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Introductie 

Ongeveer 6,3 miljoen mensen werken momenteel in Persoonlijke en Huishoudelijke Diensten (PHD) in 

heel Europa, wat neerkomt op ongeveer 3,4 procent van de totale werkgelegenheid in de EU (9,5 miljoen 

als we zwartwerkers meetellen).1 PHD heeft betrekking op betaalde niet-zorg- en zorgactiviteiten, evenals 

de overlap tussen deze twee, die plaatsvinden in privéwoningen. 

Op het gebied van werkgelegenheid heeft PHD de potentie om aanzienlijk te groeien. Het verhogen van 

het aantal reguliere PHD-werknemers zal nodig zijn om tegemoet te komen aan de groeiende behoeften 

voor PHD, waarvan er veel voortkomen uit de demografische veranderingen die in Europa plaatsvinden. 

Een groeiende bevolking van oudere mensen vereist meer ondersteuning om in hun eigen woningen te 

blijven, terwijl de krimpende beroepsgeschikte bevolking initiatieven nodig heeft die helpen bij het 

activeren en heractiveren van zo veel mogelijk arbeidsgeschikte individuen, bijvoorbeeld door een beter 

evenwicht tussen werk en privéleven waardoor er meer kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt 

ontstaan. Veranderende verwachtingen, geïnspireerd door internationale wetgeving voor mensenrechten 

zoals het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, leiden ook tot een toename in 

vraag naar PHD. 

Vanuit het genderperspectief is elke vorm van openbare steun voor PHD voordelig, aangezien vrouwen 

de grote meerderheid van PHD-verleners vertegenwoordiger, zowel als werknemers in de geregistreerde 

en ongeregistreerde economie als familieleden die huishoudelijke en zorgtaken in een onbetaalde rol 

vervullen.2 Vrouwen vertegenwoordigen ook een groot deel van de PHD-gebruikers, aangezien zij de 

meerderheid van de oudere bevolking vormen.3  Vrouwen die betrokken zijn in de onbetaalde sfeer 

zouden dubbel zoveel profiteren van de beschikbaarheid van geformaliseerde PHD, zowel vanwege de 

mogelijkheid tot tijdelijke zorg als de mogelijkheid van toegang tot de arbeidsmarkt. Bovendien zou het 

overzetten van PHD naar de formele economie deze aanzienlijk versterken, aangezien er bij PHD 

momenteel sprake is van een hoog percentage aan ongeregistreerde en informele arbeidsregelingen. 

Geregulariseerde PHD-sectoren zullen tal van kansen bieden voor de tewerkstelling van arbeidskrachten 

met verschillende niveaus aan vaardigheden en kwalificaties, zoals vrouwen die huishoudelijke en 

zorgvaardigheden hebben verkregen in de onbetaalde sfeer, en arbeidskrachten die moeilijkheden 

kennen bij het (opnieuw) deelnemen aan de formele arbeidsmarkt. Het resultaat is dat 

beleidsmaatregelen die erop gericht zijn om PHD een boost te geven geweldige sociale 

investeringsmaatregelen vertegenwoordigen met aanzienlijke sociale en economische voordelen. Om 

ervoor te zorgen dat deze beleidsmaatregelen effectief zijn, moet er meer subsidie beschikbaar komen, 

in ieder geval vooraf, voor de sectoren die met PHD geassocieerd worden. 

Het project ter bevordering van persoonlijke en huishoudelijke diensten (Advancing Personal and 

Household Services of Ad-PHS) heeft als doel om een gemeenschappelijk discursief kader rond PHD te 

 
1 Lebrun (2020). Vóór het vertrek van het VK uit de EU waren er volgens Decker/Lebrun (2018: 9) 8 miljoen mensen formeel 
werkzaam in deze sector (het cijfer is dus exclusief zwartwerkers). 
2 Ter vergelijking: staatssubsidies voor de auto-industrie in Duitsland steunen voornamelijk mannen, die zo'n tachtig procent van 
de werknemers van deze sector uitmaken en ook de belangrijkste groep gebruikers van auto's vertegenwoordigen (Ohrem/Meier-
Gräwe 2012). 
3 Europese Commissie (2020a). 
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creëren onder verschillende spelers in verschillende lidstaten. Binnen deze context zou het creëren van 

een gemeenschappelijk discursief kader helpen bij de volgende zaken: bewustzijn voor de verschillende 

definities van PHD in verschillende lidstaten, een gezamenlijke communicatieve inspanning om een 

definitie te vinden die uitvoerbaar is voor alle betrokken partijen, een gedeelde indeling van de 

verschillende aanpakken die gebruikt worden voor de promotie van deze sector en een gedeeld begrip 

van de richtsnoeren voor maatregelen, die de verdere ontwikkeling ervan zouden ondersteunen. Daarom 

is het doel van dit project om te begrijpen hoe PHD momenteel in verschillende contexten functioneert 

en om deze informatie te gebruiken om kaders te ontwikkelen die alle EU-lidstaten ondersteunen om hun 

PHD-beleidsmaatregelen te ontwikkelen. 

Het faciliteren van het ontstaan van een gemeenschappelijk debat inzake PHD op EU-niveau en bij de 

lidstaten draagt bij aan de economische en sociale welvaart in de EU. Allereerst moeten de huidige en 

toekomstige PHD-verleners werknemersrechten hebben (inclusief eerlijke lonen) en sociale bescherming 

die is geassocieerd met formele4 en gereguleerde5 tewerkstelling in elk land. Daarnaast hebben PHD-

gebruikers, met name de kwetsbaardere groepen zoals oudere mensen, chronisch zieke mensen en 

mensen met handicaps die vaak op dagelijkse basis van PHD afhankelijk zijn, betaalbaardere en 

betrouwbaardere diensten nodig. Het inspelen op de behoeften en zorgen van PHD-werknemers en -

gebruikers, evenals die van werkgevers, of dit nu gebruikers of dienstverleners zijn, kan helpen bij het 

ontwikkelen van aanpakken voor de professionalisering en regulering van de geassocieerde sectoren. 

Gezien de omstandigheden van de heersende informele arbeidsregelingen zijn professionele en 

kwalitatieve normen moeilijk te implementeren. Een gebrek aan geschikte arbeiderskwalificatie heeft een 

negatieve impact op zowel de PHD-verlener, die geen toegang heeft tot stijgende arbeidsmobiliteit, als 

de PHD-gebruiker, die geen garantie heeft wat betreft de kwaliteit van de verleende diensten. In deze 

context hebben de geassocieerde sociale partners ook een belangrijke rol met betrekking tot het 

onderhandelen van collectieve overeenkomsten en het invloed uitoefenen op de relevante regelgevende 

kaders. 

Een gemeenschappelijk debat kan ook helpen bij het identificeren van gedeelde kenmerken en 

uitdagingen van PHD in alle lidstaten. Dit maakt het eenvoudiger voor lidstaten om best practices te delen, 

samen te werken voor de formalisering en professionalisering van PHD, en om de benodigde reguleringen 

en toezicht te ontwikkelen. Lidstaten hebben momenteel verschillende gradaties van professionalisering 

en formalisering wat betreft PHD. De sterke afhankelijkheid van migratieketens,6 zowel tussen lidstaten 

als met derde landen, en het daaruit voortvloeiende belang van financiële overdrachten voor bepaalde 

lidstaten verhogen het belang van het creëren van een gemeenschappelijk Europees kader voor een PHD-

aanpak. Zo een kader zou deel moeten uitmaken van de aankomende EU-initiatieven, zoals het geplande 

actieplan van de Europese pijler van sociale rechten en eventuele initiatieven die gelinkt zijn aan 

zorgdiensten (langdurige zorg, kindergarantie en de Europese strategie inzake handicaps).  

Beleidsvormers kunnen de ontwikkeling van PHD in hun landen het beste ondersteunen als ze de 

specifieke uitdagingen waar deze sectoren mee te maken hebben goed kennen, en de belangrijkste 

directe en indirecte terugverdieneffecten die gelinkt zijn aan de PHD-activiteiten evenals de aanpakken 

 
4 Zie glossarium. 
5 Zie glossarium. 
6 Zie glossarium. 
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die zijn voorgesteld door andere landen in vergelijkbare omstandigheden. Daarom is het begrijpen van 

hoe beleidsmaatregelen een impact hebben gehad in landen met geavanceerde PHD-instrumenten van 

essentieel belang. 

Bij het overwegen van beleidsvormen die de formele PHD-activiteiten vormgeven, maakt dit paper 

onderscheid tussen beleidsinstrumenten en beleidsmechanismes: 

- Beleidsinstrumenten zijn de tastbare interventies die zijn ontworpen door specifieke 

overheidsinstanties om specifieke beleidsdoeleinden te ondersteunen. In het geval van PHD zijn 

een aantal gebruikelijke instrumenten mini-jobs, vouchers en geldoverboekingen (bijv. 

belastingvermindering en zorgtoeslagen). De kenmerken van deze gebruikelijke instrumenten 

variëren afhankelijk van de nationale context en kunnen na verloop van tijd kunnen worden 

aangepast of gewijzigd.  

- Functionerende mechanismes van beleidsinstrumenten zijn functies van deze gebruikelijke 

instrumenten die variëren afhankelijk van de nationale context en kunnen na verloop van tijd 

kunnen worden aangepast of gewijzigd om specifieke uitdagingen aan te pakken die geassocieerd 

worden met het formaliseren en reguleren van PHD-activiteiten.  

 

Het begrijpen van deze soorten beleidsinstrumenten en -mechanismes die gebruikt worden bij de aanpak 

van uitdagingen voor de PHD in een bepaald land, helpt beleidsvormers bij het ontwerpen van 

instrumenten die het beste voldoen aan de specifieke lokale behoeften en die op de lange termijn het 

meest succesvol zijn. 

