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Inleiding 

 

Het Belgische systeem voor persoonlijke en huishoudelijke diensten (PHD) is een van de 
best ontwikkelde in de Europese Unie. België, dat over het algemeen kenmerken vertoont 
van een continentale welvaartsstaat, heeft een sterke focus op het ontwikkelen van 
instrumenten voor het aanbieden en subsidiëren van PHD-activiteiten zonder zorg aan alle 
mensen die in het land wonen. Dit opmerkelijke belang bij het versterken van breed 
gedragen PHD zonder zorg past ook bij de Scandinavische landen. Het bekendste PHD-
instrument in België is het systeem voor dienstencheques(Service Vouchers System of SVS), 
dat algemeen wordt beschouwd als een voorloper onder PHD-programma's en is 
geïdentificeerd als een model voor andere landen die hun PHD-programma's willen 
versterken. 

 

 

Factoren die de groei en ontwikkeling 
op vlak van PHD ondersteunen 

 

De huidige demografische veranderingen in België ondersteunen de groeiende vraag naar 
PHD. Ondanks de lage vruchtbaarheidscijfers blijft de Belgische bevolking groeien, 
voornamelijk als gevolg van immigratie en een langere levensverwachting. Migratie, die 
goed is voor 80% van de bevolkingsgroei,1 draagt niet alleen bij aan de vraag naar PHD, 
maar ook aan het potentiële aanbod van PHD-werknemers. De levensverwachting, die 78,5 
bereikte voor mannen en 83,8 voor vrouwen in 2018,2  parallel met verminderde 
vruchtbaarheidscijfers, resulteert in de algemene veroudering van de Belgische bevolking. 
Het aandeel mensen van 67 jaar en ouder zal naar verwachting toenemen van 16% in 2018 
tot 23% in 2070.3 Tegen 2030 wordt verwacht dat mensen ouder dan 66 jaar een groter deel 
van de bevolking uitmaken dan jongeren onder de 18 jaar.4 De Europese prioriteit om 
oudere mensen te helpen langer in hun eigen huis te blijven, heeft bijgedragen aan de 
ontwikkeling van PHD zonder zorg naast zorgdiensten als een noodzakelijke dienst om de 
behoeften van een vergrijzende samenleving te helpen beheren. 

De veranderende behoeften van gezinnen met kinderen dragen ook bij aan de vraag naar 
PHD. Er is een groei van het aantal eenoudergezinnen (10% van alle huishoudens)5 alsook 
een toename van het aantal werkende vrouwen, van 56,4% in 2000 naar 62,9% in 2016.6 
Interessant is dat, ondanks een daling van de participatiegraad van mannen in de afgelopen 
jaren, de toegenomen participatie onder vrouwen de totale participatiegraad in het hele 

 
1 Statbel (2018). 
2 World Population Review (2019). 
3 Federaal Planbureau en Statbel (2019). 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Europese Commissie (2016). 
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land met 2,5% tot 67,6% heeft verhoogd in 2016.7 De arbeidsmarktparticipatie in België 
blijft echter onder het EU15-gemiddelde van 73,9%.8 Evenwicht tussen werk en privéleven 
en uitdagingen die eisen in het persoonlijke en professionele leven met elkaar verzoenen, 
zijn al lang belangrijke onderwerpen in België. In 2016 verklaarde 58% van de Belgen dat het 
niet ongewoon was om te moe thuis te komen van het werk om nog huishoudelijk werk te 
doen en 41% gaf aan dat ze vaak moeite hadden om hun gezinsverantwoordelijkheden te 
vervullen vanwege hun tijd op het werk. Dit laatste cijfer ligt iets boven het EU-gemiddelde 
(38%).9 

Een andere factor in de Belgische samenleving die de vraag naar een ontwikkeld PHD-
systeem ondersteunt, is het hoge percentage Belgische vrouwen (40%) dat deeltijds werkt. 
Daarentegen werkt minder dan 10% van de mannen deeltijds.10 België heeft een bijzonder 
hoge inactiviteitsval, wat betekent dat de impliciete belasting op terugkeer naar het werk na 
een periode van inactiviteit, zoals ouderschapsverlof of de zorg voor een ziek familielid, 
hoog genoeg is om sommige vrouwen te ontmoedigen om opnieuw te gaan werken. Dit 
wordt verergerd door een hoge belastingdruk voor tweede verdieners.11 Hoewel PHD-
instrumenten de gevolgen van een belastingdruk niet kunnen veranderen, kunnen ze met 
name vrouwen helpen zich te ontlasten van onbetaald huishoudelijk werk en 
gezinsverantwoordelijkheden, waardoor meer vrouwen kunnen gaan werken of weer 
fulltime gaan werken als ze dat willen. Vanaf 2016 bijvoorbeeld, verklaarde 14% van de 
Belgen (vergeleken met het Europese gemiddelde van 9%) dat ze minstens enkele dagen per 
week voor gehandicapte of zieke familieleden jonger dan 75 jaar zorgen.12 Uitgebreide 
diensten voor kinderopvang en ondersteuning van oudere of kwetsbare bevolkingsgroepen 
kunnen vrouwen helpen meer op de arbeidsmarkt te participeren. 

