor de marktprijs, de kosten van de Wmo en de verschuiving van de 

markt naar commerciële organisaties. We veronderstellen dat (a) de aanbesteding 

steeds gerichter uitsluitend huishoudelijk werk betreft (en geen additionele 

voorzieningen) en (b) commerciële bedrijven efficiënter opereren en daardoor, 

voor gelijkwaardige dienstverlening, een lagere prijs kunnen bieden dan de 

gevestigde zorginstellingen. Dit heeft in principe gevolgen voor de marktprijs en de 

omvang van de markt (uitgaven). Aan de andere kant wordt de omvang van de 

formele markt in belangrijke mate bepaald op basis van indicatiestelling (min of 

meer los van de prijs) en daarom zal de omvang van de (geïndiceerde) markt niet 

veranderen, maar wel de prijs en de totale uitgaven. Uitgaande van de SCP cijfers 

over de Wmo is in de prijs in de afgelopen jaren inderdaad gedaald en houdt de 

recente groei van de Wmo uitgaven voor een belangrijk deel verband met 

volumegroei (meer geïndiceerde vraag, meer uren per huishouden) en groei van het 
pgb budget. 

 De verschuiving van werkgelegenheid en economische activiteiten naar 

commerciële bedrijven. Afgezien van effecten voor de totale markt (via de prijzen) 

gaat dit gepaard met het verschuiven van personeel (inclusief directie en overhead) 

van voormalige zorginstellingen naar commerciële bedrijven. Er zullen verschillen 

zijn in beloning, arbeidsvoorwaarden, e.d., maar voor zover deze verband houden 

met deze verschuiving (van bedrijf naar bedrijf), zijn deze voor het rekenmodel 
niet relevant.  

                                                      

36
  De brief die hierover door de Europese Commissie is geschreven, wordt, in combinatie met de 

aard van het werk (zorg of niet), door deskundigen op verschillende manieren geïnterpreteerd. 



 

   
35 

 Gevolgen voor de overheid. Commerciële bedrijven betalen belasting over de winst 

van de onderneming. De vennootschapsbelasting bedraagt 20 procent over de 

eerste 200 duizend winst en 25 procent over het deel daarboven. Voor 

directeuren/grootaandeelhouders bestaan specifieke regels, maar deze vallen in 

principe onder het normale regime van inkomstenbelasting (net als directeuren van 
zorginstellingen). 

 

We beschikken op dit moment niet over voldoende informatie om te kunnen bepalen in 

welke mate een verschuiving naar commerciële bedrijven heeft plaats gevonden en in 

welke mate dit gepaard is gegaan met (extra) winst en ondernemersinkomen. Maar 

feitelijk is het huishoudelijke werk in de Wmo geprivatiseerd en worden deze activiteiten 

in de huidige situatie op commerciële basis uitgevoerd (ook binnen de zorginstellingen). 

We veronderstellen daarom dat op dit punt binnen de Wmo geen verschuivingen meer 

plaats vinden die voor extra winst en/of ondernemersinkomen zorgen. 

4.5 INKOMSTEN EN UITGAVEN OVERHEID 

De effecten op het overheidsbudget zijn voor een deel afhankelijk van de omvang van de 

werkgelegenheidseffecten (hoe meer formele werkgelegenheid ontstaat, hoe hoger de 

extra inkomsten in de vorm van belasting en premies) en voor een deel vaste bedragen 

(bijvoorbeeld in verband met opzet en onderhoud van een vouchersysteem).  

Kosten beheer en handhaving 

De introductie van nieuwe regelgeving gaat gepaard met extra kosten in verband met 

organisatie, beheer en handhaving.  

In de huidige Wmo uitgaven zijn de kosten van organisatie en beheer deels wel en deels 

niet in de uitgaven inbegrepen. De kosten van de uitvoerende organisaties 

(zorginstellingen, andere aanbieders van huishoudelijk werk, e.d.) zijn in de tarieven 

verdisconteerd en worden dus meegenomen in de hiervoor genoemde berekeningen. 

Kosten die niet vanzelfsprekend in het model worden meegenomen zijn: 

 De kosten van het ambtelijke apparaat (gemeente, CAK, etc.); 

 De kosten van handhaving. De kosten van inspectie (arbeid en financiën) zijn niet 

afzonderlijk bekend, maar vormen onderdeel van de totale kosten van handhaving 

en inspectie. Niettemin bestaat de indruk dat in de huidige situatie inspectie van de 

huishoudelijke markt nauwelijks plaats vindt, zodat de uitgaven hieraan de facto 

gelijk zijn aan nul. 

 

Bij de introductie van een dienstencheque, of een fiscale variant met intermediaire 

bedrijven in de uitvoering komen er wel extra uitgaven voor de overheid, evenals extra 

arbeidsplaatsen bij de overheid, voor zover deze regelingen tot extra formele arbeid 

leiden. De (extra) kosten en baten hiervan zijn moeilijk te becijferen, evenals de kosten en 

baten van handhaving. Vooralsnog nemen we deze niet mee in de berekeningen. We 

veronderstellen dat deze vergelijkbaar zijn tussen de verschillende regimes. 

Inkomsten en uitgaven afhankelijk van omvang van de markt 

Inkomsten en uitgaven die afhankelijk zijn van de omvang van de effecten rekenen we in 

het model door op basis van uren huishoudelijk werk. Dat wil zeggen voor elk uur (of 
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arbeidsjaar) huishoudelijk werk in de formele markt wordt een bedrag aan inkomsten 

voor de overheid gerekend dat verband houdt met: 

 Werknemersdeel belasting en premies (inclusief overhead personeel); 

 Werkgeversdeel premies; 

 Winstbelasting/vennootschapsbelasting (van intermediaire bedrijven); 

 Btw. 

 

Hierbij tekenen we aan dat in de basisvariant het werkgeversdeel premies niet wordt 

gerekend voor alfahulpen. 

Het vaststellen van deze uurbedragen is niet eenvoudig, omdat de Nederlandse 

belastingregels tamelijk ingewikkeld zijn. Zeker op het loon- en inkomensniveau van 

huishoudelijk werkers maakt de omvang van de werkweek veel uit voor de te betalen 

belasting en premies. Ook de samenstelling van het huishouden is van betekenis, 

bijvoorbeeld in verband met de inkomensafhankelijke combinatiekorting
37

. Tabel 4.5 

illustreert de verschillen aan de hand van enkele rekenvoorbeelden. Afhankelijk van 

verschillende omstandigheden varieert het netto loon van een huishoudelijk werker 

ergens tussen de 9 en 10 euro per (gewerkt) uur. Iets onder het gemiddelde van de 

informele markt. In tabel 4.6 hebben we vergelijkbare voorbeelden opgenomen voor 

degenen die extra gaan participeren of een overheadfunctie in bedrijven hebben. In het 

rekenmodel gaan we uit van het gemiddelde percentage van de rekenvoorbeelden. 

Tabel 4.5 Rekenvoorbeelden beloning en inkomen huishoudelijk werker 

Uren per week 12 

 

12  8  

Aantal uren per jaar 624 

 

624  416  

Bruto uurloon  €     12,50  

 

 €      12,50    €      12,50   

Jaarloon  € 7.800,00  

 

 € 7.800,00    € 5.200,00   

Algemene heffingskorting 

 

 € 2.001,00    € 2.001,00    € 2.001,00  

Arbeidskorting (a) 

 

 €    142,51    €    142,51    €      95,00  

Inkomensafhankelijke 
combinatiekorting (alleen 
huishoudens met kind 
geboren na 2000)  

 € 1.143,44      

Totale aftrek 

 

 € 3.286,95    € 2.143,51    € 2.096,00  

Belasting en premies 

 

 € 1.669,83    € 2.092,90    € 1.148,48  

Netto inkomen  € 6.130,17  

 

 € 5.707,10    € 4.051,52   

Netto uurloon  €       9,82  

 

 €        9,15    €        9,74   

(a) Deze is inkomensafhankelijk. Tot een arbeidsinkomen van 8816 euro is deze 1,827% van het 
arbeidsinkomen. 

                                                      

37
  Er zijn nog andere regelingen die gevolgen hebben voor het traject van bruto naar netto. In het 

rekenmodel nemen we alleen de belangrijkste generieke regels mee.  
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Tabel 4.6 Rekenvoorbeelden beloning en inkomen extra participanten en overhead 
personeel 

Uren per week 23,6  23,6  

Aantal uren per jaar 1227,2  1227,2  

Bruto uurloon  €          25,51    €        25,51   

Jaarloon  €  31.300,00    € 31.300,00   

Algemene heffingskorting   €         2.001,00    €       2.001,00  

Arbeidskorting (a)   €         1.723,00    €       1.723,00  

Inkomensafhankelijke 
combinatiekorting (alleen 
huishoudens met kind geboren na 
2000) 

  €         2.083,44     

Totale aftrek   €         5.807,44    €       3.724,00  

Belasting en premies   €         9.724,63    €     10.599,67  

Netto inkomen  €  21.575,37    € 20.700,33   

Netto uurloon  €           17,58    €         16,87   

(a) Deze is inkomensafhankelijk. Tot een arbeidsinkomen van 8.816 euro is deze 1,827% van het 
arbeidsinkomen. 