In dit paper hebben in brede zin vier uitdagingen geïdentificeerd die de lidstaten wellicht willen 

overwegen bij het ontwerpen van instrumenten om PHD-activiteiten te ondersteunen: transparantie, 

toegankelijkheid, functionaliteit en duurzaamheid. Instrumenten kunnen deze uitdagingen aanpakken 

door mechanismes te implementeren die oplossingen bieden via financiering, procesbeheer en 

kwaliteitsbeheer. Lidstaten waar PHD hoog op de beleidsagenda staat hebben meerdere instrumenten 

ontwikkeld, elk met een focus op verschillende doelgroepen. Eén instrument kan meerdere mechanismes 

omvatten om verschillende uitdagingen op effectieve wijze op te lossen. Een breed aanbod helpt het PHD-

systeem van een land om zo goed mogelijk te voldoen aan de diverse behoeftes van verschillende 

werknemers en gebruikers.  

Dit paper, als onderdeel van het Ad-PHS-project, probeert de staat van PHD in 21 EU-lidstaten in kaart te 

brengen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, 

Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en 

Zweden. Het benadrukt het belang van de PHD voor de Europese Unie en stelt aanpakken voor het 

analyseren van PHD op nationaal niveau voor. Om een kader te ontwikkelen voor begrip in hoe PHD in 

verschillende contexten functioneert, vertrouwt het rapport op voorbeelden van beleidsvormen en 

instrumenten die momenteel in verschillende lidstaten worden gebruikt. Een gemeenschappelijk 

Europees kader voor PHD zou landen steunen die geïnteresseerd zijn in continue ontwikkeling van PHD-

instrumenten en -beleidsvormen om zowel hun nationale ontwikkeling op dit belangrijke gebied als die 

van de EU verder te helpen, met een grote impact op de kwaliteit van leven voor miljoenen Europeanen.  
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Factoren die de groei van PHD ondersteunen 

Factoren voor PHD-groei kunnen focussen op de bestaande en groeiende vraag naar PHD onder 

gebruikers, evenals op kansen om het aanbod aan PHD-werknemers te laten toenemen.  

De verwachting is dat de vraag naar PHD in de EU zal groeien vanwege de effecten van veranderende 

bevolkingssamenstellingen, betere sociale integratie van mensen met een handicap, 7  inclusief vele 

ouderen die beperkingen ontwikkelen of een handicap krijgen, evenals een groeiende 

arbeidsmarktintegratie van mensen met zorgverantwoordelijkheden, vrouwen in het bijzonder.  

Het percentage van mensen van 65 jaar of ouder groeit elke dag in elke lidstaat. Daar komt bij dat de 

bevolking van mensen boven de 80, die de meeste zorg nodig heeft, naar verwachting zal verdubbelen 

tussen 2017 en 2060.8 De EU heeft toegezegd om van institutionele op gemeenschapsgerichte zorg over 

te stappen als onderdeel van de strategie inzake handicaps voor 2010-2020, en de verwachting is dat dit 

beleid wordt voortgezet in de vervolgstrategie in overeenstemming met de Europese pijler van sociale 

rechten (EPSR). Tegen deze achtergrond zullen beter gereguleerde en uitgebreide PHD-sectoren het 

makkelijker voor deze groeiende bevolkingsgroep zijn, evenals andere kwetsbare groepen, zoals mensen 

met een handicap en mensen die chronisch ziek zijn, om erop te vertrouwen dat de diensten die ze nodig 

hebben toegankelijk en betaalbaar zijn waar en wanneer ze die nodig hebben. Daarnaast is een toename 

van het percentage vrouwen in de beroepsbevolking ook een belangrijk deel van de EU-doeleinden. De 

strategie voor gendergelijkheid van de EU focust op het verhogen van deelname van vrouwen op de 

arbeidsmarkt, het verkleinen van de genderkloof en pensioenkloven en het sluiten van de 

genderzorgkloof.9 Hoewel de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt groeiende is, loopt deze nog 

steeds achter op de participatiegraad van mannen. De hoogste arbeidskloof bestaat voor moeders en 

vrouwen met zorgverantwoordelijkheden, waarbij 22 procent van niet-werkende vrouwen zegt dat ze de 

arbeidsmarkt hebben verlaten vanwege zorgverantwoordelijkheden binnen de familie. 10  Een van de 

manieren om iets aan deze situatie te doen is de “richtlijn voor balans werk-privé” die de gelijke verdeling 

van zorgverantwoordelijkheden tussen ouders promoot. Het vinden van een balans tussen werk en privé 

is echter vooral een uitdaging voor alleenstaande ouders, waarvan de meerderheid vrouw is.11 Het zijn 

ook vrouwen die het grootste gedeelte van niet-betaald werk op zich nemen, en daarom is niet alleen een 

eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheden thuis cruciaal, maar ook de beschikbaarheid van 

kinderopvang, sociale zorg en huishoudelijke diensten, in het bijzonder voor alleenstaande ouders. De 

ondervertegenwoordiging van vrouwen op de arbeidsmarkt resulteert daarnaast vaak in een 

intersectionele versterking van gender met aanvullende kwetsbare omstandigheden en marginalisatie, 

 
7 Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UN CRPD) is ook een bijdragende factor voor de behoefte 
aan groei in PHD, aangezien het de rechten van mensen met een handicap steunt om onafhankelijk te leven en om geïntegreerd 
te zijn in hun gemeenschappen (Artikel 19). Het UN CRPD is ondertekend door alle EU-lidstaten en werd in december 2010 door 
de EU bekrachtigd. De EU heeft toegezegd om van institutionele op gemeenschapsgerichte zorg over te stappen als onderdeel 
van de strategie inzake handicaps voor 2010-2020 (Open Society Foundations (2012): De Europese Unie en het recht op een 
gemeenschapsleven). 
8 VN (2019). 
9 Europese Commissie (2020a). 
10 Eurostat (2020); Catalyst (2019, op basis van Eurostat).  
11 Maldonado, Laurie C./Nieuwenhuis, Rense (2015). 
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zoals het behoren tot een etnische of religieuze minderheid 12  of het hebben van een 

migrantenachtergrond. Het promoten van de ontwikkeling van PHD-sectoren zou daarom niet alleen de 

problemen van werkgelegenheid en gendergerelateerde salarissen, pensioenen en zorgkloven voor 

gebruikers aanpakken, maar zou tegelijkertijd werkgelegenheid in de sectoren van de kinderopvang, 

sociale zorg en huishoudelijke diensten creëren, en dus dubbel voordelig zijn voor het tegengaan van de 

loon- en pensioenkloven voor vrouwen, die waarschijnlijk volharden in omstandigheden van informele 

arbeidsregelingen. 

Het aanbod aan PHD-verleners kan groeien door de bestaande, niet-geregistreerde beroepsgroep te 

versterken en ze over te zetten naar de formele economie13 en door de structurele redenen aan te pakken 

die het mogelijk maken dat dit werk zonder registratie uitgevoerd wordt. Het verminderen van zwartwerk 

in alle sectoren is al een prioriteit voor de Europese Unie, want dit “[schaadt] de economie van de EU, 

[leidt] tot oneerlijke concurrentie, [bedreigt] de financiële duurzaamheid van de sociale modellen van de 

EU en [resulteert] in een groeiend gebrek aan sociale en arbeidsrechtelijke bescherming voor 

werknemers.”14 In 2016 was al het zwarte en niet voldoende gedeclareerde werk gelijk aan 17,9 procent 

van EU28 BBP van € 2,36 biljoen, 15  en dit vertegenwoordigt een significant verlies aan potentiële 

belastinginkomsten en bijdrages aan sociale zekerheid. PHD is inderdaad het op twee na meest 

voorkomende werkterrein voor zwartwerkers.16 Lebrun (2020) raamt het aantal zwartwerkers in de PHD-

sector op 3,1 miljoen (voorzichtige schatting), hetgeen neerkomt op één werknemer op drie in de sector 

in heel Europa. In landen zonder ontwikkelde PHD-activiteiten wijzen de statistieken er zelfs op dat 70 

procent 17  van de PHD-werknemers in de zwarte economie werkt. Het ontwikkelen van 

beleidsmaatregelen en regelgevende en wetgevende kaders die alternatieven voor zwart PHD-werk 

ondersteunen zouden een prioriteit van de EU moeten zijn om de strijd tegen zwartwerk verder te helpen. 

Het krimpen van de wereldbevolking zal knelpunten in sectoren veroorzaken, omdat werknemers moeite 

zullen hebben om de vacatures te vullen die door de gepensioneerde arbeidskrachten vrij komen. Voor 

het verbeteren van de arbeidsmarkt moeten er meer mensen worden geactiveerd. De ontwikkeling van 

een robuuste en gereguleerde markt voor PHD zou mensen die momenteel in de onbetaalde sfeer 

zorgwerkzaamheden verrichten en huishoudelijke verantwoordelijkheden uitvoeren in staat stellen om 

terug te keren naar hun betaalde arbeidsparticipatie of deze te verhogen. Maar opnieuw zijn vrouwen in 

de meerderheid in deze doelgroep, vanwege hun oververtegenwoordiging in de onbetaalde sfeer. Gezien 

het groeiende belang van thuiszorg in vergelijking met institutionele zorg, zouden mensen die getraind 

zijn voor institutionele zorg ook moeten overstappen op PHD-werk, vooral in het geval van thuiszorg, 

bijvoorbeeld door het gebruik van het European Care Certificate. De ontwikkeling van PHD zou ook 

voordeel opleveren bij het aanpakken van beide vervangingsproblemen en de loonkloof tussen vrouwen 

en mannen in de bredere Europese arbeidsmarkten.  