Aan de aanbodzijde kan PHD kansen bieden aan bevolkingsgroepen die problemen hebben 
om werk te vinden, zoals immigranten, werknemers met lagere kwalificaties en langdurig 
werklozen. Bijna 20% van de deelnemers aan de Belgische arbeidsmarkt is buiten België 
geboren en heeft geen Belgisch staatsburgerschap. Er is ook een grote Belgische bevolking 
van de eerste generatie. Beide groepen ervaren extra uitdagingen bij het integreren in en 
deelnemen aan de arbeidsmarkt.13 Over de hele bevolking was het 
werkloosheidspercentage onder mensen met lagere kwalificaties in 2016 14,5%, vergeleken 
met het OESO-gemiddelde van 11,7%.14 Het percentage langdurige werkloosheid was hoger 
dan het OESO-gemiddelde.15 De Belgische werkgelegenheidsstatistieken voor gemiddelde 
en hooggeschoolde werknemers waren daarentegen gemiddeld gelijk aan of beter dan de 
OESO-gemiddelden,16 wat aangeeft dat de Belgische arbeidsmarkt een overaanbod heeft 
van werkzoekenden met lage of niet-passende kwalificaties voor de beschikbare banen en 
niet genoeg laag geschoolde banen voor dit deel van de bevolking. 

 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Eurofound (2018). 
10 Europese Commissie (2016). 
11 Ibid. 
12 Eurofound (2018). 
13 Pina, Álvaro / Corluy, Vincent / Verbist, Gerlinde (2015). 
14 ING (2018). 
15 IZA (2018). 
16 ING (2018). 
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Hoewel zorgen over zwartwerk een belangrijke bijdragende factor zijn voor het 
ondersteunen van PHD-beleid in veel landen, beschikt België niet over actuele gegevens 
over de omvang van het probleem.17 Illegale tewerkstelling, met name onder onderdanen 
van derde landen, staat op de politieke agenda en heeft bijgedragen tot wetgeving, zoals 
het Sociaal Strafwetboek in 2010, bedoeld om het sociaal strafrecht en andere maatregelen 
ter bestrijding van zwartwerk te centraliseren.18 In 2018 zorgde Fairwork Belgium, een 
organisatie die pleit voor mensen zonder papieren, ondersteuning garandeerde van 
honderden huishoudelijke hulpen zonder papieren.19 

 

 

Definitie en ontwikkeling van PHD-
instrumenten  

 

België heeft geen nationale definitie van PHD. Het concept van PHD is eerder geëvolueerd 
door de ontwikkeling van verschillende zorg- en niet-zorginstrumenten. Een volledig 
overzicht in bijlage 1. 

Het Dienstenchequesysteem (Service Voucher Scheme of SVS) is het vlaggenschip van het 
PHD-programma van België, waarbij gesubsidieerde niet-zorgdiensten beschikbaar zijn voor 
iedereen die in België woont. Elke volwassene komt in aanmerking voor het kopen van 
maximaal 500 cheques per jaar, terwijl gezinnen tot 1.000 cheques kunnen kopen. De eerste 
400 cheques (800 voor gezinnen) kosten elk € 9, en de extra 100 cheques (200 voor 
gezinnen) kosten € 10.20  

Lokale tewerkstellingsagentschappen (ALE) is een ander cheque-programma zonder zorg. 
Het werd in 1994 op federaal niveau,21 gelanceerd en staat ook open voor alle Belgische 
ingezetenen en Belgische rechtspersonen. Privéhuishoudens die geïnteresseerd zijn in het 
profiteren van dit programma, moeten zich registreren bij hun lokale ALE-agentschap, dat 
vervolgens verantwoordelijk is voor het selecteren van werknemers en deze naar de huizen 
van gebruikers sturen. Het ALE-systeem is specifiek gericht op werkgelegenheidskansen 
voor langdurig werklozen en mensen op sociale bijstand in de hoop hun overgang naar de 
arbeidsmarkt te ondersteunen. Het feit dat ALE-werknemers zowel 
werkloosheidsuitkeringen als een inkomenssupplement ontvangen op basis van de 
gewerkte uren in het ALE-programma heeft enige terugval gehad, omdat het deelnemers 
zou kunnen ontmoedigen om meer permanent werk te zoeken of zou kunnen worden 
beschouwd als een werkloosheidsval, als uitkeringen plus ALE-supplementen zich vertalen in 
hogere inkomsten dan lage lonen.22 Sinds 1 april 2015 valt het ALE-systeem ook onder het 
gezag van de regio's. Brussel en Wallonië hebben het ALE-systeem intact gehouden, terwijl 
Vlaanderen het heeft vervangen door het programma buurtdiensten.   