 

Zoals de rekenvoorbeelden illustreren zijn de heffingskorting en arbeidskorting in de 

berekeningen meegenomen. Deze hoeven niet apart te worden doorberekend. 

Ter zijde biedt tabel 4.5 mogelijkheid om de betekenis van de algemene heffingskorting 

te illustreren. Iemand die in de informele sector werkt, krijgt deze korting uitbetaald en 

heeft dus bovenop de inkomsten nog eens 2.000 euro inkomen. Bij een baan in de 

informele sector van 500 uur op jaarbasis is dit omgerekend 4 euro per uur. Hierdoor is 

het feitelijke (netto) uurloon 14 euro (dat wil zeggen 10 euro zwart + 4 euro 

heffingskorting). Dit is een behoorlijke drempel om aanbod dat werkzaam is in de 

informele sector te prikkelen om formeel te gaan werken. 

Verder zijn er in varianten met een fiscale aftrek minder inkomsten in verband met de 

belastingaftrek van kosten van huishoudelijk personeel. Let op: hier gaat het niet alleen 

om de extra arbeidsplaatsen, maar om het bedrag aan aftrek van de volledige formele 

werkgelegenheid (windfall effect). Bij deze fiscale aftrekbaarheid gaan we uit van een 

marginaal tarief van 37 procent voor lage en 52 procent voor hoge inkomens. Verder gaan 

we er van uit dat de totale aftrek wordt gemaximeerd tot een bepaald bedrag per persoon 

of huishouden, zoals ook in andere landen gebeurt (tabel 4.1). 

Dan zijn er extra uitgaven in verband met: 

 De directe subsidie van de prijs (bij dienstencheques); 

 Eventuele directe subsidie van intermediaire organisaties (voor kosten overhead, 

voor training en begeleiding van werklozen, e.d.). 

 

Ook deze zijn afhankelijk van de feitelijke omvang van de markt. 
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Tabel 4.7 geeft een overzicht van de wijze waarop de verschillende gevolgen voor het 

overheidsbudget in het model zijn doorgerekend. 

Tabel 4.7 Overzicht wijze van doorrekening gevolgen voor overheidsbudget 

 
Diensten 
cheque 

Fiscale 
variant 

Duale variant 

Inkomsten 

Werknemersdeel belasting en premies van (extra) 
huishoudelijk werkers (inclusief overhead personeel) 

€ 3,20 per uur 

Werkgeversdeel premies voor (extra) huishoudelijk 
werkers (20% van bruto loon) (a) (b)(inclusief 
overhead personeel) 

€ 2,60 per uur 

Werknemersdeel belasting en premies van extra 
participatie 

€ 8,30 per uur 

Werkgeversdeel premies van extra participatie (20% 
van bruto loon) (a) (b) 

€ 5,10 per uur 

Winst en vennootschapsbelasting van intermediaire 
organisaties 

Per variant 
wisselend 

Per variant 
wisselend 

Per variant 
wisselend 

Btw over bestaand huishoudelijk werk in kader 
Regeling dienstverlening aan huis 

€ 1,25 per uur 

Btw over extra huishoudelijk werk € 1,25 per uur 

Uitgaven en/of verminderde inkomsten 

Aftrek kosten bestaand formeel huishoudelijk werk  
Niet van 

toepassing 
Per variant 
wisselend 

Per variant 
wisselend 

Aftrek kosten extra formeel huishoudelijk werk  
Niet van 

toepassing 
Per variant 
wisselend 

Per variant 
wisselend 

Directe prijssubsidie (overdracht aan intermediaire 
bedrijven) 

Per variant 
wisselend 

Niet van 
toepassing 

Per variant 
wisselend 

Extra uitgaven in verband met opzet en beheer 
systeem en handhaving 

PM 

(a) Dit betreft afgerond de som van premie WW-Awf (1,7%), basispremie WAO/WIA (4,65%), 
gedifferentieerde premie WGA (gemiddeld 4,6%) werkgeversheffing Zvw (7,75%)  

(b) De loonkosten liggen ruim 30% boven het bruto loon, omdat daarin ook nog pensioenpremies moeten 
worden meegerekend, maar die lopen niet via het overheidsbudget. 
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5 INKOMENS- EN WERKGELEGENHEIDSEFFECTEN 

(KOSTEN EN BATEN) EN GEVOELIGHEID 

5.1 INLEIDING 

In voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangswaarden (omvang en kenmerken markt) 

bepaald en is uiteengezet op welke wijze de verschillende relevante effecten zijn 

doorgerekend. 

In dit hoofdstuk presenteren en bespreken we de resultaten van de doorrekening en de 

uitgevoerde gevoeligheidsanalyses. 

5.2 MODELUITKOMSTEN 

Tabel 5.1 geeft de uitkomsten van het model op basis van de vastgestelde 

uitgangswaarden en gekozen (veronderstelde) waarden voor de verschillende 

elasticiteiten. De tabel geeft de effecten op de totale werkgelegenheid, de verschuiving 

tussen formeel en informeel, de effecten op de omzet en winst van bedrijven en de 

effecten op het overheidsbudget. Onderaan de tabel zijn de per saldo extra uitgaven 

uitgedrukt per gerealiseerde volledig beschermde arbeidsplaats.  

Verbetering positie alfahulpen 

In de tabel zijn huishoudelijke werkers met onvolledige rechtsbescherming (alfahulpen) 

apart benoemd in de basisvariant. Het gaat om het aantal huishoudelijke werkers dat naar 

schatting in de eindsituatie als zodanig werkzaam is. Vanwege verschillen tussen 

gemeenten gaan we er van uit dat niet alle huishoudelijke werkers als alfahulp worden 

ingezet bij voortzetting van het huidige beleid, maar dat dit aantal onder druk van de 

budgettaire lasten wel sterk zal toenemen, doordat steeds meer gemeenten het beleid gaan 

versoberen en uitsluitend huishoudelijk werk via de Wmo financieren. 

In alle andere varianten wordt verondersteld dat de status van alfahulpen wordt verbeterd 

en dat deze volledige rechtsbescherming (inclusief sociale zekerheid) en verbetering van 

pensioenvoorziening krijgen. De daarmee gepaard gaande uitgaven en inkomsten zijn in 

de berekeningen verwerkt. In de basisvariant ontvangt de overheid minder inkomsten 

doordat het werkgeversdeel sociale premies voor deze werkenden niet is meegerekend. In 

de overige varianten zijn deze overheidsinkomsten wel meegerekend. 

Het gaat bij het realiseren van volledige rechtsbescherming in de formele markt op dit 

moment (naar schatting 85 duizend alfahulpen) om een bedrag van ongeveer 150 miljoen 

euro. Alfahulpen en qua status vergelijkbare werkenden vormen naar schatting de helft 

van alle in de formele sector werkzame huishoudelijke werkers. Onder de 

veronderstelling dat de gemiddelde werkweek vergelijkbaar is met werknemers in de 

sector realiseert deze groep ongeveer 35 miljoen uren huishoudelijk werk. Om volledige 

rechtsbescherming en een met werknemers vergelijkbare status te verkrijgen moet 

ongeveer 2,5 euro per uur sociale premies (werkgeversdeel) en ongeveer 1,5 euro per uur 

pensioenbijdrage worden gerekend, dus in totaal ongeveer 4 euro per uur. 
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Tabel 5.1 Overzicht uitkomsten modelberekeningen(c) 

 

Basis 
variant 

Variant 1 DC Variant 3 DC Variant 4 FA 
Variant 5 

duaal 
Variant 7 

duaal 

  
DC 30% DC 50% FA 52% 

DC 30% 

FA 37% 

DC 50% 

FA 37% 

Aantal huishoudens formele 
markt 

552.311 636.010 782.901 713.735 856.406 1.014.332 

Aantal huishoudens informele 
markt 

883.698 800.000 653.658 723.506 589.939 478.990 

Aantal uren formele markt 
(x mln) 

78,6 92,9 117,8 106,1 130,3 157,2 

Aantal uren informele markt 
(x mln) 

150,2 136,0 111,1 123,0 100,3 81,4 

Aandeel formele markt (o.b.v. 
huishoudens) 