 
12 ENAR (2017). 
13 Europese Commissie (2017a). 
14 Europees Parlement en de Raad (2016: L 65/13).  
15 Pérez-Magro et al. (2017). 
16 Decker/Lebrun (2018: 9). 
17 Deze statistiek heeft waarschijnlijk betrekking op werknemers die in andere diensten dan de zorg werkzaam zijn. 
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Onderzoeken schatten dat sectoren die bij PHD betrokken zijn via de groeiende ontwikkeling de potentie 

hebben om 5 miljoen nieuwe banen te creëren.18 PHD kan professionele mogelijkheden creëren waardoor 

miljoenen mensen betekenisvolle bijdragen kunnen leveren aan de levens van andere in Europa; zowel in 

banen in de zorg als daarbuiten.19 Het is net zo belangrijk dat het dit soort mogelijkheden kan bieden aan 

brede verscheidenheid aan werknemers vanwege de lage toetredingsdrempel, flexibele uren en minimale 

vereisten wat betreft training en ervaring, in het bijzonder – maar niet beperkt tot – in de niet-zorgsector. 

Hierdoor kan PHD, hoewel dit niet het doel is, ook bijdragen aan scheppen van banen voor mensen die te 

maken hebben met obstakels bij het vinden en behouden van werk, zoals mensen met verouderde 

kwalificaties en mensen die geen kwalificaties en formeel erkende vaardigheden bezitten. Sommige van 

deze mensen behoren tot de 20 procent van de Europeanen van 25 tot 54 jaar die geen voortgezet 

onderwijs hebben voltooid20 en voor wie het daarom moeilijk kan zijn om in aanmerking te komen voor 

geschoold werk. Anderen kunnen het risico lopen om hun baan te verliezen vanwege 

automatiseringsprocessen. Het ontwikkelen van reguliere PHD-banen zou langdurig werkloze mensen ook 

kunnen helpen bij het integreren op de arbeidsmarkt. Dit is een groep die ongeveer de helft van alle 

werkloze mensen in de EU 28 omvat.21 Bovendien vereisen sommige banen in de niet-zorgsector beperkte 

taalvaardigheid, wat kansen biedt voor migranten van andere lidstaten en derde landen. Vrouwen, die 

historisch gezien zwaarder getroffen worden door de ontwikkeling van werkloosheid en die een hoger 

werkloosheidscijfer overleggen in de EU 28 dan hun mannelijke tegenhangers,22 vormen ongeveer 90 

procent van de PHD-verleners.23 Er moeten aanzienlijke inspanningen worden gedaan om de diversiteit 

onder werknemers te verhogen, inclusief het rekruteren van meer mannen en het bestrijden van 

genderstereotypes. Daarnaast moeten er trajecten voor professionele ontwikkeling en kansen op 

loopbaanontwikkeling worden gecreëerd, terwijl gelijke toegang hiertoe voor alle arbeidskrachten wordt 

gegarandeerd.24 Het is echter belangrijk om op te merken dat scholing en kwalificaties essentieel zijn voor 

de groei en ontwikkeling van PHD, zeker op de gebieden binnen PHD die professioneel gereguleerd zijn. 

De nadruk binnen PHD-voortuitgang moet daarom op de creatie van aantrekkelijke banen voor iedereen 

liggen, in plaats van het te zien als een sector die alleen aantrekkelijk is voor werknemers die 

moeilijkheden kennen bij het toetreden tot de arbeidsmarkt.25 Het blijft voor al het PHD-werk belangrijk 

dat groei niet de aandacht afleidt van de behoefte aan het aantrekken van mensen die geïnteresseerd en 

geschikt zijn voor de soorten werk waar een hoog niveau van wederzijds vertrouwen is vereist tussen de 

gebruiker en de verlener, evenals een interesse in de soorten activiteiten en vereiste vaardigheden door 

de verschillende aspecten van PHD.  

Hoewel de PHD-sector ongeëvenaarde kansen biedt voor het scheppen van banen, zal dit niet gebeuren 

zonder de garantie dat deze beroepen aantrekkelijk zijn voor werknemers, vooral in vergelijking met 

 
18 Decker/Lebrun (2018). 
19 EASPD (2019a). 
20 Eurostat (2018a). 
21 Europese Commissie (2019). 
22 Eurostat (2019a). 
23 Decker/Lebrun (2018). 
24 Federatie van Europese sociale werkgevers (2019). 
25 Professionele regelgeving verschilt per land en soms ook per regio. Hoewel het gebruikelijk is dat zorgdiensten in veel langen 
worden gereguleerd, kan ook niet-zorgwerk worden gereguleerd, waardoor er specifieke vaardigheden en kwalificaties voor 
indienstneming zijn vereist. 
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andere sectoren waar vergelijkbare kwalificatieniveaus voor zijn vereist. Er is al sprake van aanzienlijke 

personeelstekorten in PHD over heel Europa, voornamelijk vanwege een gebrek aan aantrekkelijke banen 

dat is veroorzaakt door bezuinigingsmaatregelen.26 Een geschikte financiering van de relevante sectoren 

is daarom noodzakelijk, vooral als het gaat om het complementeren van effectieve PHD-beleidsvormen. 

Verzekeren dat de financiering van PHD-sectoren gericht is op de specifieke behoeften die zijn vereist 

voor ontwikkeling van de beroepsbevolking27 zal cruciaal zijn om de potentiële schepping van banen van 

PHD op duurzame wijze te ontgrendelen.  

Om het aanbod van werknemers en verdere geformaliseerde werkgelegenheid uit te breiden, is de 

ontwikkeling en uitbreiding van toelatings- en regularisatieprogramma's essentieel. In veel lidstaten 

vertegenwoordigen informele arbeidsregelingen met migrantenvrouwen een van de belangrijkste 

vormen van de verlening van PHD. Hierdoor wordt het ook makkelijker voor onderdanen van derde landen 

buiten de EU om werkvergunningen te krijgen voor werkgelegenheid in PHD. Hierdoor worden huidige 

inwoners die geen papieren bezitten en bestaande niet-geregistreerde PHD-werknemers in staat gesteld 

om regulier te werken en er wordt zo tevens een pijplijn gecreëerd voor aanvullende werknemers die uit 

EU-landen migreren om aan de groeiende vraag te voldoen. 

In 2017 immigreerde er een totaal van 4,4 miljoen mensen naar een van de EU-28-lidstaten. Onder deze 

4,4 miljoen immigranten waren naar schatting 2 miljoen burgers uit niet-EU-landen, 1,3 mensen met een 

staatsburgerschap van een andere EU-lidstaat dan het land waar ze naar immigreerden, ongeveer 1 

miljoen mensen die naar een EU-lidstaat migreerden waar ze het staatsburgerschap van bezitten 

(bijvoorbeeld terugkerende burgers of burgers die in het buitenland zijn geboren), en zo'n 11 duizend 

staatlozen.  

Duitsland rapporteerde het grootste aantal immigranten (917,100), gevolgd door Spanje, Frankrijk en 

Italië. Duitsland rapporteerde het grootste aantal emigranten (560,700), gevolgd door Spanje, Frankrijk, 

Roemenië en Polen. Een totaal van 22 van de EU-lidstaten rapporteerde meer immigratie dan emigratie 

in 2017, maar in Bulgarije, Kroatië, Letland, Polen en Roemenië lag het aantal emigranten hoger dan het 

aantal immigranten.28 Deze cijfers wijzen op circulaire migratiepatronen waarbij Duitsland, Frankrijk, Italië 

en Spanje worden gelinkt aan Polen, Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Letland en Litouwen, waarbij burgers 

uit de laatste groep ook hun intrek nemen in de eerste groep landen. Behalve seizoensgebonden 

landbouwactiviteiten, kunnen deze migratiepatronen ook worden toegepast op langdurige zorg, 

aangezien langdurige zorg in Duitsland, Spanje en Italië vaak wordt verleend door roterend inwonend 

huishoudelijk personeel dat uit migranten bestaat. Daarnaast kan er van een aanzienlijk deel van de 

vrouwen die uit niet-EU-landen zoals de Oekraïne, Bosnië, Servië of Moldavië arriveren ook worden 

verwacht dat ze aan de slag gaan in sectoren die geassocieerd zijn met PHD. 

Afhankelijk van het nationale migratieregime, kunnen de migrerende vrouwen die huishoudelijk werk in 

de EU uitvoeren wel of geen permanente verblijfsstatus hebben. Hoewel er in sommige lidstaten, zoals 

 
26 EASPD (2019a). 
27 EASPD (2019b). 
28 Eurostat (2019b). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:EU_enlargements
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Spanje of Polen,29  mechanismes zijn die de regularisatie30  van irreguliere migranten onder bepaalde 

voorwaarden toestaan, inclusief het presenteren van een reguliere arbeidsovereenkomst, is in andere 

lidstaten, zoals Duitsland, een regularisatie a posteriori van irreguliere migratie onmogelijk. Goed 

ontwikkelde PHD-sectoren zouden het echter mogelijk maken om vóór het land binnen te komen een 

reguliere verblijfsstatus aan te vragen op basis van een arbeidsovereenkomst.  