 
17 Europese Commissie (2017). 
18 Europees Migratienetwerk (2017). 
19 Fairwork Belgium (2019). 
20 Marx, Ive / Vandelannoote, Dieter (2014). 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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Buurtdiensten is een niet-zorgprogramma specifiek voor de regio Vlaanderen. Hiermee 
kunnen deelnemers cheques kopen voor diensten zoals huisreparatie, tuinieren en IT-
ondersteuning. Net als ALE worden diensten uitgevoerd door moeilijk te plaatsen 
werkzoekenden. De primaire gebruikers van buurtdiensten zijn lokale organisaties en 
scholen, die meer dan 70% van deze cheques kopen.23 

“Initiatief voor werkgelegenheidsontwikkeling door de sociale lokale diensten” (IDESS) is 
een kleiner PHD-programma zonder zorg beschikbaar in de regio Wallonië. 

Zorginstrumenten vormen ook een belangrijk onderdeel van het Belgische PHD-aanbod. 
Zorginstrumenten in België zijn vaak op behoeften gebaseerd en richten zich op kwetsbare 
bevolkingsgroepen om mensen thuis te ondersteunen.  

Thuiszorg en huishoudelijke hulp is een instrument dat gerichte zorgdiensten biedt aan 
ouderen en personen met chronische ziekten of handicaps. Beperkte niet-zorgdiensten 
worden ook aangeboden via dit instrument. Diensten die in het kader van dit programma 
worden geleverd, zijn over het algemeen in natura. Thuiszorg en huishoudelijke hulp vallen 
sinds 2013 onder de verantwoordelijkheid van de regio's.24  

Zorguitkeringen (CAE) bieden een uitkering aan ouderen die ondersteuning nodig hebben 
om in hun huis te blijven. Het subsidieniveau wordt met behulp van middelen getoetst aan 
de inkomsten van de aanvrager en zijn/haar partner en, tot op zekere hoogte, hun activa 
ten opzichte van de regio waarin zij wonen.25 Het maximale voordeel is € 571 per maand26 
in een belang om de niet-medische financiële lasten voor ontvangers van langdurige zorg te 
verminderen. De regio's houden sinds 2015 toezicht op CAE. 

Het Zorgfonds werd in 2001 opgericht als onderdeel van langdurige zorg in Vlaanderen. Het 
bestaat uit een verplicht verzekeringsstelsel op basis van solidariteit met de verzekering 
voor afhankelijke personen, een uitkering voor personen met een handicap, CAE, 
inkomensgerelateerde co-betaling in de thuiszorg en verschillende niet-PHD-functies. In 
2015 ontwikkelde de Vlaamse overheid een nieuw zorgplan om de nieuw afgebakende 
verantwoordelijkheden met betrekking tot CAE te verantwoorden, die vervolgens werden 
geïntegreerd in het Zorgfonds. Wallonië ontwikkelt momenteel een soortgelijk systeem dat 
zich uitsluitend richt op thuiszorg en zorg in natura.27 

De zorgverzekeringsbijdrage is een forfaitaire vergoeding die in Vlaanderen wordt ingevoerd 
om de niet-medische kosten van informele en formele zorg te dekken. Het wordt toegekend 
aan extreem afhankelijke personen voor maximaal € 130 per maand. Momenteel bespreken 
de regio's Brussel en Wallonië de invoering van soortgelijke regelingen. 

Integratietegemoetkomingen (IA) zijn vergelijkbaar met CAE, maar ze worden verstrekt via 
federale openbare ziektekostenverzekeringen aan personen met een handicap of 
chronische ziekten.28 Ze bestaan uit jaarlijkse vaste contante uitkeringen zonder 
middelentoets die bedoeld zijn om de kosten voor zorgdiensten te dekken. 

 
23 Desiere, Sam/ De Wispelaere, Frederic / Struyven, Ludo (2018). 
24 Pacolet, Josef/ De Wispelaere, Frederic (2018). 
25 Desiere, Sam/ De Wispelaere, Frederic / Struyven, Ludo (2018). 
26 Pacolet, Josef/ De Wispelaere, Frederic (2018). 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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Verschillende andere vormen van publieke ondersteuning zijn beschikbaar als onderdeel 
van de PHD-zorginstrumenten van België. Er is bijvoorbeeld een contante uitkering om 
gezinnen met kinderen jonger dan 21 met een handicap te helpen. Er zijn ook op behoeften 
gebaseerde subsidies voor gezinnen met lagere inkomens die een kinderoppas in dienst 
hebben, maar de meeste door de overheid ondersteunde kinderopvang wordt niet thuis 
aangeboden. België biedt ook financiële ondersteuning wanneer werknemers fulltime of 
parttime loopbaanonderbrekingen nemen om zorg te bieden aan afhankelijke familieleden. 

Naast deze specifieke PHD-instrumenten heeft België ook wetten om de status van 
huishoudelijk personeel te regelen, personen die rechtstreeks door huishoudens worden 
aangenomen. Deze categorie werknemers is verdeeld in twee categorieën die grofweg 
aansluiten bij zorg- en niet-zorgdiensten. Het arbeidsregime van huispersoneel is een status 
die werd ontwikkeld in 1978 voor huishoudens die personen rechtstreeks in dienst nemen 
om reproductieve taken uit te voeren, zoals schoonmaken. Ongeacht de wettelijke status 
van de werknemer, hebben zij sinds 2014 recht op de arbeids- en sociale rechten die alle 
andere werknemers in België genieten.  