38,5% 44,3% 54,5% 49,7% 59,2% 67,9% 

Groei totale markt o.b.v 
huishoudens (2012-2022) 

10,5% 10,5% 10,5% 10,6% 11,3% 14,9% 

Werkgelegenheid 

 

 

    
Aantal huishoudelijke werkers 
formele markt 

186.826 214.727 263.691 240.634 288.193 340.836 

Aantal huishoudelijke werkers 
informele markt 

294.566 266.667 217.886 241.169 196.646 159.663 

Aantal alfahulpen formele markt 
(aandeel 70%) 

130.000  

    
Extra werkzame personen 
huishoudelijk werk 

 

2 185 411 3.447 19.107 

Aantal extra werkzame personen 
volledige bescherming 

 

157.901 206.865 183.808 231.367 284.010 

Aantal extra arbeidsplaatsen 
overhead bedrijven (obv 32 uur) 

 

0 4 8 69 382 

Extra participatie (obv 32 uur)   0 55 123 1.034 5.731 

Inkomen 
 

 
    Omzet bedrijven (x mln) € 1.466  € 2.036  € 2.543  € 2.287  € 2.793  € 3.258  

Winst bedrijven (x mln) € 59  € 67  € 81  € 75  € 88  € 101  
Winstpercentage (obv omzet) 4,0% 3,3% 3,2% 3,3% 3,2% 3,1% 

Overheidsbudget 
 

 
    Inkomsten overheid (x mln) € 606  € 909  € 1.082  -€ 187  € 150  € 235  

Uitgaven overheid (x mln) € 1.748  € 2.359  € 3.020  € 1.748  € 2.586  € 3.377  
Saldo overheid (x mln) -€ 1.142  -€ 1.450  -€ 1.938  -€ 1.935  -€ 2.436  -€ 3.142  
extra lasten overheid t.o.v. basis 
(x mln)   -€ 308  -€ 796  -€ 793  -€ 1.294  -€ 2.000  

Per extra volledig beschermde 
werkzame persoon hh werk (€) 
(a,d) 

 
-€ 1.949  -€ 3.848  -€ 4.316  -€ 5.593  -€ 7.043  

Per extra volledig beschermde 
arbeidsplaats (fte) (€) (b,d)   -€ 7.797  -€ 15.377  -€ 17.222  -€ 22.024  -€ 26.296  

(a) Betreft extra formele werkgelegenheid huishoudelijk werkenden (in personen). 

(b) Betreft extra formele werkgelegenheid huishoudelijk werkenden en extra participanten  

(c) In de tabel zijn de feitelijke uitkomsten van het model weergegeven en niet afgerond. Dit suggereert 

een nauwkeurigheid die er niet is. Bij de interpretatie worden de cijfers afgerond.  

(d) Een fte extra huishoudelijk werk = 4 extra werkzame personen 

Een fte extra participatie = extra participanten/1,13 
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Baten 

In alle varianten is de belangrijkste bate het grotere aandeel van de formele markt en in 

samenhang daarmee een groter aantal huishoudelijke werkers met volledige 

rechtsbescherming (inclusief sociale verzekering en pensioenopbouw), namelijk van bijna 

160 duizend in variant 1 tot ruim 280 duizend in variant 7. Dit heeft ook een gunstig 

effect op de status van huishoudelijk werk, dat op termijn kan bijdragen aan een verdere 

formalisering van de markt. Ook treedt in alle varianten een klein positief participatie-

effect op, maar de macro-economische betekenis hiervan is beperkt. 

In het model zijn (macro-economische) baten in de vorm van mogelijke besparingen op 

uitkeringen en extra vraag via bestedingseffecten niet meegenomen. De literatuur biedt 

onvoldoende basis om richting en omvang van deze effecten te kunnen duiden. 

Kosten 

De maatschappelijke kosten worden zichtbaar in de overheidsbegroting. Door de 

subsidiëring nemen de overheidsuitgaven toe en/of de inkomsten af, in alle gevallen 

resulterend in een groter negatief saldo dan in de basisvariant. De subsidiëring gaat 

gepaard met een inkomensoverdracht naar bedrijven, die op hun beurt weer een deel 

overdragen aan huishoudens (in de vorm van loon en pensioen) en terug aan de overheid 

(in de vorm van werkgeverspremies, winstbelasting en Btw). Ook de huishoudelijk 

werkers betalen via inkomstenbelasting weer een deel van de verdiensten terug aan de 

overheid. Maar deze terugverdieneffecten zijn qua omvang beperkt. 

 

Hieronder geven we een korte beoordeling van de uitkomsten van de verschillende 

varianten. 

Dienstencheque (prijssubsidie 30% of 50%) 

In beide dienstencheque varianten groeit de totale markt nauwelijks harder dan in de 

basisvariant. Wel treedt een forse verschuiving op naar de formele markt. De omzet van 

intermediaire bedrijven neemt sterk toe ten opzichte van de basisvariant, voornamelijk in 

de vorm van de directe subsidiëring. De subsidiëring gaat gepaard met een sterke 

vergroting van de overheidsuitgaven (van 0,6 miljard in variant 1 tot 1,3 miljard euro in 

variant 3), die voor een deel worden gecompenseerd door inkomsten via belasting en 

premiebetalingen. Per saldo liggen de overheidsuitgaven 300 (variant 1) tot 800 miljoen 

euro (variant 3) hoger dan in de basisvariant. 

Voor dit bedrag is de participatie niet (variant 1) of marginaal (variant 3) toegenomen, 

maar is wel een fors aantal volwaardige arbeidsplaatsen voor huishoudelijke 

medewerkers extra ontstaan (bijna 160 duizend in variant 1 en ruim 200 duizend in 

variant 3). 

Fiscale variant (52%) 

De fiscale variant levert met de hiervoor besproken varianten vergelijkbare effecten. Het 

belangrijkste verschil met de dienstencheque zit in de effecten op de overheidsbegroting.. 

Dit komt natuurlijk hoofdzakelijk door de gekozen vorm. In plaats van uitgaven in de 

vorm van een directe subsidie ontvangt de overheid 800 miljoen minder aan 

(belasting)inkomsten.  

Duale variant 

In beide duale varianten groeit de totale markt (aanzienlijk) meer dan in de basisvariant. 

Bij deze varianten is het prijseffect duidelijk zichtbaar. Door de sterke prijsverlaging, 

neemt de (formele) vraag naar huishoudelijke medewerkers sterker toe dan in de hiervoor 
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besproken varianten. Als gevolg daarvan neemt het aandeel van de formele markt ook 

fors toe, waardoor er volwaardige werkgelegenheid ontstaat voor respectievelijk bijna 

290 duizend (variant 5) tot 340 duizend (variant 7) huishoudelijke werkers.  

De directe subsidiëring in combinatie met de fiscale aftrek heeft echter een fors effect op 

de uitgaven en inkomsten van de overheid, evenals het saldo van het overheidsbudget. 

Het saldo ligt in variant 5 ongeveer1,3 miljard euro boven de basisvariant en in variant 7 

ongeveer 2 miljard euro. Een (volledige) fiscale variant zou minder omvangrijke effecten 

hebben op de overheidsbegroting, met vergelijkbare effecten op de werkgelegenheid als 

variant 7
38

. 

Verschil dienstencheque en fiscale variant 

Het belangrijkste verschil tussen de dienstencheque en de fiscale variant betreft de 

gevolgen voor de overheidsbegroting. Een directe subsidie (in de vorm van een 

dienstencheque of voucher) leidt tot een stijging van de overheidsuitgaven, terwijl een 

fiscale aftrek gepaard gaat met minder inkomsten. De effecten op de positie van 

huishoudelijke werkers zijn vergelijkbaar, maar liggen bij een vouchersysteem iets hoger, 

omdat er van uitgegaan wordt dat dit instrument beter geschikt is voor alle 

inkomensgroepen, terwijl fiscale aftrek vooral interessant is voor hoge inkomens.  

5.3 GEVOELIGHEIDSANALYSES - KWANTITATIEF 

Alternatieve waarden voor de kernparameters 

We hebben de verschillende varianten eveneens doorgerekend met alternatieve sets voor 

de kernparameters (sub varianten). Daarbij hebben een lage sub variant en een hoge sub 

variant opgesteld, met respectievelijk lage waarden of hoge waarden voor alle relevante 

elasticiteiten: 

a. Prijselasticiteit; 

b. Participatie-effect; 

c. Verschuivingseffect. 

In grote lijnen komen de verhoudingen tussen de vier hoofdvarianten terug in de 

subvarianten en zijn de uitkomsten weinig verschillend van de hoofdvarianten. Het model 

is dus weinig gevoelig voor alternatieve waarden van de kernparameters. Dit bevestigt dat 

subsidiëring wel bijdraagt aan formalisering van de markt (verschuiving), maar 

verhoudingsgewijs weinig toevoegt in termen van participatie of extra vraag naar 

huishoudelijke werkers
39

.  