In deze context zouden de Europese lidstaten in Centraal- en Oost-Europa, die zowel arbeidskrachten voor 

huishoudelijk werk sturen als ontvangen, ook de rol van aandrijfriem kunnen vervullen voor 

gemeenschappelijke Europese training en kwalificatienormen voor derde landen. Het European Care 

Certificate (ECC)31 is al populair in de regio, waar het zowel wordt gebruikt als een instrument voor training 

als het promoten van de circulatie van vaardigheden. Wat betreft de circulatie van vaardigheden, 

suggereert onderzoek dat binnen het kader van dit project is uitgevoerd twee aanvullende vormen van 

mobiliteit: terwijl jonger huishoudelijk personeel vaak van de lidstaten uit Centraal- en Oost-Europa naar 

westelijke en zuidelijke Europese lidstaten migreert, wil huishoudelijk personeel van middelbare leeftijd 

zich juist vaak opnieuw vestigen in hun landen van herkomst. Sommige landen, zoals Slowakije, hebben 

initiatieven gestart om instrumenten te creëren ter ondersteuning van die laatste dynamiek, wat zou 

bijdragen aan een gelijkere verdeling van PHD in de EU. 

Om te garanderen dat PHD kan voldoen aan de behoeften van diverse groepen gebruikers en verleners, 

is het belangrijk dat beleidsvormers zich concentreren op het regulariseren van de PHD-markt en het 

professionaliseren van PHD-banen. Het creëren van een regelgevend kader voor waardige banen voor alle 

PHD-verleners met eerlijke werktijden, eerlijk loon en sociale bescherming zal aan de ene kant momenteel 

niet-geregistreerde werknemers in staat stellen om regulier werk te verrichten. Het zal PHD ook als een 

realistisch en respectabel soort werk presenteren voor mensen die een baan in PHD overwegen. 

Daarnaast zullen gebruikers profiteren van de ontwikkeling van de sectoren die bij PHD betrokken zijn, 

aangezien regulatie de transparantie en het vertrouwen zal verbeteren. Hoewel een regelgevend kader 

gebruikers van zwartwerk kan aanmoedigen om ook voor formele arbeidsregelingen te kiezen, is er ook 

openbare investering in deze sector vereist om deze diensten betaalbaar te maken. Het ontwikkelen van 

sectorbrede normen en kwaliteitsborging helpt bovendien bij het verzekeren dat PHD veilig, betrouwbaar, 

beschikbaar en betaalbaar is voor alle mensen die van deze diensten afhankelijk zijn. 

Ondanks de vele factoren die de uitbreiding en regularisatie van PHD-beleidsvormen ondersteunen, is er 

ook kritiek. Een deel van die kritiek gaat over het gebruik van openbare fondsen om PHD te subsidiëren 

voor niet-kwetsbare bevolkingsgroepen.32 Voorstanders van PHD-ontwikkeling wijzen naar landen zoals 

Zweden, België en Frankrijk,33  waar het terugverdieneffect van bestaande PHD-instrumenten, via de 

belastingen en sociale bijdragen of anderszins niet-geregistreerde of werkloze PHD-verleners evenals de 

 
29 Tussen 2003 en 2012 zijn er in Polen drie regularisatieprogramma's geïntroduceerd. De eerste twee (2003 en 2007) werden 
aangeboden aan langdurige irreguliere buitenlandse inwoners. Migrerende huishoudelijke werkers die in Polen actief zijn konden 
onder dit programma nauwelijks een verblijfsvergunning aanvragen vanwege de kortere verblijfperiodes in Polen dan die door 
het programma vereist waren. Oekraïense immigranten hebben echter geprofiteerd van het derde regularisatieprogramma, 
aangezien zij konden voldoen aan de zeer liberale vereisten (bewijs dat ze minimaal vijf jaar in Polen woonden en geen vergunning 
hadden om in Polen te verblijven op het moment dat deze wet werd ingevoerd, namelijk op 1 januari 2012) (Kindler et al. 2016). 
30 Zie glossarium. 
31 ECC (2015). 
32 Carbonnier/Morel (2015). 
33 Franse ministerie van economie en financiën (2016). 
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verhoogde belastingen en bijdrages van opnieuw geactiveerde of actievere PHD-gebruikers, de 

overheidsuitgaven rechtvaardigen.34 Er kunnen bovendien ook indirecte terugverdieneffecten op basis 

van positieve externe effecten, gelinkt aan een betere balans tussen werk en privé, 35  worden 

waargenomen. 

Andere kritieke noten beschouwen dat het huidige debat over PHD onvoldoende ingaat op de 

persoonlijke zorg en huishoudelijke behoeften van PHD-verleners,36 in het bijzonder die van gemigreerde 

PHD-verleners waarvan de families niet mee kunnen migreren. Voorstanders van uitbreiding van PHD 

merken op dat het professionaliseren van dit werk ervoor zorgt dat PHD-verleners bijdragen aan en 

profiteren van sociale vangnetten, zoals pensioenen, ongevallenverzekeringen en ziekteverlof, en zo 

kunnen er tevens eerlijke contracten worden geëist, waardoor de verleners en hun gezinnen in stabielere 

posities komen dan het geval is bij de alternatieve informele regelingen.37 Het garanderen van gelijke 

behandelingen voor arbeidsmigranten en de mogelijkheid om met hun gezin samen te leven, samen met 

maatregelen om een transnationale circulatie van vaardigheden te ondersteunen, zijn ook essentieel in 

deze context.  

Er is ook sprake van sociale kritiek als we kijken naar de relaties wat betreft gender en klasse in PHD, 

aangezien de meeste PHD-verleners vrouwen zijn, evenals de meerderheid van de PHD-gebruikers.38 

Ondanks de toename in de afgelopen decennia wat betreft betaald werk voor vrouwen, doen vrouwen in 

de EU gemiddeld gezien nog altijd 3,5 uur aan onbetaald huishoudelijk werk, terwijl dit voor mannen 1,5 

uur is. 39  Critici stellen dat het ontwikkelen van een PHD-markt voor diensten de kwestie van 

gendergelijkheid simpelweg verandert in een klassengeschil, door geschoolde vrouwen uit de midden- en 

bovenklasse aan te moedigen om hun onbetaalde huishoudelijke werk en zorg uit te besteden aan 

vrouwen met minder scholing en een lager inkomen. 40  Dat een aanzienlijk aandeel vrouwelijke 

arbeidskrachten dat in de sector werkt ook gekleurde vrouwen zijn, draagt bij aan de dimensie van 

verankerde discriminatie en ongelijkheid op basis van ras en etniciteit. Voorstanders van PHD erkennen 

echter dat het ontwikkelen van PHD een hogere participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt 

bevordert, zowel voor PHD-verleners als in andere sectoren.41 Vooral bij het verlenen van langdurige zorg 

voor familieleden, kan PHD het verschil betekenen tussen vrouwen die actief blijven op de arbeidsmarkt 

versus het tijdelijk of permanent verlaten van hun werk of het parttime werken om hun zorgtaken te 

kunnen vervullen. Met betrekking tot zorg wordt de behoefte aan PHD gedeeld tussen huishoudens, 

ongeacht hun inkomsten. Hoewel sommige Europese landen, zoals België, PHD ook betaalbaar hebben 

gemaakt42 voor huishoudens met lagere inkomens, zijn het in andere Europese landen, zoals Duitsland, 

vooral de huishoudens met hogere inkomens die van de overheidssteun voor PHD profiteren. Dit 

 
34 IMPact (2014a). 
35  Zie de theoretische elementen van de “Pigouviaanse subsidies”: Met subsidies voor de PHD-sector wordt een gedrag 
gestimuleerd (meer huishoudens maken aldus gebruik van legale arbeid) dat elders (bijvoorbeeld een betere balans tussen werk 
en privé) of voor de samenleving een positief effect heeft. 
36 Morel (2015). 
37 IMPact (2014a). 
38 Morel (2015). 
39 Decker/Lebrun (2018). 
40 Morel (2015). 
41 Manoudi et al. (2018), Europese Commissie (2018a). 
42 In België bestaat ongeveer een derde van de gebruikers van dienstencheques uit huishoudens met lage inkomens, met een 
netto maandelijks inkomen van minder dan € 2.500 per maand (EFSI 2018). 
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onderschrijft tevens hoe formalisatie moet afhangen van het bieden van waardige banen met eerlijke 

lonen en arbeidsvoorwaarden, sociale bescherming, training en kansen voor professionele groei, en 

publieke campagnes om het beeld van hoe PHD-werk in de maatschappij wordt gezien te corrigeren. Wat 

betreft dat laatste punt moet er ook worden gekeken naar religieuze, etnische, gendergerelateerde en 

sociale discriminatie en racisme en hun intersectionaliteit. 

Zonder de geldigheid van sommige kritiek te verwerpen, is het belangrijk om op te merken dat PHD 

bestaat en zal blijven groeien. In plaats van het debat te laten leiden door bezwaren, is het belangrijk om 

rekening te houden met deze kritieken en uitdagingen om zo geprofessionaliseerde en duurzame formele 

PHD-activiteiten in alle geïnteresseerde lidstaten te ontwikkelen. Door dit te doen zullen mensen die in 

de geassocieerde sectoren werkzaam zijn toegang hebben tot optimale voorwaarden, uitkeringen en 

lonen, en mensen die behoefte hebben aan PHD zullen toegang krijgen tot betrouwbare en betaalbare 

dienstverlening van hoge kwaliteit. 

Het definiëren van PHD 

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO - IAO) bespreekt PHD met gebruik van de term “huishoudelijk 

werk”, gedefinieerd in artikel I van de ILO-conventie 189 als “werk dat in of voor een huishouden of 

huishoudens wordt verricht”, waarbij wordt gespecificeerd dat, “een persoon die alleen zo nu en dan of 

sporadisch huishoudelijk werk verricht en niet op beroepsmatige basis geen huishoudelijk werker is.”43 

Tot op heden is Conventie 189 geratificeerd door zeven EU-lidstaten: België, Finland, Duitsland, Ierland, 

Italië, Portugal en Zweden.44 De focus van deze definitie ligt op de locatie van het werk – de woning – en 

op de soorten werkers op wie de definitie van toepassing is. Er wordt terecht gefocust op de rechten van 

de werkers die in de woning werkzaam zijn. 