De andere mogelijke status voor huishoudelijk personeel dat rechtstreeks in dienst is, volgt 
het regime van huishoudelijk personeel, wiens taken onder meer kinderopvang kunnen 
zijn. Deze categorie werknemers is vrijgesteld van registratie van de sociale zekerheid zolang 
hun werk beperkt is tot acht uur of minder per week. Relatief weinig mensen vallen onder 
deze categorieën, met slechts 972 personen geregistreerd als huishoudelijk personeel vanaf 
2012. Werknemers, inclusief "huishoudelijke huishoudsters" die meer dan acht uur per 
week werken, moeten worden geregistreerd bij het Nationaal Bureau voor Sociale 
Zekerheid en de werkgevershuishoudens moeten zich ook registreren. Huishoudens die 
deze twee categorieën huishoudelijk personeel in dienst hebben, komen in aanmerking voor 
federale belastingverminderingen zolang de werknemer zes maanden voordat het 
arbeidscontract met het particuliere huishouden begon als werkloos werd geregistreerd. 

 

 
Gebruikerslandschap 

 

In 2016 kochten 1.069.138 gebruikers (22% van de Belgische huishoudens) 128.639.000 
cheques als onderdeel van het SVS-programma.29 In 2017 gebruikten daarentegen ongeveer 
100.000 Waalse huishoudens het IDESS-programma. De meeste gebruikers waren meestal 
ouder dan 65 jaar.30 

Er waren naar verwachting veel minder ontvangers van het thuiszorg- en 
huishoudhulpinstrument, met 45.113 ontvangers in Wallonië voor 2017 en 77.686 in de 
Vlaamse Gemeenschap in 2016.31 

  

 
29 Goffin, Kathy / Schooreel, Tess / Mertens, Kristof / Valsamis, Daphné / Van der Beken, Wim (2018). 
30 Atout Ei (2019) 
31 Agentschap zorg & gezondheid (2019a). 
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Financiering van de belangrijkste en 
bijhorende prijzen 

 

Niet-zorginstrumenten in België hebben over het algemeen geen vast budget; in plaats 
daarvan worden jaarlijkse toekenning bepaald op basis van de vraag. SVS wordt 
gesubsidieerd door regionale overheden, die tussen € 14,02 en € 14,39 per tegoedbon 
bijdragen aan de € 9 tot € 10 per uur werk van gebruikers, waardoor de totale waarde van 
een cheque op € 23,02 tot € 23,39 komt. Dit bedrag dekt de kosten van het 
dienstenchequebedrijf - dat ongeveer € 0,85 per cheque ontvangt - en de intermediaire 
providers, die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor administratieve overhead en 
personeelssalarissen. Van intermediairs wordt ook verwacht dat zij bij de bepaling van de 
kosten rekening houden met hun eigen winst.32 SVS-gebruikers hebben recht op een 
belastingverlaging van 10% tot 30%, afhankelijk van de regio waarin ze wonen en het aantal 
cheques die ze in de loop van een jaar kopen.33 De totale SVS kost de Belgische overheid 2 
miljard € (0,5% van het bbp) alvorens de terugverdientijdseffecten te overwegen, die naar 
schatting ongeveer 50% van de kosten terugverdienen.34 In 2016 werden de kosten voor de 
overheid voor een VTE-baan geschat op € 25.354 per jaar. Elke FTE-opdracht genereerde 
echter een extra omzet van € 24.151.35 

ALE-gebruikers hebben recht op een regionale belastingvermindering van 15% als ze in het 
Brussels Gewest wonen en 30% als ze in Vlaanderen of Wallonië wonen. Deze vermindering 
kan niet meer bedragen dan € 1.440 per jaar. Een ALE cheque is gelijk aan één uur werk en 
de prijs varieert tussen € 5,95 en € 7,45, afhankelijk van de aangeboden activiteit. 

Gebruikers van buurtdiensten hebben recht op een regionale belastingvermindering van 
30% of maximaal € 1.470 per jaar. De door gebruikers betaalde prijs wordt door elke 
gemeente bepaald. Evenzo is één cheque gelijk aan één uur werk.  

Vergunde organisaties die binnen het IDESS-programma werken, hebben recht op jaarlijkse 
regionale subsidies om hun bedrijfskosten en het loon van hun werknemers gedeeltelijk te 
dekken. Gebruikers betalen tussen € 12,10 en € 18,15 (inclusief btw) voor elk uur werk dat 
wordt uitgevoerd door een IDESS-medewerker. Sommige gebruikers komen in aanmerking 
voor een lagere prijs, variërend van € 8,47 tot € 12,10 (inclusief btw). Deze vermindering 
kan slechts worden toegepast op een beperkt aantal uren per jaar. 