Alternatieve waarden voor autonome groei en inkomenseffect 

Alternatieve autonome groeipaden (inclusief inkomenseffect) hebben we eveneens 

doorgerekend in de vorm van een lage en hoge sub variant. Dezelfde conclusies kunnen 

worden getrokken als ten aanzien van de alternatieve waarden voor de kernparameters 

hiervoor. 

                                                      

38
  Een globale exercitie met de parameters van variant 6 bevestigt deze constatering. 

39
  Let wel: een belangrijk deel van het formaliseringeffect hangt samen met het verdwijnen van 

de alfahulp in de geïndiceerde markt. 
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Alternatieve uitgangswaarden 

Er zijn alternatieve (sub)varianten doorgerekend met hogere of lagere waarden voor een 

of meer van de volgende variabelen: 

 Marktprijs (all-in, dus inclusief overhead, marge en Btw); 

 Aandeel formele markt in startsituatie; 

 Aantal huishoudens met huishoudelijk werker in dienst (omvang totale markt); 

 (Gemiddeld) aantal klanten per werkzame persoon; 

 Aantal uren huishoudelijke hulp per huishouden op jaarbasis. 

 

Ook deze afwijkende waarden hebben de voor de hand liggende gevolgen. Ook nu geldt 

dat de verhoudingen tussen de scenario’s niet afwijken bij afwijkende waarden voor de 

variabelen. 

Een lagere marktprijs lijkt weinig realistisch, maar heeft, bij overigens gelijkblijvende 

omstandigheden, via de prijselasticiteit een gunstig effect op de vraagtoename en een 

gunstig effect op het overheidsbudget (totale uitgaven lager, aftrek lager, etc.). Maar de 

effecten zijn niet heel groot. Een hogere marktprijs heeft het omgekeerde effect. Het 

verschil met de informele prijs wordt dan alleen maar groter en dan is een nog grotere 

subsidie nodig om (extra) vraag te genereren. Bovendien wordt het overheidsbudget 

ongunstig beïnvloed. 

Een grotere formele markt in de uitgangssituatie werkt gunstig door, omdat het prijseffect 

dan op een grotere startwaarde betrekking heeft. Hierdoor groeit de totale markt wat 

sterker. Het gaat dan wel gepaard met hogere overheidsuitgaven (of minder inkomsten) 

bij subsidiëring of fiscale aftrek. Bij een kleiner aandeel van de formele markt in de 

uitgangssituatie zijn de resultaten omgekeerd (kleinere totale groei, (iets) lagere 

overheidsuitgaven). 

Een grotere totale markt heeft geen ingrijpende gevolgen voor de modeluitkomsten. Alle 

waarden liggen dan een fractie hoger. Het omgekeerde geldt voor een lagere 

uitgangssituatie.  

Afwijkende waarden voor het (gemiddeld) aantal klanten per huishoudelijk hulp heeft 

alleen effect op het aantal werkzame personen (het aantal uren en het aantal fte blijft 

hetzelfde). Bij meer klanten per huishoudelijke werker is de werkgelegenheid in termen 

van personen lager, bij minder hoger.  

Meer effect gaat potentieel uit van het aantal uren huishoudhulp per marktsegment. 

Wanneer dit verschilt, moet een extra veronderstelling worden gemaakt over het 

mogelijke effect op het aantal uren huishoudhulp per marktsegment. Stel dat in het 

informele segment minder uren per huishouden worden ingehuurd dan in het formele 

segment (niet geïndiceerd). Wanneer het huishouden dan overschakelt naar de formele 

markt, dan kan het of betekenen dat men – conform de formele markt – meer uur vraagt, 

of dat men even veel vraagt als in het informele segment. Wanneer men even veel uren 

blijft vragen als in de informele markt, dan is er geen effect op de totale werkgelegenheid. 

Wanneer het huishouden wel minder gaat vragen, dan kan verschuiving van informeel 

naar formeel gepaard gaan met verlies van werkgelegenheid.  

Overige (kwantitatieve) veronderstellingen 

Afwijkende waarden voor de omvang van de werkweek en beloning van extra 

participanten heeft nauwelijks invloed op de uitkomsten. Daarvoor is de omvang van dit 

effect te beperkt (ook bij hogere waarden voor het participatie effect). 
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Tijdpad 

Tot slot zijn we nagegaan wat het effect zou zijn van wisselende tijdpaden voor wat 

betreft het optreden van effecten. Dat wil zeggen hoe sneller een effect zich voordoet, hoe 

hoger de kosten en hoe lager de baten. Wanneer effecten zich pas over 10 jaar 

manifesteren, dan moeten deze lager worden gewaardeerd. Ook voor deze doorgerekende 

alternatieven geldt dat er geen groot effect op de uitkomsten optreedt en dat het niet leidt 

tot andere verhoudingen tussen de varianten. 

Conclusie 

Al met al lijkt het rekenmodel redelijk robuust, maar dat houdt voor een belangrijk deel 

verband met het feit dat het vooral gaat om eenvoudige doorrekeningen op basis van 

redelijk realistische waarden. We tekenen aan dat het vanwege de eenvoud geen 

terugkoppelingen in zijn verwerkt. Alleen in geval van afwijkende prijzen zijn navenant 

de elasticiteiten opnieuw berekend. 

5.4 GEVOELIGHEIDSANALYSES – KWALITATIEF 

Naast variaties binnen de doorgerekende varianten, kan ook in kwalitatieve zin worden 

nagedacht over alternatieve varianten. Hieronder gaan we op enkele van deze aspecten in, 

aan de hand van de hiervoor gepresenteerde modeluitkomsten. 

Alternatieve varianten 

In de modelberekeningen zijn we in de varianten uitgegaan van een vaste vorm van 

subsidiëring. Nagedacht kan worden over andere varianten, zoals tijdelijke subsidiëring, 

of een meer op inkomensgroep toegesneden subsidievorm (een alternatieve duale 

variant), of een combinatie van tijdelijke subsidies en/of inkomensgerichte vormen van 

subsidie. Meer inzicht in de kosten en baten van dergelijke alternatieven zou kunnen 

helpen bij het vormgeven van beleid dat gericht is op het maximeren van baten en 

minimaliseren van maatschappelijke kosten. Daarbij past ook een gedachte van 

geleidelijke introductie van nieuw beleid en nieuwe maatregelen. 

In het onderzoek zijn we niet nagegaan of en zo ja, in welke mate tijdelijke subsidiëring 

blijvend effect sorteert. Het is daarom niet mogelijk om een dergelijke variant 

kwantitatief door te rekenen. Wel kunnen een aantal overwegingen hierbij worden 

benoemd: 

 Prijsverlaging vormt een belangrijke prikkel om formalisering te overwegen, maar 

de prijs is niet de enige bepalende factor voor de keuze van huishoudens. De 

administratieve verplichtingen en vertrouwenskwestie zijn even zeer van betekenis, 

evenals onwetendheid. Tijdelijke subsidiëring kan dus een rol spelen in het 

ontwikkelen van kwalitatief goede oplossingen voor deze overige factoren, dat wil 

zeggen de ontwikkeling van een markt met een variëteit aan diensten, aansluitend 

op de wensen van huishoudens en huishoudelijk werkers (het zogenaamde “infant 
industry” argument). 

 Tijdelijke subsidiëring zou ook kunnen worden gekoppeld aan individuele 

huishoudens, bijvoorbeeld door elk huishouden éénmalig gedurende een beperkte 

periode (zeg twee of drie jaar) een subsidie te verstrekken voor het inhuren van een 

huishoudelijk werker via een bedrijf. Dit biedt huishouden en huishoudelijke hulp 

tijd om aan een formele relatie te wennen (gewenningsargument). Voordeel is dat 

de kosten hierdoor begrensd worden. 

 De kinderopvang in Nederland biedt enig inzicht in de effecten van tijdelijke 

subsidiëring. We zijn dit niet nauwkeurig nagegaan, maar het verlagen van de 
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subsidie in deze activiteiten gaat gepaard met vraaguitval en terugkeer naar minder 

kostbare vormen van kinderopvang. Dit illustreert dat geen grote verwachtingen 

mogen worden gekoesterd over de blijvende effecten van tijdelijke subsidies. 