De operationele definitie van PHD gebruikt door de Europese Commissie in het 2012 Staff Working 

Document “over het exploiteren van werkgelegenheidspotentieel van de persoonlijke en huishoudelijke 

diensten” definieert PHD als “[toepasselijk] op een breed scala aan activiteiten die bijdragen aan het 

welzijn thuis van gezinnen en individuen: kinderzorg (CC), langdurige zorg (LTC) voor ouderen en voor 

mensen met een handicap, schoonmaakwerk, herstellessen, thuisreparaties, tuinieren, IT-ondersteuning, 

enz.”45 Dit onderscheid tussen zorg- en niet-zorgwerk in PHD zal in de volgende sectie verder besproken 

worden. Door over PHD na te denken in termen van gebruikersgroepen en hun doeleinden, evenals de 

specifieke taken die de term omvat, duit de EU PHD aan als onderdeel van de formele arbeidsmarkt, 

gelijkwaardig aan andere werkterreinen binnen de formele arbeidsmarkt. 

Op het niveau van lidstaten worden de definities van PHD veelal ingekaderd via de ontwikkeling van 

verschillende beleidsvormen en instrumenten voor de promotie van PHD-werk. Het Borloo Plan in 

Frankrijk definieerde Persoonlijke diensten46 volgens 25 specifieke activiteiten die in een decreet van 2005 

 
43 IAO (2011). 
44 Deze Conventie zal vanaf 4 april 2020 in Zweden van kracht zijn. 
45 Europese Commissie (2012). 
46 In het Frans: “services à la personne.” 



Dit project wordt gefinancierd 

door de Europese Unie  

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

12 

 

werden geïdentificeerd. Tot op de dag van vandaag omvat deze lijst zowel zorg- als niet-zorgdiensten. 

Duitsland definieert “aan het huishouden gerelateerde werkgelegenheid”47 daarentegen op basis van de 

positionering ervan binnen het Duitse belastingwetboek. De aanschaf van huishoudelijke diensten die 

normaal gesproken worden verricht door leden van het huishouden en die binnen het huis worden 

verricht, geven huishoudens recht op een aftrekpost. Door deze definitie staat PHD open voor een brede 

interpretaties van activiteiten. België definieert persoonlijke zogenaamde “nabijheidsdiensten” in 

overeenstemming met de activiteiten waarvoor de dienstencheque of “titres-services” kunnen worden 

gebruikt, namelijk het schoonmaken van het huis, wassen, strijken, bereiden van maaltijden, 

boodschappen doen, enz. Deze definitie sluit traditionele zorgdiensten uit,48  die beschikbaar zijn via 

andere instrumenten, bijvoorbeeld in de zorgdiensten en socialezekerheidsstelsels. In Zweden 

vertegenwoordigen twee aanvullende fiscale stimuleringsregelingen de focus voor de definitie van 

persoonlijke diensten, namelijk RUT en ROT, die respectievelijk focussen op huishoudelijk werk en 

woningrenovaties.49 De zorg voor ouderen en mensen met een handicap evenals babysitten komen echter 

ook in aanmerking voor een belastingteruggave in het RUT-systeem.50  Zorgdiensten worden ook via 

andere instrumenten verstrekt. In Roemenië is er geen aangewezen definitie van PHD. Persoonlijke 

zorgdiensten worden overkoepeld door de definitie van sociale diensten, die de activiteit of het geheel 

aan activiteiten vertegenwoordigt die worden uitgevoerd om tegemoet te komen aan de sociale 

behoeften evenals de speciale behoeften van individuen, gezinnen of groepen, om moeilijke situaties op 

te lossen, om het risico op sociale uitsluiting te voorkomen en hiertegen op te treden, om sociale 

integratie te promoten en om de kwaliteit van leven te verbeteren. 51  Binnen dit kader definieert 

overheidsbesluit 539/2005 persoonlijke huishoudelijke diensten als diensten die worden verleend door 

partijen die gespecialiseerd zijn in zorg on ondersteuning thuis. Deze diensten omvatten medische zorg 

en assistentie, emotionele ondersteuning en psychologische begeleiding, palliatieve zorg, huishoudelijke 

diensten en vervoersdiensten. In Estland wordt PHD ook beschouwd als deel van het 

socialezekerheidsstelsel. Artikel 17 van de sociale-welzijnswet staat het volgende: “Bij het verlenen van 

de huishoudelijke dienst wordt er assistentie verleend aan een persoon bij activiteiten die deze persoon 

niet kan uitvoeren zonder persoonlijke assistentie vanwege redenen die betrekking hebben op de 

gezondheid, operationele vermogens of fysieke en sociale omgeving, maar die essentieel zijn om thuis te 

kunnen leven, zoals verwarming, koken, het schoonmaken van de woning, wassen van kleren en het 

kopen van voedsel en huishoudelijke artikelen en het doen van boodschappen buiten de woning.”52 In 

Hongarije bepaalt een wet uit 2010, wet XC, dat huishoudelijke diensten “alleen activiteiten omvatten die 

betrekking hebben tot het verstrekken van alle benodigde voorwaarden van het dagelijks leven voor 

natuurlijke personen en andere personen die in hun huishouden leven” en omvat deze wet een lijst met 

relevante diensten, inclusief zowel zorg- als niet-zorgactiviteiten. 53 Act XC uit 2010 vereist gebruikers om 

een maandelijkse registratietoeslag te betalen, bedeld om de zichtbaarheid van PHD te helpen verhogen. 

Als de gebruiker de PHD-werknemer niet registreert, is de gebruiker verantwoordelijk voor het betalen 

 
47 In het Duits: “haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse.” 
48 ORSEU (2013: 12). 
49 ORSEU (2013: 13). 
50 Skatteverket (2020). 
51 Zie Art. 27, wet 292/2011 van de Wet voor sociale assistentie (Roemeense ministerie van arbeid en sociale zekerheid 2011). 
52 Riigi Teataja (2019). 
53 ORSEU (2013: 50). 
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van belastingen en sociale bijdragen voor de werknemer voor die maand. Anderszins zijn de gebruiker en 

de werknemer niet verantwoordelijk voor het declareren van de inkomsten van de werknemer en is de 

gebruiker niet verantwoordelijk voor sociale bijdragen namens de werknemer. 54  Deze maatregel 

vertegenwoordigt de gendered versie van het publieke werkprogramma, wat de ontvanger van sociale 

uitkeringen verplicht om dertig dagen aan arbeid per jaar te verrichten.55 In Polen bijvoorbeeld wordt 

“huishoudelijk personeel” in verschillende beroepen ingedeeld in de classificatie van beroepen en 

specialisaties (klasyfikacja zawodów i specjalizacji). De classificatie van sociale en huishoudelijke 

activiteiten (klasyfikacja działalności gospodarczej) omvatte in 2008 bijvoorbeeld in de groep 97 de 

categorie “huishoudelijk personeel.” 56  Sommige landen, zoals Slowakije, 57  erkennen de term 

“persoonlijke huishoudelijke diensten” of “huishoudelijk werk” echter niet officieel. Dit betekent echter 

niet dat er in het algemeen geen sociale beleidsmaatregelen zijn en zullen worden genomen die gericht 

zijn op de zorg voor zorgbehoevenden in particuliere huishoudens (bv. de nieuwe wet op de sociale 

diensten in Bulgarije die sinds 2020 van kracht is), maar dat deze in detail moeten worden bekeken en 

onderzocht op hun betekenis voor de PHD-sector. 

PHD kan worden gereguleerd op basis van het type dienst dat wordt verleend, maar ook op basis van de 

arbeidsverhouding die daarbij hoort. De meeste landen nemen het standpunt in dat PHD als concept uit 

verschillende sectoren of delen van verschillende sectoren bestaat, waarvan de gemene deler de plek 

waar het werk wordt uitgevoerd is, namelijk thuis. In Spanje zijn er bijvoorbeeld twee volledig aparte 

economische sectoren, gereguleerd door verschillende wetten (thuis-gebaseerde sociale zorg en 

huishoudelijke diensten versus huishoudens als werkgevers of huishoudelijk personeel) wat de 

ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak voor PHD moeilijk maakt.58 In landen zoals Duitsland 

en België delen professionele schoonmaakdiensten in privéwoningen bijvoorbeeld dezelfde NACE-code 

met industriële schoonmaakdiensten. Ook op EU-niveau wordt het bespreken van PHD als een uniforme 

sector verder bemoeilijkt door de huidige categorisering, terwijl er minstens twee NACE-codes van 

toepassing zijn op PHD-activiteiten – NACE 8 “sociaal werk zonder accommodatie” en NACE 97 

“huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel.”59 

Deze codes omvatten ook aanvullende activiteiten die niet met PHD geassocieerd worden, waardoor het 

moeilijk is om nauwkeurige statistieken te verkrijgen over de activiteitsniveaus voor PHD-verleners. Het 

feit dat PHD normaal gesproken worden geassocieerd met verschillende sectoren, is het resultaat van 

complexe historische ontwikkelingen in elk land en moet op zichzelf niet als problematisch worden 

beschouwd. Het gebrek aan uitwisseling en overleg over de overlap tussen verschillende sectoren die bij 

PHD betrokken zijn vertegenwoordigt echter wel een uitdaging. 