De regionale overheden bepalen het niveau en de structuur van subsidies, evenals de 
bijdragen die aanbieders kunnen vragen voor de diensten in het kader van het thuiszorg- en 
huishoudhulpinstrument. Gebruikersbijdragen variëren in het algemeen van 15-20%, wat 
over het algemeen wordt berekend op basis van de financiële situatie en behoeften van de 
gebruiker.36 In 2011 bijvoorbeeld bedroeg de kosten per uur voor thuiszorg € 34, waarvan 
gebruikers over het algemeen naar verwachting 4,94-14,5% zouden bijdragen. 

 
32 Desiere, Sam/ De Wispelaere, Frederic / Struyven, Ludo (2018). 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Goffin, Kathy / Schooreel, Tess / Mertens, Kristof / Valsamis, Daphné / Van der Beken, Wim (2018). 
36 Pacolet, Josef/ De Wispelaere, Frederic (2018). 
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Thuiszorg en huishoudelijke hulp is een van de weinige Belgische PHD-instrumenten met 
een vooraf bepaald budget, in plaats van een open budget, wat betekent dat het aantal 
gesubsidieerde diensturen beperkt is, ongeacht het niveau van de vraag. De subsidies 
dekken basiszorg- of opleidingskosten en vergoedingen voor coördinatie, beheer en andere 
doeleinden. In Wallonië bedroegen de subsidies in 2017, € 195 miljoen, terwijl ze in Brussel 
€ 29 miljoen bedroegen.37 

In Vlaanderen verhoogde de invoering van een verplichte zorgverzekering de op solidariteit 
gebaseerde jaarlijkse bijdragen van € 25 tot € 50 per jaar. Een soortgelijk systeem bestaat in 
Brussel, maar deelname is niet verplicht. Wallonië ontwikkelt momenteel een soortgelijk 
programma. 

 

 
Werkregelingen 

 

Tussentijdse tewerkstelling, waarbij gebruikers een contract sluiten met bedrijven om 
werknemers in dienst te nemen voor PHD, is het meest gebruikelijk voor zowel zorg als niet-
zorgdiensten. Voor zorgdiensten heeft België ook programma's waarmee familieleden 
afstand kunnen nemen van andere vormen van werk om zorg te bieden aan familieleden in 
nood. Vanaf oktober 2019 ontvangen mantelzorgers compensatieverlof wanneer zij 
gezinsverlof opnemen. Huishoudhulp die rechtstreeks in dienst zijn van particuliere 
huishoudens zijn de uitzondering in België. 

 

 

Landschap van tussenpersonen en 
kwaliteitsmanagement 

 

In het Dienstenchequesysteem (SVS) zijn tussenpersonen verdeeld tussen for-profit- en non-
profit-bedrijven, die beide een certificatieproces moeten doorlopen voordat ze op de 
voucher-markt kunnen opereren. Winstmarges variëren tussen bedrijven in de 
dienstensector. Over het algemeen is de winstgevendheid van intermediaire bedrijven 
afgenomen sinds het begin van het SVS-programma, hoewel bedrijven met winstoogmerk 
hogere winsten blijven behalen dan hun non-profit tegenhangers. Waarschijnlijk om deze 
reden is het aandeel van bedrijven met winstoogmerk door de jaren heen gegroeid. 
Intermediaire bedrijven bieden arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan 70% van 
de werknemers, die gemiddeld drie jaar bij een bedrijf blijven, wat aangeeft dat ze tevreden 
zijn met de arbeidsvoorwaarden. Vanaf 2016 waren er meer dan 1.800 intermediaire 
bedrijven in België actief binnen SVS.38 

 
37 AVIQ (2018) & SPRB (2018). 
38 Goffin, Kathy / Schooreel, Tess / Mertens, Kristof / Valsamis, Daphné / Van der Beken, Wim (2018). 
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ALE en buurtdiensten contracteren uitsluitend met non-profitorganisaties opgericht door 
gemeenten of groepen van gemeenten.  

Er zijn ongeveer 60 organisaties met een vergunning als IDESS-aanbieder in Wallonië, 
waarvan 66% openbare sociale actiecentra zijn, 22% non-profitorganisaties en 12% 
maatschappelijke ondernemingen zijn.39 

Thuiszorg en huishoudelijke hulp wordt over het algemeen geleverd door particuliere 
organisaties zonder winstoogmerk, hoewel openbare aanbieders en commerciële bedrijven 
ook actief zijn in deze markt. In 2017 waren er 88 thuiszorgverleners in Wallonië (33 
particuliere organisaties en 55 openbare aanbieders) en 7 in Brussel.40 In Vlaanderen waren 
er in 2019 102 geregistreerde thuiszorgverleners die naar verwachting 23,9 miljoen uren 
diensten zouden uitvoeren.41  

Kinderopvang kan georganiseerd worden door een dienstverlener of door zelfstandige 
kinderoppassers. In de afgelopen jaren zijn er digitale kinderopvangplatforms ontstaan als 
antwoord op een groeiende vraag van gebruikers naar eenvoudige en flexibele oplossingen 
(bijvoorbeeld rapportagetools, betalingen, enz.). Zowel thuiszorg en huishoudelijke hulp als 
kinderoppasdiensten moeten ook door regionale autoriteiten worden gecertificeerd om 
diensten aan te bieden. Het certificatieproces omvat een scoresysteem op basis van 
verschillende kwaliteitsindicatoren. 