 

Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor gerichte vormen van subsidie. Fiscale 

aftrek heeft weinig betekenis voor lage inkomens. Deze groep kan beter worden bereikt 

met vouchers, zoals een dienstencheque. Dit zou pleiten voor een duaal systeem, waarbij 

huishoudens kunnen kiezen tussen de subsidievormen. In alle gevallen moet wel worden 

vereist dat huishoudelijke werkers in dienst komen van (gecertificeerde) intermediaire 

bedrijven, om de rechtsbescherming van de huishoudelijke werkers te verzekeren en 

oneigenlijk gebruik zo veel mogelijk te beperken.  

Inkomensafhankelijkheid 

Overwogen kan worden om de subsidie en/of aftrek inkomensafhankelijk te maken, dat 

wil zeggen, dat vooral de lagere inkomens meer profiteren van de subsidiëring. Het zou 

bijvoorbeeld ook kunnen door het totale aftrekbare bedrag te begrenzen (tot bijvoorbeeld 

1.000 of 2.000 euro). Hierdoor zou het overheidsbudget minder belast worden dan in de 

doorgerekende varianten. Omdat lagere inkomens vooral gebruik maken van geïndiceerde 

hulp, en meer moeite hebben met het vinden van huishoudelijke hulp is de meerwaarde 

van dit alternatief beperkt. Bovendien is een lage subsidie of aftrek onvoldoende om het 

prijsverschil met de informele sector te overbruggen, waardoor er nauwelijks of geen 

effecten zullen optreden, omdat er voor hoge inkomens onvoldoende prikkel vanuit gaat. 

Doelgroepen 

Voor de effecten van een doelgroep afhankelijke subsidie (bijvoorbeeld meer subsidie 

en/of aftrek bij aannemen langdurig werklozen, e.d.), kunnen we verwijzen naar de 

ineffectiviteit van een eerdere regeling die in Nederland van kracht is geweest
40

. Het is 

ook de vraag of re-integratiebeleid moet worden ingezet voor het ontwikkelen en 

stimuleren van de formele markt.  

Incentives voor bedrijven, bijvoorbeeld voor scholing, training en begeleiding van 

doelgroepen, vereveningsmaatregelen, e.d., lijken ook weinig meerwaarde te hebben, 

gegeven de huidige marktverhoudingen. Dergelijke prikkels leiden ook tot hogere 

uitgaven, waarbij de effecten op de doelgroepen onzeker zijn. Evenals bij doelgroep 

afhankelijke subsidie geldt dat het de vraag is of re-integratiebeleid moet worden ingezet 

voor formalisering van de markt. 

Voorgenomen aanpassingen Wmo 

Er zijn voornemens om de Wmo aan te passen. Daarbij wordt gedacht aan 

inkomensafhankelijk indicatiestelling en/of forse bezuinigingen (40 procent). 

Eerstgenoemde maatregel lijkt overbodig, omdat via de inkomensafhankelijke eigen 

bijdrage dit element al in de Wmo besloten zit. Hoge inkomens zijn in de huidige situatie 

op de vrije markt goedkoper uit dan via de Wmo. Dat een deel van hen bereid is de hoge 

eigen bijdrage te betalen heeft in de huidige situatie een gunstig effect op de inkomsten in 

het kader van de Wmo.  

                                                      

40
  Zie onder meer Homburg en Renooy (2007). Oorzaken voor de stagnerende ontwikkeling van 

de regeling waren het gebrek aan aanbod en de mede daardoor ontstane problemen om de 

exploitatie rond te krijgen. 
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De omvang en de effecten van de (forse) bezuinigingen zijn van meer belang, maar 

zodanig onzeker en ingrijpend dat deze niet goed in het rekenmodel zijn mee te nemen. 

Gegeven de huidige marktverhoudingen mag worden verwacht dat dit direct leidt tot een 

afname van de formele werkgelegenheid en een toename van de informele markt. Ook is 

een zekere mate van vraaguitval denkbaar (krimpende werkgelegenheid). Dit heeft dus 

eveneens ongunstige effecten in het licht van de ILO doelstellingen. 
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6 CONCLUSIES EN BESCHOUWING 

Bereiken ILO doelstellingen 

Het realiseren van de doelstellingen van het ILO verdrag vereist verbetering van de 

rechtsbescherming van huishoudelijk werkers. In de huidige Nederlandse regelgeving 

omvat dit twee segmenten: 

 Het verbeteren van de rechtsbescherming van huishoudelijk werkers die werkzaam 

zijn op grond van de Regeling dienstverlening aan huis. Deze kunnen zowel 

werkzaam zijn bij bedrijven en instellingen (alfahulp en daarmee vergelijkbare 

werkers), als direct in dienst van particuliere huishoudens werken. Verbetering van 

de rechtsbescherming betekent toevoeging van sociale zekerheid via afdracht van 
het werkgeversdeel van sociale premies en bijdragen aan pensioenvoorzieningen; 

 Maximalisering van de formele markt voor huishoudelijk werk (of reductie van de 

informele sector). Hier gaat het uitsluitend om huishoudelijk werkers die 

rechtstreeks in dienst zijn van particuliere huishoudens op de informele markt. 

 

Verbetering van het huidige stelsel 

Het omzetten van alle huidige onvolledige arbeidscontracten in de Wmo in volwaardige 

arbeidscontracten kost ongeveer 150 tot 200 miljoen euro, afhankelijk van het precieze 

aantal alfahulpen
41

. Dit betekent overigens ook dat nadere eisen worden gesteld aan de op 

basis van pgb ingezette Wmo middelen, in die zin dat aanstelling alleen kan op basis van 

volledige rechtsbescherming (inclusief sociale zekerheid). Uit handhavingsoogpunt ligt 

het voor de hand dat ook bij toepassing van een pgb aanstelling van huishoudelijke 

werkers alleen mogelijk wordt via bedrijven (de huishoudelijke werker krijgt dan vanzelf 

de status van werknemer)
42

. 

Bij huishoudelijke werkers die in de formele markt werkzaam zijn bij particuliere 

huishoudens op basis van de Regeling dienstverlening aan huis is het omzetten in 

volwaardige arbeidscontracten minder eenvoudig zolang de Regeling van kracht is. Om 

dit te bewerkstelligen kan gedacht worden aan een publiciteitscampagne om een moreel 

beroep te doen op de huishoudens die het aangaat. Maar ook kan gedacht worden aan het 

verbeteren en/op versimpelen van de mogelijkheden voor huishoudens om, hetzij via 

bestaande fondsen, hetzij aanvullend, de benodigde verzekerings- en pensioenpremies af 

te dragen. 

Formalisering 

Formalisering lijkt een forse prikkel te vereisen in de vorm van prijssubsidies en/of strikte 

handhaving. De informele marktprijs legt een lage bodem in de markt, en formalisering 

wordt verder belemmerd door gepercipieerde administratieve lasten, de gewenste 

vertrouwensrelatie tussen huishouden en huishoudelijke hulp en de lage netto beloning op 

de formele markt (in veel gevallen lager dan het netto loon op de informele markt). 

                                                      

41
  Bij 85 duizend alfahulpen gaat het om 150 miljoen. Het feitelijke aantal alfahulpen (en 

daarmee vergelijkbare posities) ligt mogelijk iets hoger, maar nauwkeurige cijfers ontbreken. 

Het bedrag van 150 miljoen is in de modelberekeningen (impliciet) meegenomen. 

42
  Verder is het essentieel dat de indicatiestelling onafhankelijk blijft van de uitvoerende 

bedrijven en instellingen. In de huidige situatie wordt de pgb door intermediairs benut om 

omzet voor de eigen organisatie te genereren (pgb ‘in natura’). 
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Prijsverlaging heeft weinig effect op de totale omvang van de markt. De 

gevoeligheidsanalyses wijzen uit dat ook wanneer van hoge prijselasticiteiten wordt 

uitgegaan, de resultaten in termen van kosten en baten niet veel verschillen van de 

doorgerekende varianten met redelijk realistische uitgangswaarden en dat groei van de 

markt (extra baten) in onvoldoende mate de extra kosten van subsidiëring kunnen 

compenseren. Dit betekent ook dat niet zonder meer voor een forse subsidiëring hoeft te 

worden gekozen, omdat deze gepaard gaat met hoge extra maatschappelijke kosten met 

beperkte extra baten.  

Het beleid hoeft dus niet te worden ingezet op vergroting van de markt, maar 

hoofdzakelijk op formalisering (verschuiving). De modelberekeningen laten zien dat dit 

gepaard kan gaan met hoge maatschappelijke kosten. 

Twee benaderingen denkbaar 

Bij formalisering van de markt voor huishoudelijk werk zijn daarom twee benaderingen 

denkbaar: 

 Een snelle generieke benadering waarbij gestart wordt met forse prikkels (subsidie) 

en algemene maatregelen, die in de loop der jaren langzaam worden afgebouwd en 

meer specifiek worden gemaakt (een variant op de “Belgische” aanpak). De vorm 
van subsidiëring – voucher, fiscale aftrek of duaal – kan hierbij wisselen. 