 
54 ORSEU (2013: 2019). 
55 Bódi/Farkas (2019). 
56 Kindler et al. (2016). 
57 CELSI (2020). 
58 4Quality (2015b: 4). 
59 Decker/Lebrun (2018: 12). 
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Dit paper zal de werkdefinitie van de EU voor PHD gebruiken, omdat deze de behoefte aan een debat over 

PHD introduceert waarbij wordt gesproken over de arbeidsmarktproblemen die in sectoren wordt 

ervaren, zoals professionalisering,60 training en compensatie.  

De twee belangrijkste componenten van PHD: Zorg- en niet-zorgdiensten 

De twee belangrijkste categorieën voor activiteiten in PHD zijn zorg en niet-zorg of reproductief werk. 

Zorgwerk wordt verleend door een externe verzorger en concentreert zich op de persoon. Het 

ondersteunt het lichamelijk welzijn van mensen, evenals hun mensenrechten en deelname aan 

gemeenschapsleven.61 In het geval van PHD vinden zorgactiviteiten thuis plaats. Niet-zorgactiviteiten zijn 

normaal gesproken geconcentreerd op een object, waarbij het onderhoud of de bereiding van een ruimte 

of object wordt ondersteund (zie Tabel 2). Het voeden of kleden van een persoon kan daarom als een 

zorgdienst worden beschouwd, terwijl het koken van een maaltijd of repareren van een hemd zou worden 

gezien als een niet-zorgdienst. De manieren waarop zorg- en niet-zorg van elkaar worden onderscheiden 

kan van invloed zijn op de verwachtingen die voor werknemers worden uiteengezet, het gebruik van de 

instrumenten en de manieren waarop PHD wordt gezien als activiteitengebied. 

Tabel 1: Zorg- en niet-zorgdiensten 

Zorgdiensten (persoonsgericht) Niet-zorgdiensten (objectgericht) 

Ondersteuning van ouderen Schoonmaak 

Ondersteuning van mensen met een handicap Koken 

Op kinderen passen Tuinieren  

 Elementaire reparaties in huis 

Bron: Cylus and Rand (2019). 

Er wordt vaak aangenomen dat zorg- en niet-zorgactiviteiten door verschillende PHD-verleners worden 

uitgevoerd. Dit moet echter opnieuw bestudeerd worden in het licht van het zich ontwikkelende debat 

rond PHD, aangezien de diensten en activiteiten die PHD omvatten in zich verschillende soorten 

arrangementen en regelingen kunnen voordoen en er kan overlap tussen beide soorten activiteiten zijn. 

Deze overlap vervaagt de lijn tussen zorg- en niet-zorgactiviteiten en tussen zorg- en niet-zorgverleners. 

Niet-zorgdiensten omvatten bijvoorbeeld over het algemeen activiteiten die verricht kunnen worden door 

leden van een huishouden, terwijl dit duidelijk niet het geval is voor vele PHD-gebruikers die ouder zijn of 

een handicap hebben. In het geval van PHD worden deze taken vrijwillig tegen betaling uitbesteed aan 

personen die geen deel uitmaken van het huishouden. PHD-gebruikers die ouder zijn of een handicap 

hebben, kunnen echter lichamelijk niet in staat zijn om niet-zorgactiviteiten onafhankelijk uit te voeren, 

 
60 Zie glossarium. 
61 EASDP (2019a). 
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waardoor er ondersteuning vereist is voor traditionele niet-zorgactiviteiten. Dit doet de vraag rijzen of de 

karakterisering van een PHD-activiteit als zorg versus non-zorg zou moeten worden bepaald door de 

behoeftes en mogelijkheden van de gebruiker in plaats van door de aard van de activiteit zelf. Het laat 

ook zien hoe belangrijk het is om rekening te houden met het doel van een activiteit, evenals het kader, 

de financiering en andere aspecten die helpen om onderscheid te maken tussen zorg- en niet-

zorgdiensten en, indien nodig, een scheiding tussen beide behouden. 

Daarnaast wordt PHD-verleners in sommige arbeidsregelingen gevraagd of wordt er van ze verwacht dat 

ze activiteiten buiten het algemene toepassingsgebied van hun rol verrichten. Een zorgverlener kan 

oudere mensen of mensen met een handicap bijvoorbeeld helpen bij de bereiding van eten of bij het 

schoonmaken. Omgekeerd kan het zijn dat niet-zorgverleners in huishoudens met oudere mensen, 

mensen met een handicap of jonge kinderen taken verrichten die normaal gesproken met zorgverlening 

worden geassocieerd. Het vermogen van een individu om van zorg- naar niet-zorgwerk over te stappen 

of andersom is tot op zekere hoogte een kwestie van de vaardigheden van die persoon en van de opzet 

van de arbeidsovereenkomst.  

Het is echter ook belangrijk om de verschillen tussen zorg- en niet-zorgactiviteiten te respecteren, gezien 

de verschillende verantwoordelijkheden, vaardigheden en functieprofielen die hiermee gepaard gaan. 

Het verlenen van dagelijkse ondersteuning aan een kwetsbaar persoon is een zeer gevoelige kwestie 

waarvoor adequate training en vaardigheden zijn vereist, die ook als zodanig dienen te worden erkend. 

Een eventuele fout van een thuiszorgverlener kan over het algemeen een veel grotere impact op iemands 

leven hebben dan een fout van een niet-zorgverlener die bijvoorbeeld schoonmaakt of tuiniert. Hoewel 

het belangrijk is om mogelijke overlap te bespreken, is het net zo belangrijk om de verschillende 

verantwoordelijkheden die werknemers kunnen hebben niet eenvoudiger voor te stellen dan ze zijn, 

alleen vanwege het feit dat beide soorten diensten in iemands huis worden verleend 

Sommige instrumenten vertegenwoordigen de overlap tussen zorg- en niet-zorgbehoeften door het 

gebruik van hulpmiddelen aan de gebruiker over te laten, terwijl anderen duidelijk specificeren hoe en 

voor welk doel een instrument kan worden gebruikt. De verzorgingstoelage in Italië is bijvoorbeeld een 

uitkering die is ontworpen om oudere mensen en mensen met een handicap te ondersteunen om 

onafhankelijk te kunnen leven. Dit is niet inkomensafhankelijk en het geld kan in overeenstemming met 

de behoeften van de ontvanger worden uitgegeven. Hoewel dit instrument overlap tussen zorg- en niet-

zorgbehoeften toestaat, prioriteert het niet noodzakelijkerwijs reguliere arbeid, en het is ook niet op 

toereikende schaal beschikbaar om aan de vraag te voldoen.62 In Tsjechië zijn maandelijkse zorgtoeslagen 

ook gericht op kwetsbare bevolkingsgroepen, maar deze op behoeften gebaseerde uitkering specificeert 

dat het geld moet worden besteed aan thuiszorg en/of zorg die wordt verleend door de sociale dienst.63 

In Spanje biedt een instrument met de naam onafhankelijkheidswet kwetsbare mensen op behoeften 

gebaseerde hulp. Hoewel sommige hulp rechtstreeks als diensten in natura wordt aangeboden, kan het 

in sommige gevallen ook om financiële voordelen gaan, die gebruikt dienen te worden voor zorg- en niet-

zorgdiensten.64 Het is interessant om te zien dat er met dit geld ook irreguliere arbeidskrachten kunnen 

 
62 Manoudi et al. (2018). 
63 4Quality (2015a: 7). 
64 IMPact (2014c). 
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worden betaald, en in sommige gevallen wordt het geld gebruikt om familieleden te betalen die als 

zorgverleners dienstdoen in plaats van om externe PHD-verleners aan te nemen.65  

Andere instrumenten focussen op specifieke diensten, maar zijn beschikbaar voor alle gebruikersgroepen. 

Belgische dienstencheques (titres-services) kunnen bijvoorbeeld door iedereen worden aangeschaft, 

maar kunnen enkel worden gebruikt voor niet-zorg, reproductieve diensten.66 In Zweden zijn de RUT- en 

ROT-instrumenten beschikbaar voor alle gebruikersgroepen, maar de diensten zijn vooral gericht op niet-

zorgactiviteiten waar geen specifieke training voor is vereist en die thuis kunnen plaatsvinden.67 

Verdere ontwikkeling van PHD kan helpen bij het identificeren van de vaardigheden die vereist zijn voor 

welke taken. Het kan aangeven waar training nodig kan zijn, aangeven of certificeringen68 werkgevers 

kunnen helpen om hun vaardigheden uit te breiden en grotere transparantie creëren voor gebruikers over 

de diensten die werknemers en ondernemingen kunnen verstrekken. Meer trainingsmogelijkheden en 

transparantie over vaardigheden kan helpen garanderen dat de brede verwachtingen van PHD-gebruikers 

beter op één lijn komen te staan met de beperkingen van beleidsinstrumenten en kunnen er tevens voor 

zorgen dat PHD-verleners gekwalificeerd zijn en de benodigde vaardigheden bezitten om te profiteren 

van de nauwer omschreven instrumenten. 

Het is belangrijk om erkenning van vaardigheden te linken aan veranderingen wat betreft lonen, 

werkomstandigheden en loopbaanpaden. Het erkennen van potentiële overlap van vaardigheden tussen 

verschillende elementen van PHD zou niet moeten leiden tot het ondermijnen van de waarde die aan 

zulke vaardigheden wordt verbonden, inclusief de voorgenoemde veranderingen.  