 

 

Landschap van werknemers en mate 
van professionalisering 

 

In 2016 waren er 140.171 SVS-werknemers (20.169 in Brussel, 88.334 in Vlaanderen en 
31.668 in Wallonië), goed voor 3,1% van de werknemers in België (of 79.002 VTE-banen). 
Vanaf 2015 waren er 3.207 administratief personeel werkzaam bij intermediaire bedrijven. 
De meeste SVS-werknemers zijn vrouwen, met 29% van alle vrouwen met een laag loon in 
België die in de sector werken. De meeste werken deeltijds, gemiddeld 19,6 uur per week, 
en ze hebben meestal een laag of gemiddeld niveau van formeel onderwijsniveau. 
Werknemers in de regio Brussel hebben meer kans dan werknemers in andere regio's om 
buiten België te zijn geboren.42 

Alle SVS-bedrijven moeten werknemers minimaal 12 uur of 1,5 dagen per jaar opleiding 
geven (berekend op basis van VTE-werknemers). Deze verplichte training wordt gedeeltelijk 
gefinancierd door de regionale en sectorale opleidingsfondsen. Bovendien dekt het 
Sectoraal opleidingsfonds de kosten van negen tot 18 uur training voor nieuwe SVS-
werknemers. 

Om als ALE-werknemer in aanmerking te komen, moet men werkloos zijn en momenteel 
een werkloosheidsuitkering ontvangen. Deze personen kunnen maximaal 45 uur per maand 

 
39 Vanmeerbeek, Perrine (2016). 
40 AVIQ (2018) & SPRB (2018). 
41 Agentschap zorg & gezondheid (2019b). 
42 Desiere, Sam/ De Wispelaere, Frederic / Struyven, Ludo (2018). 



 

 9 

in ALE werken terwijl ze volledige werkloosheidsuitkeringen blijven ontvangen, evenals een 
inkomensaanvulling van € 4,10 per gewerkt uur.  

Evenzo moeten werknemers in het buurtdienstenprogramma worden geregistreerd als 
werkzoekende. Ze kunnen tot 60 uur per maand en 630 uur per jaar werken, gedurende 
maximaal 12 maanden. In 2017 waren 16.372 werknemers geregistreerd bij de ALE- en 
buurtservicesystemen - 63,3% was vrouw.43 

Er zijn slechts ongeveer 600 mensen in dienst van het IDESS-programma, van wie de 
meesten anders ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn.44  

Er waren 9.030 en 25.160 werknemers in respectievelijk de Franse en de Vlaamse 
Gemeenschap, die werkzaam waren in de thuiszorg en huishoudelijke hulp. De meeste 
werknemers zijn vrouwen.45 Thuiszorgprofessionals moeten een vergunning hebben. 

 

 
Lonen 

 

In 2019 verdienen SVS-werknemers een minimum brutoloon tussen 11,04 € en 11,32 € per 
uur,46 met een gemiddeld bruto maandloon van € 1.896.47 Lonen worden bepaald door 
collectieve overeenkomsten en stijgen in het algemeen volgens ervaring en anciënniteit.48 
SVS-werknemers hebben ook recht op een reiskostenvergoeding.49  

Werkzoekenden die in de buurt werken, verdienen € 4,10 per gewerkt uur en hebben recht 
op een reiskostenvergoeding, op voorwaarde dat de afstand tussen hun huis en werkplek 
verder is dan 10 km. Hun inkomen is niet onderworpen aan belastingen. 

Thuiszorg en thuishulpverleners hebben een hoger gemiddeld bruto maandloon (€ 2.422) 
dan SVS-werknemers, deels omdat ze meer uren werken. Lonen en arbeidsomstandigheden 
voor deze zorgmedewerkers worden bepaald door collectieve overeenkomsten.50  

Huishoudelijk personeel heeft een vast minimumloon van € 9,68 per uur, wat neerkomt op 
€ 1.595,07 voor een fulltime werknemer (38 uur per week).51 

Zwartwerklonen in België worden geschat tussen € 8,60 en € 12 per uur.52 Schattingen 
geven aan dat gebruikers bereid zijn gemiddeld € 4 tot € 6 per uur te betalen voor 
kinderopvang in Vlaanderen en maximaal € 8 in Brussel en Wallonië.53 

 

 
43 Belgische Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (2019). 
44 Atout Ei (2019). 
45 Desiere, Sam/ De Wispelaere, Frederic / Struyven, Ludo (2018). 
46 Marx, Ive / Vandelannoote, Dieter (2014). 
47 Desiere, Sam/ De Wispelaere, Frederic / Struyven, Ludo (2018). 
48 Marx, Ive / Vandelannoote, Dieter (2014). 
49 Desiere, Sam/ De Wispelaere, Frederic / Struyven, Ludo (2018). 
50 Ibid. 
51 Organisatie voor werknemers zonder papieren (OR.C.A) (2019) 
52 Manoudi, Anna et al (2018). 
53 Door Bsit tijdens het seminar verstrekte informatie. 
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Sociale dialoog op vlak van PHD 

 

Paritaire comités (inclusief vakbonden en werkgeversorganisaties) onderhandelen om de 
twee jaar over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten. Overeenkomsten hebben 
betrekking op arbeidsomstandigheden, lonen, enz. Relevante paritaire comités voor PHD 
zijn: 

- Paritair comité nr. 110 voor textielverzorging (wassen, strijken en naaien; meestal 
gebruikt voor strijkactiviteiten buitenshuis). 