 Een geleidelijke gerichte benadering, op basis van beperkte prikkels (subsidie) en 

gericht beleid. In deze benadering wordt gestart met huishoudens die dicht tegen de 

formele sector aan opereren en een klein zetje richting formalisering nodig hebben. 

Naarmate de tijd vordert worden nieuwe groepen huishoudens geïdentificeerd die – 
zo nodig - met aanvullende maatregelen tot formaliseren worden gestimuleerd.  

 

Beide benaderingen kunnen in samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven worden 

uitgewerkt. In de tweede benadering (meer marktgericht) zouden bedrijven een bepalende 

rol kunnen en moeten spelen in het ontwikkelen van de markt. In de eerste benadering ligt 

het initiatief bij de overheid, in de vorm van omvangrijke subsidiëring. In deze 

benadering geeft de overheid via afbouw van subsidie in de loop der tijd het initiatief 

steeds meer over aan de bedrijven. 

De generieke benadering 

Bij het vormgeven van de generieke aanpak (gebaseerd op de “Belgische” variant) kan 

veel worden geleerd van de ervaringen in België. Het is de vraag of de daar aanvankelijk 

geïntroduceerde omvangrijke prikkel (subsidie) wel noodzakelijk is, en of met een lagere 

subsidie niet vergelijkbare effecten kunnen worden gesorteerd. De modelberekeningen in 

dit rapport wijzen uit dat ook lagere subsidies al redelijke verschuivingseffecten sorteren 

en dat de meerwaarde van extra subsidie beperkt is, zeker vanuit het oogpunt van het 

ontwikkelen van de markt
43

.  

Een tweede vraag is of moet worden gekozen voor een prijssubsidie (dienstencheque) of 

een fiscale aftrek of een combinatie van beide. Ervaring leert dat de fiscale aftrek meer 

geschikt is voor hoge inkomens en een voucher, vanwege de eenvoud en transparantie, 

voor alle groepen bruikbaar is. Een combinatie is ook denkbaar, waarbij de voucher op 

                                                      

43
  Het idee is dat na verloop van tijd de status van het werk verbeterd, het aanbod van bedrijven 

aan kwaliteit wint en dat er op meer dan uitsluitend prijs wordt geconcurreerd. Om dit te 

bevorderen is het nodig om de subsidie een tijdelijk karakter te geven. 
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lange termijn blijft bestaan en de fiscale aftrek vooral wordt benut in de aanvangsfase, 

maar daarna snel wordt afgebouwd
44

. Ook kan gedacht worden aan vouchers met 

inkomensafhankelijke prijzen, analoog aan de huidige eigen bijdrage in de Wmo. Ook 

lijkt het wenselijk om na te gaan of en hoe een vouchersysteem is te integreren in de 

Wmo.
45

; Eigenlijk is de eigen bijdrage al een vorm van (inkomensafhankelijke) prikkel en 

wordt een belangrijk deel van de huidige Wmo zorg al gesubsidieerd. 

Een belangrijk deel van de kosten van subsidies (direct of via fiscale aftrek) heeft te 

maken met de hoge mate van “windfall”: er vindt subsidiëring plaats van activiteiten die 

ook zonder subsidie zouden plaats vinden. Juist om die reden moet omzichtig worden 

opgetreden voor wat betreft de hoogte en de duur van subsidies.  

Een keuze voor een generieke benadering is denkbaar wanneer er voldoende draagvlak is 

voor het doelgericht vergroten van de formele markt en het voldoen aan de ILO doelen. 

In dat geval wordt aan de baten (in de vorm van volledig beschermde arbeid en 

formalisering) zoveel gewicht toegekend dat deze tegen de er mee gepaard gaande kosten 

opwegen. 

De geleidelijke gerichte benadering 

Deze benadering gaat uit van een stapsgewijze uitbreiding van het aantal huishoudelijke 

werkers dat volledige rechtsbescherming heeft. Het ligt dan voor de hand de inspanningen 

in het begin te richten op dat deel van de informele markt, dat het meest ontvankelijk is 

voor (beperkte) maatregelen en prikkels. Het gaat dan om het minst prijsgevoelige deel 

van de markt, dat wil zeggen huishoudens die op dit moment een relatief hoge informele 

prijs betalen, ook voldoen aan alle arbeidsrechtelijke eisen (qua vakantie, ziekte, e.d.), 

maar bijvoorbeeld in verband met de administratieve vereisten niet tot formalisering over 

gaan. Ook de huishoudelijk werker zal geen bezwaar moeten hebben tegen formalisering. 

Dat wil zeggen wanneer er sprake is van zwart werk (met een uitkering bijvoorbeeld), dan 

zal het huishouden in het belang van de huishoudhulp veelal niet geneigd zijn om tot 

formalisering over te gaan en waarschijnlijk biedt geen enkele regeling hiervoor een 

alternatief.  

Het FNV onderzoek (Langeveld en Kok-van Mulken, 2012) wijst op een groep 

huishoudens die onvoldoende bewust zijn van de onvolwaardige positie van de 

huishoudelijke hulp en bereid zijn om de arbeidsvoorwaarden aan te passen aan de ILO 

norm. Denkbaar is dat voorlichtingscampagnes bij deze groep huishoudens een 

belangrijke rol kunnen spelen. Hoewel het relatief om een kleine groep gaat (rond 10 

procent van de ondervraagden), gaat het gezien de omvang van de informele markt (600 

duizend huishoudens met een hoog inkomen) toch om een aanzienlijk potentieel. 

Een tweede interessante groep zijn de huishoudens waarvan een verzoek om Wmo 

huishoudelijke hulp is afgewezen. Deze huishoudens hebben duidelijk behoefte aan hulp 

en zullen ontvankelijk zijn voor aantrekkelijk aanbod. Gemeenten zouden een 

intermediaire rol kunnen spelen door deze huishoudens door te verwijzen naar de 

bedrijven en instellingen met een (gecertificeerd) aanbod. Ook hier geldt dat een tijdelijke 

subsidie hierbij een rol kan spelen
46

. Een bijkomend voordeel kan zijn dat deze 

                                                      

44
  Je zou ook kunnen denken aan een “trekkingsrecht”, waarbij een huishouden eenmalig het 

recht krijgt om gedurende twee jaar de kosten van huishoudelijke hulp in mindering te brengen 

van het belastbaar inkomen. 

45
  Waarmee bijvoorbeeld in de gemeente Tilburg is gestart. 

46
  Ook in deze situatie zou een vouchersysteem kunnen worden gebruikt, eventueel 

inkomensafhankelijk.  
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huishoudens vervolgens worden gemonitord door de bedrijven/instellingen, die dan 

bijtijds een signaal kunnen geven wanneer er wel indicatiestelling nodig is voor het 

huishouden.  

In principe hebben intermediaire bedrijven en overheid parallel lopende belangen, maar 

in eerste instantie is de inzet van bedrijven niet noodzakelijk voor het volledig 

formaliseren, omdat het huishouden het ook zelf kan regelen. Vanuit de optiek van 

marktontwikkeling en het doorbreken van de een-op-een relaties tussen huishouden en 

huishoudelijk werker moet voorzichtig worden geopereerd. Wanneer wordt overgegaan 

tot formalisering via bedrijven en intermediairs is het van belang dat de relatie tussen het 

huishouden en de huishoudelijke werker wordt gecontinueerd (vertrouwenskwestie) en 

dat zorgvuldig met vervanging wordt omgegaan (in overleg met het huishouden en de 

huishoudelijk werker). Tegelijkertijd moet worden nagedacht over welke huishoudelijke 

werkers bereid zijn en/of beter gekwalificeerd zijn voor invalwerk (bij andere 

huishoudens). Pas nadat voldoende (goede) ervaring is opgedaan met vervanging, wordt 

de inzet via bedrijven waarschijnlijk aantrekkelijker (vertrouwd) voor alle partijen
47

.  

Een belangrijk voordeel van de geleidelijke benadering is dat de windfall aanzienlijk 

lager uitvalt. Hoe specifieker de maatregelen, hoe kleiner de kans op onnodige 

subsidiëring. 

Algemene aandachtspunten 

Het lijkt van belang in de beginfase van de formalisering van de markt niet direct re-

integratiebeleid in te zetten. Dit is aanlokkelijk vanwege de vermeende baten in de vorm 

van besparingen op uitkeringen. Het probleem zit in de dubbele doelstelling, terwijl het 

moeilijk is om maatregelen te bedenken die effectief aan beide doelen kunnen bijdragen. 