Het onderscheid tussen zorg en niet-zorg heeft ook gevolgen voor hoe PHD wordt begrepen binnen 

sectoren waar deze dienstverlening mee is geassocieerd en kan een impact hebben op de organisatie 

ervan. In Finland is niet-zorgpersoneel bijvoorbeeld georganiseerd door een aparte vakbond, PAM 

(Palvelualojen Ammattilitto), omdat ze worden beschouwd als particuliere werknemers, over het 

algemeen in dienst genomen door huishoudens. Aan de andere kant is veel zorgpersoneel in Finland 

echter ambtenaar en worden ze dus vertegenwoordigd door vakbonden van de publieke sector. De 

werkgeversorganisaties in Finland erkennen dit publieke/particuliere verschil ook zo.69 In andere landen 

zijn er verschillende werknemersorganisaties die verschillende aspecten van PHD vertegenwoordigen, en 

zij overleggen met de vakbonden die de werknemers vertegenwoordigen die actief zijn in de betrokken 

PHD-subsectoren.  

 
65 4Quality (2015b: 6). 
66 Ondanks het feit dat ze beschikbaar zijn voor alle gebruikersgroepen, worden dienstencheques voornamelijk veel gebruikt door 
de gebruikersgroep van oudere mensen, wat de complementaire of aanvullende rol van traditionele zorg- en niet-
zorgovereenkomsten aantoont.  
67 Anxo/Ericson (2017). 
68 Certificeringen in PHD refereren vaak aan niet-zorgdiensten, aangezien er voor zorgberoepen diploma's, geformaliseerde 
examens en andere soorten regelgeving bestaan. 
69 Mather (2015: 25). 
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Arbeidsregelingen 

Voor het definiëren en begrijpen van PHD is een duidelijk beeld vereist van de relaties tussen de: 

- Gebruiker: het individu of huishoudens die PHD-activiteiten uitbesteden; 

- Werknemer: de arbeidskracht die betaald krijgt om PHD-activiteiten te verrichten;  

- Organisatie: een intermediair dat soms gecontracteerd wordt om te bemiddelen tussen de 

gebruiker en de werknemers;  

- Overheid: de centrale instantie die de spelregels bepaalt door financiering te bieden, wettelijke 

normen te creëren en implementeren, instrumenten te ontwikkelen, contracten te reguleren en 

inspecties uit te voeren. 

 
Arbeidsregelingen tussen verschillende PHD-betrokkenen nemen verschillende vormen aan:  
 

- Rechtstreekse arbeidsplaatsen: Hoewel dit niet langer de dominante vorm van werkgelegenheid 

is, 70  is het in veel landen wel gebruikelijk, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk, Spanje, Italië, 

Roemenië,71 Duitsland, Nederland en Malta. Deze regeling wordt gekenmerkt door het feit dat de 

gebruiker in juridische zin optreedt als de werkgever van de PHD-verlener. In Italië, Frankrijk en 

Duitsland omvatten collectieve arbeidsovereenkomsten ook directe arbeidsregelingen,72 terwijl 

de PHD-werknemers die in Nederland en Malta rechtstreeks in dienst zijn niet profiteren van 

collectieve onderhandelingen.73  In sommige landen neemt rechtstreekse werkgelegenheid de 

vorm aan van regelingen waarbij de werknemer bij de gebruiker komt in te wonen. Dit is vooral 

gebruikelijk in mediterrane landen, zoals Spanje.74 Met de groei van persoonlijke budgetten en 

online platforms zal rechtstreekse werkgelegenheid opnieuw groeien, zij het wellicht op andere 

manieren. 

- Intermediair of dienstverlener: Regelingen met dienstverleners maken nu de meerderheid uit 

van PHD-regelingen in de EU.75 De dienstverlening van thuiszorg zal in de toekomst ook toenemen 

als gevolg van de veranderende verwachtingen en groeiende impact van mensenrechten wat 

betreft de verstrekking van sociale zorg; wat betekent dat diensten in de omgeving van mensen 

moeten worden verstrekt. 

In deze regeling, ook wel bestempeld als een triangulaire arbeidsverhouding, contracteert de 

gebruiker een externe derde organisatie om PHD te verlenen. Deze organisatie huurt individuele 

PHD-verleners in als werknemers, die in privéwoningen werken, maar over het algemeen lonen 

en voordelen ontvangen via de organisatie. België heeft een sterk ontwikkeld en door de overheid 

gesteund dienstverleningssysteem, waarin arbeidsnormen bepaald worden door collectieve 

 
70  Sommige bronnen geven aan dat ongeveer 30 procent van de regelingen in de EU momenteel als rechtstreekse 
werkgelegenheid kunnen worden beschouwd, hoewel dit cijfer wellicht een nauwkeurigere weergave is van non-zorgdiensten 
onder NCAE 97. 
71 Decker/Lebrun (2018: 17). 
72 Mather (2015: 28). 
73 Mather (2015: 28). 
74 Hobson/Bede (2015: 337). 
75 Decker/Lebrun (2018).  
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regelingen en bedrijven verantwoordelijk zijn voor het beheer van lonen en voordelen.76 Ook 

Finland heeft sterke intermediaire regelingen, evenals sterke collectieve 

arbeidsovereenkomsten. 77  Een recente variant van de intermediaire regeling omvat de 

ontwikkeling van online platforms. In landen zoals Oostenrijk, Duitsland, Denemarken en Ierland 

worden er online platforms gebruikt om gebruikers te koppelen aan mensen die 

schoonmaakdiensten, catering, kinderzorg/toezicht, handarbeid en thuisreparatie-activiteiten 

aanbieden.78 

- De dienstverleningsregeling kan betrekking hebben op als zelfstandige werkzame personen, 

hoogstwaarschijnlijk het vaaks in de niet-zorgdiensten. In het geval van zelfstandige 

dienstverleners, bestaat de “organisatie” enkel uit de PHD-werknemer/ondernemer, die directe 

contracten met gebruikers aangaat. Door zichzelf als onderneming te registreren, kan de 

werknemer/eigenaar profiteren van regelgevende functies van de nationale instrumenten. De 

uitdagingen die vaak geassocieerd worden met rechtstreekse werkgelegenheid, zoals 

transparantie, onzekerheid, arbeidsrechten en sociale zekerheid zijn echter nog altijd 

problematisch. 79  Zweden is een voorbeeld van een land waarin dienstverleners wettelijk 

geregistreerde bedrijven moeten zijn om deel uit te maken van de twee belangrijkste PHD-

instrumenten waardoor gebruikers in aanmerking komen voor belastingaftrek. Aangezien deze 

geregistreerde bedrijven entiteiten kunnen zijn die bestaan uit een enkele zelfstandige 

ondernemer,80 staat de onderneming in Zweden vaak gelijk aan de werknemer.  

Uitdagingen bij het formaliseren van PHD 

Terwijl rechtstreekse werkgelegenheid, intermediaire werkgelegenheid en zelfstandig ondernemerschap 

de gebruikelijke constellaties van reguliere arbeidsregelingen illustreren, is de grootste uitdaging die de 

ontwikkeling van PHD in de weg staat de neiging naar niet-geregistreerde of zwarte arbeidsregelingen. In 

veel gevallen blijven gebruikers en werknemers ervoor kiezen om zwarte arbeidsverhoudingen aan te 

gaan, zelfs als er instrumenten aanwezig zijn die bedoeld zijn om geregistreerd werk aan te moedigen. Dit 

gebeurt vanwege de lacunes en tekortkomingen in he bestaande regelgevende kader. Sommige 

werknemers hebben niet de keuze om hun arbeidsverhoudingen te declareren, aangezien het voor 

burgers uit niet-EU-landen moeilijk of zelfs onmogelijk is om werkvergunningen voor PHD te krijgen. Op 

de korte termijn zijn niet-geregistreerde regelingen vaak aantrekkelijk voor gebruikers en werknemers. 

Niet-geregistreerde regelingen zijn vaak minder duur. Daarnaast vermijden gebruikers op deze manier 

extra administratief werk en voor de werknemers betekent de afwezigheid van sociale bijdrages en 

belastingen dat hun uurloon in het geval van zwartwerk hoger uitvalt dan bij reguliere arbeid. Uitdagingen 

 
76 Mather (2015: 21f.). 
77 Mather (2015: 28). 
78 Manoudi et al. (2018: 54). 
79 In sommige EU-landen is het mogelijk dat wanneer migrantenarbeiders geen werkvergunning als huishoudelijk personeel 
kunnen krijgen, ze zich wel kunnen registreren als zelfstandige om “legaal” te werken. 
80 IMPact (2014d). 
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bij het formaliseren van PHD kunnen worden ingedeeld volgens de uitdagingen met betrekking tot 

toegankelijkheid, duurzaamheid, transparantie en functionaliteit: 

- Toegankelijkheid en duurzaamheid van PHD: In de meeste gevallen wordt zwartwerk als 

betaalbaarder gezien voor gebruikers of leidt het tot hogere compensatie voor de werknemers.  