- Paritair comité nr. 145 voor de tuinbouw (tuinonderhoud). 

- Paritair comité nr. 318 voor gezinshulp en hulp voor ouderen. Dit paritair comité is 
verdeeld tussen de Vlaamse (318.02) en de Franse (318.01) Gemeenschappen en 
heeft betrekking op de thuiszorg en thuishulpverleners.54 

- Paritair comité nr. 322.01 voor geaccrediteerde SVS-agentschappen. 

- Paritair comité nr. 323 voor werknemers onder het "huishoudelijk regime", evenals 
de sector voor het beheer van gebouwen en onroerendgoedagentschappen.  

- Paritair comité nr. 337 voor de niet-handelaarssector (voor werknemers onder de 
huishoudelijke huishouding en diplomatiek huishoudelijk personeel). 

De vakbonden die actief zijn in PHD zijn: ACV Voeding en Diensten; Fédération Générale du 
Travail de Belgique (FGTB); Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) en 
Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC). 

Werkgeversorganisaties die de PHD-sector bestrijken, zijn: Federgon; Atout EI; Plateforme 
ALE; Vlaams Platform PWA/PWA-DCO; Zorggezind; Confédération des centres de 
coordination de soins et de services à domicile; Fédération des Services Bruxellois d’Aide à 
Domicile (FSB); Fédération wallonne de services d’aide à domicile (Fedom); Fédération des 
immobiliers de Belgique (FIB); Unisoc en FBT. 

 

 
Beleidsproces 

 

Op 1 januari 2004 werd SVS gelanceerd door de Belgische federale overheid via een coalitie 
tussen de socialistische en liberale partijen onder het tweede kabinet Verhofstadt.55 Het 
doel van SVS was het scheppen van banen voor werklozen en personen met lage formele 
kwalificaties te stimuleren, terwijl zwartwerkregelingen werden ontmoedigd. De bijzonder 
hoge werkloosheid in België aan het begin van het millennium had geleid tot een 
bovengemiddelde mate van overheidsafhankelijkheid bij personen in de werkende leeftijd. 
Door gesubsidieerde cheques te creëren, hoopten we goedbetaalde laaggeschoolde banen 

 
54 Desiere, Sam/ De Wispelaere, Frederic / Struyven, Ludo (2018). 
55 Ibid. 
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in de dienstverlenende sector te creëren zonder loonongelijkheid voor mensen aan de 
onderkant van de inkomensverdeling. Dit is met name belangrijk in landen als België, waar 
de lonen zijn gecomprimeerd, het relatief hoge minimumloon en de sterke collectieve 
onderhandelingen. SVS streefde ook naar het verbeteren van het evenwicht tussen werk en 
privéleven van gebruikers, vooral bij vrouwen en gezinnen met dubbele inkomens.56 

Sinds 1 juli 2014 is de administratieve verantwoordelijkheid voor dienstencheques 
verplaatst naar de regio's. De drie regio’s: Wallonië, Vlaanderen en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest kunnen nu beslissen over de waarde van cheques, toegestane 
activiteiten die kunnen worden uitgevoerd en het niveau van beschikbare 
belastingkredieten voor gebruikers. 

 

 
Gemeenschappelijke instellingen in 
verschillende landen 

 

De Belgische SVS is een bron van inspiratie geweest voor het familieboekje in Italië, evenals 
voor het huishoudelijk vouchersysteem in Oostenrijk en het dienstencheque-project 
geloodst in het Duitse land Baden-Wurttemberg. 

 

 
Vorige instrumenten 

 

De introductie van SVS verving een kort intermediair chequeprogramma dat in 2001 op 
regionaal niveau was gestart.57 

 

 
Veelbelovende praktijken 

 

België heeft vanaf juli 2018 een nieuw belastingstatus- en arbeidsregime ontwikkeld, dat 
kan worden gebruikt als een PHD-instrument. Het regime van extra activiteiten,58 een 
federaal programma onder toezicht van het Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, stelt 
gepensioneerden, zelfstandigen of werknemers met minder dan 80% werkgelegenheid in 
staat om extra geld te verdienen in hun vrije tijd door associatief werk te doen, van burger-
tot-burger werk of door te werken als onderdeel van de deeleconomie, waaronder werk dat 
is uitbesteed op online platforms. Tot nu toe zijn 44 online platforms erkend onder het 
regime van extra activiteiten.59 Deze platforms hebben de neiging hun eigen mechanismen 