Het lijkt van belang om in de beginfase van formalisering het doel van het vergroten van 

de formele markt voorop te zetten en geen eisen te stellen aan de huishoudelijke werkers, 

mede omdat de voorkeuren van huishoudens (in combinatie met de huishoudelijk werker) 

hierbij leidend moeten zijn. In België lijkt de sociale doelstelling naar de achtergrond te 

zijn gedrongen door het (gesubsidieerde) “commerciële” succes van de regeling. 

Tegelijkertijd lijkt het systeem in steeds mindere mate bij te dragen aan de bescherming 

van de huishoudelijke werker, omdat steeds meer tijdelijke contracten worden ingezet. 

Andere aandachtspunten die kunnen worden ontleend aan de ervaringen in België en 

Zweden zijn: 

 Verdringing. In België en Zweden hebben de regelingen betrekking op meer 

werkzaamheden dan alleen huishoudelijk werk. In bepaalde activiteiten 

(tuinonderhoud, onderhoudswerk) neemt bij subsidiëring de kans op verdringing 

van regulier werk sterk toe.  

 Handhaving. Wanneer financiële prikkels worden geïntroduceerd is het 

noodzakelijk de regelingen te testen op handhaafbaarheid, omdat dergelijke 

regelingen (subsidies) vaak gepaard gaan met oneigenlijk gebruik; 

 De selectie van bedrijven. In het licht van het voorgaande (handhaving) lijkt het 

noodzakelijk om redelijk strikte eisen te stellen aan de bedrijven die worden 

ingeschakeld. Er moet voldoende ruimte zijn voor toetreding (lage drempel) om 

voldoende concurrentie te behouden, maar er dient ook voldaan te worden aan 

                                                      

47
  In Zweden kunnen huishoudens en huishoudelijke hulp elkaar informeel treffen. Men komt 

echter alleen voor fiscale aftrek in aanmerking wanneer de huishoudelijke werker via het 

bedrijf te werk wordt gesteld. Eenzelfde voorwaarde geldt voor door het huishouden zelf 

geregelde vervanging. 
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administratieve en kwalitatieve eisen, om het voldoen aan de ILO normen te 
kunnen waarborgen. 

Pilot 

De berekeningen in dit rapport zijn in belangrijke mate uitgevoerd op basis van –

onderbouwde – veronderstellingen. Op voorhand is echter niet met zekerheid te zeggen 

dat de effecten zich ook zo voordoen. Ook om uitvoeringstechnische redenen is het aan te 

bevelen om nieuwe regelingen eerst in de vorm van pilot projecten te testen (op lokaal of 

regionaal niveau), voordat wordt over gegaan tot landelijke introductie. 
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BIJLAGE 1 VERANTWOORDING ONDERZOEK 

Het onderzoek omvat grotendeels bureauwerk en overleg met de begeleidingsgroep, 

aangevuld met een groepsgesprek met ondernemers met ervaring in de markt voor 

huishoudelijk werk. 

In het onderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 Een literatuurverkenning gericht op het zo nauwkeurig mogelijk schatten van 

relevante parameters voor het model; 

 Een nadere analyse van de ontwikkelingen op de markt voor huishoudelijk werk en 

de achtergronden daarvan op basis van bestaande statistische gegevens en de 
literatuur; 

 De ontwikkeling van een eenvoudig rekenmodel, met behulp waarvan de effecten 

van verschillende varianten voor de markt van huishoudelijk werk kunnen worden 
doorgerekend, inclusief subvarianten (voor gevoeligheidsanalyse); 

 Een groepsgesprek met ondernemers met ervaringen in de markt voor 

huishoudelijk werk op basis van het 1
e
 concept van het eindrapport; 

 Rapportages, in de vorm van een (1) tussentijds rapport op basis van de twee 

eerstgenoemde activiteiten en het daaruit voortvloeiende voorstel voor de opzet van 

het rekenmodel, (2) een tussentijdse notitie (ter informatie) met een overzicht van 

verder uitgewerkte uitgangswaarden en parameters voor het model en (3) 
voorliggend eindrapport. 
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BIJLAGE 2 ACHTERGRONDGEGEVENS EN –ANALYSE 

INLEIDING 

In deze bijlage zijn enkele belangrijke achtergrondgegevens op een rij gezet, bedoeld ter 

ondersteuning van de analyses van ontwikkelingen op de markt voor huishoudelijk werk. 

Het gaat om gegevens die betrekking hebben op (een deel van) de periode 2004-2013.  

Achtereenvolgens worden gegevens gepresenteerd en beschreven over de omvang en 

samenstelling van het aantal huishoudens in Nederland, ontwikkelingen in de 

arbeidsparticipatie en beloning en huishoudelijke verzorging in het kader van de Wmo. 

VERANDERINGEN IN DE SAMENSTELLING VAN HUISHOUDENS 

Onderstaande figuren 1 en 2 geven een beeld van de samenstelling van Nederlandse 

huishoudens en de veranderingen in de periode 2004 – 2012. De belangrijkste conclusies 

zijn: 

 Het totaal aantal huishoudens is in de genoemde periode met 6,7 procent gegroeid 

van ongeveer 7 miljoen tot ruim 7,5 miljoen, dat is met ongeveer 0,8 procent per 
jaar gemiddeld; 

 Het eenpersoonshuishouden is met ruim 2,7 miljoen huishoudens in 2012 het meest 

voorkomende huishouden. Dit type huishouden is met 14 procent bovengemiddeld 

toegenomen. Dit is zichtbaar in alle leeftijdsgroepen, maar de sterkste groei doet 
zich voor in de jongste leeftijdsgroep. 

 De sterkste groei heeft zich voorgedaan bij paren zonder kinderen ouder dan 65 

jaar. Het aantal van dit type huishouden is met 30 procent toegenomen tot een 

aantal van ruim 855 duizend huishoudens in 2012. Over alle leeftijdsgroepen heen 

is in 2012 ruim 2,1 miljoen huishoudens van dit type; 

 Ook het aantal eenouderhuishoudens is sterk gegroeid. Dit betreft hoofdzakelijk de 

groep 25-65 jarigen. Het gaat in deze leeftijdsgroep om ongeveer 450 duizend 
huishoudens in 2012; 

 Het aantal paren met kinderen is met 2 procent afgenomen in de periode 2004-

2012. Het gaat in deze groep om ruim 2 miljoen huishoudens, hoofdzakelijk in de 
leeftijdsgroep 25-65 jaar. 
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Figuur 1 Aantal huishoudens naar samenstelling 2004 en 2012 

 

Bron: CBS, Statline 

Figuur 2 Procentuele verandering in het aantal huishoudens naar samenstelling en 

leeftijd (2004-2012) 

 

Bron: CBS, Statline 
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Tabel 1 Aantal huishoudens en verandering naar samenstelling en leeftijd 

referentiepersoon 2004-2012 

leeftijd 

referentiepersoon 

Eenpersoons 

huishouden 

Eenouder 

huishoudens 

Paren met 

kinderen 

Paren 

zonder 

kinderen 

Overige 

meerpersoons 

huishoudens 

Totaal 

2004       

jonger dan 25 jaar 270.951 13.324 10.486 63.695 14.134 372.590 

25 tot 65 jaar 1.407.082 374.812 2.025.801 1.331.437 26.605 5.165.737 

65 jaar en ouder 745.917 45.836 55.384 656.425 7.183 1.510.745 

Totaal 2.423.950 433.972 2.091.671 2.051.557 47.922 7.049.072 

2012       

jonger dan 25 jaar 322.163 10.856 9.133 52.774 9.095 404.021 

25 tot 65 jaar 1.587.754 452.265 1.977.275 1.239.859 28.764 5.285.917 

65 jaar en ouder 851.847 47.773 61.320 855.838 5.828 1.822.606 

Totaal 2.761.764 510.894 2.047.728 2.148.471 43.687 7.512.544 

verandering 2004-

2012 

      

jonger dan 25 jaar 51.212 -2.468 -1.353 -10.921 -5.039 31431 

25 tot 65 jaar 180.672 77.453 -48.526 -91.578 2.159 120180 

65 jaar en ouder 105.930 1.937 5.936 199.413 -1.355 311861 

totaal 337.814 76.922 -43.943 96.914 -4.235 463472 

       

jonger dan 25 jaar 19% -19% -13% -17% -36% 8,4% 

25 tot 65 jaar 13% 21% -2% -7% 8% 2,3% 

65 jaar en ouder 14% 4% 11% 30% -19% 20,6% 

totaal 14% 18% -2% 5% -9% 6,6% 

Bron: CBS, Statline 
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HUISHOUDINKOMEN 

Figuren 3 en 4 geven een beeld van omvang en ontwikkeling van het gemiddeld 

besteedbare inkomen per type huishouden. De belangrijkste conclusies hier zijn: 

 Jongeren tot 25 jaar hebben een relatief laag inkomen, dat in de periode 2004-2011 

bovendien gemiddeld het minst is toegenomen; 

 Het inkomen van ouderen ligt iets onder het gemiddelde, maar is in de afgelopen 

periode wel het sterkst gegroeid. Dit geldt voor alleenstaanden en paren (effect 
collectieve pensioenregelingen); 

 Paren in de leeftijd tussen 45 en 65 jaar hebben een relatief hoog besteedbaar 

inkomen, dat ook relatief sterk is toegenomen in de periode 2004-2011 

 In de leeftijdsgroep 25-45 jaar is het inkomen van paren eveneens relatief hoog, 

maar verschilt de ontwikkeling per groep. Van paren met oudere kinderen is het 

besteedbare inkomen beduidend minder sterk gegroeid dan dat van paren met jonge 

kinderen. 

 

Figuur 3 Gemiddeld besteedbaar inkomen naar type huishouden en leeftijd 

hoofdkostwinner 2011 

 

Bron: CBS, Statline 
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Figuur 4 Verandering gemiddeld besteedbaar inkomen naar type huishouden en 

leeftijd hoofdkostwinner 2004 - 2011 

 

Bron: CBS, Statline 
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AANTAL VERDIENERS PER HUISHOUDEN 

Het gemiddelde huishoudinkomen wordt natuurlijk in belangrijke mate bepaald door het 

aantal personen met een inkomen. Figuren 5 en 6 geven een beeld van de huidige 

samenstelling van de huishoudens en de veranderingen in de periode 2004-2011. De 

belangrijkste conclusies hieruit zijn: 

 Het aantal eenverdieners en tweeverdieners is met ongeveer 3,3 miljoen 

huishoudens ongeveer even groot. Daarnaast zijn er nog een kleine 800 duizend 
huishoudens waarin meer dan 2 personen een inkomen verdienen; 

 Het aantal twee- en meerverdieners is in de afgelopen jaren sterker gegroeid dan 

het aantal alleenverdieners; 

 In meerpersoonshuishoudens is het aantal eenverdieners zeer sterk terug gelopen; 

 Ook in eenoudergezinnen neemt het aantal twee- en meerverdieners sterker toe dan 

het aantal eenverdieners. 

 

Figuur 5 Aantal huishoudens naar aantal personen met een inkomen 2011 

 

Bron: CBS, Statline 
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Figuur 6 Verandering in het aantal huishoudens naar aantal personen met een 

inkomen 2004-2011 

 

Bron: CBS, Statline 
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PARTICIPATIE 

Twee belangrijkste trends (2004-2012) – zie figuur 7: 

 Sterke trendmatige toename arbeidsparticipatie ouderen (55 plus); 

 Sterke trendmatige toename arbeidsparticipatie vrouwen. Dit geldt voor alle 

posities in het huishouden en voor alle opleidingsniveaus. 

Bestaande structurele kenmerken 

 Tot 25 jaar is er geen verschil in participatie tussen mannen en vrouwen. In alle 

hogere leeftijdsgroepen ligt de participatie van vrouwen een fractie onder die van 
mannen; 

 De participatie van vrouwen is verhoudingsgewijs wat lager wanneer zij behoren 

tot een eenoudergezin of kinderen hebben (lid ouderpaar).  

 De arbeidsparticipatie neemt toe met het opleidingsniveau. Uitzondering zijn 

degenen met een algemene opleiding (havo, vwo) die kennen een iets lagere 

participatiegraad. Verder is het verschil in participatie tussen mannen en vrouwen 

kleiner naarmate de opleiding hoger ligt; 

 De participatie van de laagst opgeleiden ligt bij mannen op 55 tot 70 procent, bij 
vrouwen op 30 tot 45 procent. 

 

Figuur 7 Bruto participatiegraad naar leeftijd en opleidingsniveau 2004, 2008, 2012 

 

Bron: CBS, Statline 
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BELONING PER UUR PER BEDRIJFSKLASSE 

Tabel 2 en figuur 8 geven een beeld van de verschillen in beloning per gewerkt uur tussen 

bedrijfsklassen, en de samenhang tussen het niveau van beloning (in 2012) en de toename 

van de beloning in de periode 2004-2012. 

De belangrijkste conclusies zijn: 

 De stijging van de beloning is groter naarmate het loonniveau hoger is. 

 Personeel in dienst van huishoudens heeft de laagste beloning, maar de beloning is 

wel sterk gestegen in de periode 2004-2012. Deze cijfers zijn overigens gebaseerd 
op een klein aantal waarnemingen. 

 

Tabel 2 Samenhang tussen stijging beloning 2004-2012 en niveau beloning2012 

per bedrijfsklasse 

 

Bron: CBS, Statline, bewerking SEOR 

 

 

 

loonstijging periode 2004 - 2012

laag gemiddeld hoog

loonnivau 2012 (minder dan 17%) (van 17 t/m 21%) (22% of meer)

laag 47 Detailhandel (niet in auto's) 18,8 96 Overige persoonlijke dienstverlening 18,6 T Huishoudens 18,7

(minder dan 28,1) 93 Sport en recreatie 20,4

31-32 Meubel- en overige industrie 21,0

78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 21,6 80-82 Beveiliging en ov. zakelijke diens 22,4

49 Vervoer over land 22,9 01 Landbouw 22,5

31-33 Overige industrie en reparatie 23,2 73 Reclamewezen en marktonderzoek 22,8

53 Post en koeriers 23,9 95 Reparatie van consumentenartikelen 23,4

73-75 Reclame, design, overige diensten 24,2

74-75 Design en veterinaire diensten 26,5 87-88 Verzorging en welzijn 26,2

45 Autohandel en -reparatie 27,3 79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 27,1

gemiddeld 02 Bosbouw 29,3 77 Verhuur van roerende goederen 29,7

(van 28,1 t/m 34,1) 16 Houtindustrie 29,7 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 29,8

25 Metaalproductenindustrie 29,8

18 Grafische industrie 30,4 43 Gespecialiseerde bouw 30,0

27 Elektrische apparatenindustrie 31,0 50 Vervoer over water 31,4 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 31,4

37-39 Afvalbeheer 31,3 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 31,5

94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 31,5

23 Bouwmaterialenindustrie 31,9 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 31,9

10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 32,0 33 Reparatie en installatie van machines 32,0 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 32,0

46 Groothandel en handelsbemiddeling 32,1

90-92 Kunst, cultuur en loterij 33,2

17 Papierindustrie 34,1 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 34,1

52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 34,1

hoog 58 Uitgeverijen 34,5 86 Gezondheidszorg 34,3

(meer dan 34,1) 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 34,9

41 Algemene bouw en projectontwikkeling 35,6 29-30 Transportmiddelenindustrie 35,1

03 Visserij 35,9 59-60 Film,radio en t.v. 35,7 30 Overige transportmiddelenindustrie 36,0

28 Machine-industrie 36,1

42 Grond-, water-  en wegenbouw 36,7

71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 36,7

84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 37,6 68 Verhuur en handel van onroerend goed 37,8

24 Basismetaalindustrie 38,1 85 Onderwijs 38,4

26 Elektrotechnische industrie 39,2 69-71 Management- en technisch advies 39,5

62-63 IT- en informatiedienstverlening 39,6

36 Waterleidingbedrijven 40,3 69-70 Managementadvies en holdings 40,8

66 Overige financiële dienstverlening 42,2

21 Farmaceutische industrie 43,0

65 Verzekeraars en pensioenfondsen 44,7 61 Telecommunicatie 44,6

20 Chemische industrie 45,9 35 Energiebedrijven 45,1

51 Vervoer door de lucht 46,7

72 Research 48,7

64 Bankwezen 56,3

19 Aardolie-industrie 61,5
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Figuur 8 Samenhang tussen stijging beloning 2004-2012 en niveau beloning2012 

per bedrijfsklasse 

 

Bron: CBS, Statline, bewerking SEOR 
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HUISHOUDELIJKE VERZORGING IN KADER WMO 

Figuren 9 en 10 laten zien dat de huishoudelijke zorg in het kader van de Wmo voor het 

overgrote deel wordt geleverd aan ouderen (65 plussers). Het gaat dan eveneens voor het 

overgrote deel om huishoudens met een laag inkomen. 

Figuur 9 Personen met huishoudelijke verzorging (zorg zonder verblijf) naar 

leeftijdsgroepen. 

 

Bron: CBS, Statline, bewerking SEOR 

Figuur 10 Personen met huishoudelijke verzorging (zorg zonder verblijf) naar 

inkomensdecielen 

 

Bron: CBS, Statline, bewerking SEOR 
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