 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Activités Complémentaires (Aanvullende activiteiten) (2019). 
59 Financiën Federale Overheidsdiensten (2019). 
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voor kwaliteitsborging en systemen voor klantbeoordelingen te ontwikkelen. De 
werkzaamheden die onder het regime van extra activiteiten worden uitgevoerd, moeten 
verschillen van het primaire werk van de persoon. Ervan uitgaande dat aan deze vereisten is 
voldaan, kan de werknemer tot € 6.250 onbelast en niet-gerelateerd aan sociale bijdragen 
verdienen. Personen die gebruik maken van deze nieuwe categorie werk hebben een 
juridische relatie die gebruiker en werknemer verbindt, maar geen contractuele relatie. 

Het Sectoriaal Opleidingsfonds - Dientencheques, opgericht in 2017, wil het bewustzijn 
vergroten over beheersbaar en haalbaar werk.  Toen uit een enquête bleek dat 
werknemerscheques om meer respect vragen, met name wat betreft het aanbieden van 
geschikte uitrusting, werd een communicatiecampagne "Tous Respectueux" ("Respecteer 
uw werknemer") gelanceerd om te reageren op de zorgen van werknemersvouchers en om 
het bewustzijn te vergroten over het belang van het bieden van kwaliteit en ergonomische 
uitrusting. De bewustmakingscampagne was vooral gericht op gebruikers van 
dienstencheques, maar ook op aanbieders. De campagne werd gepromoot door 
humoristische video's van Belgische VIP's die taken uitvoeren zonder geschikte uitrusting, 
uitgezonden op sociale netwerken (YouTube, Facebook en Instagram). Werknemers van 
dienstencheques waren betrokken en werden aangemoedigd om folders te verspreiden 
onder hun klanten, om een checklist met items te verspreiden die nodig zijn om goede 
werkomstandigheden in de binnenlandse sector te waarborgen.  

Op basis van het succes van deze eerste campagne plant het Fonds de Soutenabilité nog 
meer vergelijkbare projecten.60 

 
  

 
60 www.tousrespectueux.be (laatst geraadpleegd op 5 November 2019). 

http://www.tousrespectueux.be/
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Bijlage 1: In aanmerking komende PHD-activiteiten in elk van de hierboven genoemde 
belangrijke instrumenten 

 

Instrumenten die de sector 
promoten 

In aanmerking komende PHD-activiteiten 

Niet-
zorginstrumenten 

The Service Voucher Scheme 
(SVS) 

− Huis schoonmaken, 

− was, 

− strijken, 

− naaien, 

− eten bereiden, 

− vervoer voor minder mobiele mensen. 

 Lokale 
tewerkstellingsagentschappen 
(ALE) 

− klein tuinieren,  

− kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in 
particuliere huishoudens geweigerd door professionals 
vanwege hun lage technische aard, 

− helpen bij het uitvoeren van administratieve taken, 

− hulp bij de begeleiding van zieke mensen of kinderen, 

− huisdierenverzorging bij afwezigheid van eigenaren, 

− zorg voor kinderen, zieken of gehandicapten.  

 Buurtdiensten Elke gemeente definieert de beschikbare activiteiten, maar tuinieren, 
huishoudelijke diensten en kinderopvang lijken het meest gezocht 
door particuliere huishoudens. 

 Initiatief voor de ontwikkeling 
tewerkstelling voor sociale 
lokale diensten (IDESS) 

− klein onderhoud, reparatie en ontwikkeling van private 
huizen,  

− groenvoorziening en onderhoud van groene zones, 

− sociale taxi, sociale wasserette en sociale winkel (alleen voor 
mensen in precaire situatie) 

Zorginstrumenten Gesubsidieerde 
thuiszorgdiensten in natura 

Ze omvatten persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp en 
schoonmaak en psychosociale ondersteuning. 

 Gesubsidieerde 
thuiszorgdiensten 

Ze bieden schoonmaak, begeleiding en huisreparatie en onderhoud. 

Transversaal 
instrument. 

Het arbeidsregime van 
huispersoneel 

Werknemers kunnen alle huishoudelijke taken uitvoeren, zoals 
persoonlijke verzorging, thuiszorg, schoonmaken, wassen, koken, 
kinderopvang, kinderopvang en ouderenzorg, zolang het geen 
“intellectuele taak of onderwijs” omvat.  

 Extra activiteiten regime 
− kinderopvang, buitenschoolse opvang,  

− hulp aan zorgbehoevende personen,  

− privélessen (incl. sportlessen), 

− kleine onderhoudswerkzaamheden aan of rond de 
privéwoning,  

− administratieve ondersteuning en incidentele IT-assistentie, 

− onderhoud van graven en andere herdenkingslaatsen,  

− hulp bij kleine of occasionele huishoudelijke taken 
(regelmatig huishouden is uitgesloten), 

− hulp en ondersteuning voor het vervoer van mensen,  

− toezicht van woningen,  

− zorg voor huisdieren. 
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