De Oostenrijkse dienstencheque, Dienstleistungsscheck (DLS), gebruikt voor niet-zorgdiensten, is 

een voorbeeld van een instrument dat bekritiseerd is vanwege financieringskwesties De hoge 

kosten per cheque zorgen ervoor dat hij niet aantrekkelijk is voor gebruikers en niet-concurrerend 

in vergelijking met zwartwerk. Daarnaast wordt het als te bureaucratisch en beperkend gezien 

wat betreft de contractlengte (beperkt tot vernieuwingen van één maand) en lage drempels qua 

minimumverdiensten.81 Het gebrek aan werkloosheid- en pensioenuitkeringen zorgt voor een 

verdere ontmoediging van het gebruik van dit systeem voor werknemers.82  

- Transparantie en functionaliteit/eenvoud van de regelgeving: Zwartwerk blijft ook bestaan als 

instrumenten als te ingrijpend of ingewikkeld worden beschouwd, of als bepaalde gebruikers of 

werknemers tegen obstakels aanlopen bij het gebruik van bestaande instrumenten of als ze zich 

niet bewust zijn van het feit of ze wel of niet in aanmerking komen voor het gebruik van een 

instrument.  Een groep werknemers die vaak getroffen wordt bestaat uit burgers uit derde landen, 

gebaseerd op beleidskwesties buiten PHD. De verblijfsstatus van een burger uit een derde land 

kan het bijvoorbeeld moeilijk voor een gebruiker maken om hem/haar onder de bestaande 

wetten aan te nemen. In België, ondanks een goed ontwikkeld systeem met dienstencheques, 

blijft zwartwerk aanhouden bij het aannemen van irreguliere migranten. Dit gebeurt vanwege een 

ontoereikend systeem voor regularisatie via arbeid. 83  Een tegenvoorbeeld is Italië, waar 

collectieve PHD-overeenkomsten ook arbeidskrachten zonder papieren omvatten. 84 

Transparantie en functionaliteit kan ook gebruikers beperken. De gebruiker komt mogelijk niet in 

aanmerking om PHD aan te schaffen met gebruik van de beschikbare instrumenten omdat hij of 

zij niet voldoet een bepaalde vooraf bepaalde voorwaarden, zoals leeftijd, gezondheidsstatus en 

inkomen. De beperkte definitie van een instrument kan zo ook de diensten die een gebruiker 

vereist uitsluiten.  

Het beoordelen van de instrumenten die de ontwikkeling van PHD ondersteunen  

Zoals in de vorige sectie is uiteengezet, lijdt PHD aan een gebrek aan: 

- Transparantie van diensten: de mate waarin het doel en de functies van een instrument duidelijk 

en begrijpelijk zijn voor alle betrokken partijen.  

 
81 IAO (2016). 
82 Europese Commissie (2017b). 
83 Magalhães (2015: 6). 
84 Mather (2015: 29). 



Dit project wordt gefinancierd 

door de Europese Unie  

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

20 

 

- Toegankelijkheid van diensten: het vermogen van alle gebruikers en werknemers om gebruik van 

een instrument te maken.85 

- Functionaliteit van diensten: de mate waarin een instrument werkt zoals bedoeld.  

- Duurzaamheid van diensten: de mate waarin een instrument kan blijven voldoen aan de PHD-

behoeften van een land in de nabije toekomst.  

Het bestaande beleid dat is gericht op deze uitdagingen is op te delen in drie categorieën: financiering, 

procesbeheer en kwaliteitsmanagement. In Tabel 2 worden de mogelijke aanpakken voor elke 

uitdagingen beschouwd vanuit het perspectief van gebruikers en werknemers.  

Tabel 2: Uitdagingen voor PHD en bestaande aanpakken 

Uitdagingen 
Aanpakken voor uitdagingen 

Financiering Verwerking Kwaliteitsmanagement 

Transparantie Gebruiker: Beleidsvormen 
bieden duidelijke en publiek 
toegankelijke informatie over 
de kosten van het gebruik 
van instrumenten (bijv. de 
prijs van dienstencheques, 
uurlonen/maandelijkse lonen 
die aan een werknemer 
worden betaald) 

Werknemer: duidelijke 
communicatie wat betreft 
betaling en lonen, inclusief 
informatie over collectieve 
overeenkomsten 

Gebruiker: Instrumenten 
verduidelijken de rollen 
van organisaties (indien 
beschikbaar) en hoe 
contracten met 
werknemers worden 
gecreëerd en 
geregistreerd 

Werknemer: 
Verantwoordelijkheden 
van de organisatie 
(indien beschikbaar) en 
de gebruiker zijn 
duidelijk wat betreft 
contracten, betaling, 
voordelen, bijdrages 

Gebruiker: Instrument biedt een 
eenvoudige manier om de 
vaardigheden en reputatie van 
een organisatie of werknemer te 
beoordelen voor deze aan te 
nemen 

Werknemer: Beleidsvormen 
bieden informatie over training 
en certificeringsmogelijkheden, 
informatie over welke 
vaardigheden vereist zijn voor 
welke banen is duidelijk.  

Gebruiker en werknemer: 
Arbeidswetgeving/collectieve 
overeenkomsten zijn duidelijk en 
bekend bij beide partijen. 

Toegankelijkhei
d 

Gebruiker: 
Overheidsinvesteringen om 
te garanderen dat diensten 
gebruikt kunnen woorden 
door mensen van allerlei 
inkomensniveaus 

Gebruiker: Processen 
zijn eenvoudig te 
gebruiken (bijv. 
contracten kunnen 
eenvoudig worden 
opgesteld, 
dienstencheques 
eenvoudig worden 
gekocht) en de locaties 
voor het aanschaffen 
van instrumenten zijn 
praktisch  

Gebruiker: Informatie over de 
vaardigheden van werknemers of 
kwaliteit van de organisatie is 
beschikbaar 

Werknemer: Training en 
certificering zijn beschikbaar voor 
alle geïnteresseerde 
werknemers. Arbeidswetgeving 
inclusief het monitoren van 
arbeid, klachten en 
beroepsprocedures geldt voor 
alle werknemers, ongeacht hun 
status. 

 
85 Opmerking: Het is mogelijk dat niet elk instrument is gericht op de toegankelijkheid voor alle groepen. Een land dat een 
robuuste en uitgebreide PHD-sector wil ontwikkelingen, zal vaak unieke instrumenten ontwikkelen die zich apart op elke 
doelgroep richten. 
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Functionaliteit Gebruiker: Prijspunt van 
instrument ondersteunt de 
gewenste of vereiste 
frequentie van gebruik  

Werknemer: Instrument 
resulteert in verwachte 
betaling en werknemer 
ontvangt genoeg werk om 
verdere betrokkenheid in het 
veld te rechtvaardigen. 

Gebruiker en 
werknemer: 
Dienstverleners kunnen 
eenvoudig worden 
geïdentificeerd en 
processen resulteren in 
duidelijke, eerlijke 
contracten die door alle 
partijen worden 
begrepen 

Werknemer: Minimale 
arbeidsnormen en -rechten 
worden nageleefd. 

Gebruiker en werknemer: 
Aanbod van training en 
certificering past bij de 
bestaande behoeften.  

Duurzaamheid Algemeen: 
Terugverdieneffect dat 
voldoet aan 
overheidsinvestering of deze 
overstijgt 

Gebruiker: Herhaald gebruik 
van instrument is betaalbaar 

Werknemer: Salarisniveau 
stelt werknemer in staat om 
te blijven voldoen aan eigen 
financiële behoeften voor 
zelfvoorziening, bijdrages 
zorgen voor een sociaal 
vangnet 

Algemeen: kantoren 
voor verwerking passen 
binnen de bestaande 
overheidssystemen, sites 
voor verkoop van 
instrumenten  

Gebruiker en 
werknemer: processen 
maken 
verlengde/permanente 
gebruiker-
werknemersverhoudinge
n mogelijk indien 
gewenst. 
Werkvergunningsregelin
gen voor burgers uit 
derde landen maken 
permanent, eerlijk en 
reguliere 
arbeidsovereenkomsten 
mogelijk. 

Werknemer: Trainings- en 
certificeringsprogramma's 
bereiden werknemers voor op 
voortdurend werk in het veld 
en/of bieden vaardigheden om 
voorbereid te worden op hoger 
geschoold werk.  

Bron: Cylus and Rand (2019). 

De mechanismes binnen PHD-instrumenten  

De mechanismes die in PHD-instrumenten zijn gebouwd, richten zich rechtstreeks op vier uitdagingen (zie 

Tabel 3), waarbij ze worden aangepakt vanuit het perspectief van een of meerdere partijen (de 

werknemer, de gebruiker of de organisatie). De uitdagingen moeten worden aangepakt door middel van 

diverse strategieën of aanpakken die focussen op hoe financiering, procesbeheer en kwaliteit kan worden 

verbeterd. Vaak zijn er meerdere mechanismes tegelijk werkzaam binnen één beleidsinstrument. Daarom 

lijken en werken instrumenten zoals bijvoorbeeld vouchers voor sociale dienstverlening verschillend in 

verschillende lidstaten.  
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Tabel 3: Interactie tussen mechanismen en instrumenten 

Mechanisme Instrument Manifestatie van het mechanisme via het instrument 

Financiering Aanpassing of vrijstelling van 

sociale bijdrages 

Instrumenten kunnen gebruikers of werknemers 

vrijstellen van bijdrages namens de werknemer, zoals 

pensioens- of andere verzekeringen. 

Aftrek van 

inkomensbelasting of krediet 

Gebruikers kunnen in aanmerking komen voor fiscale 

stimulansen op basis van de hoeveelheid geld die 

jaarlijks aan PHD wordt besteed. 

Btw-verlaging of -vrijstelling Organisaties die PHD verlenen kunnen profiteren van 

verlagingen of vrijstellingen van btw-tarieven. 

Procesbeheer Vouchers voor sociale 

dienstverlening 

Vouchers voor sociale dienstverlening kunnen helpen 

om werknemersregistratie te reguleren en 

vereenvoudigen, en om toegang tot 

financieringsmechanismes simpeler te maken.  

Centrale administratieve 

kantoren 

Administratieve kantoren kunnen het registreren van 

werknemers centraal en eenvoudig laten verlopen Ze 

kunnen gebruikers en werknemers informatie en 

ondersteuning bieden. 

Kwaliteitsmanagement Trainingsprogramma's en 

certificering 

Dit aanbod aan kwalificaties helpt om 

werknemersvaardigheden te ontwikkelen en biedt 

kwaliteitsnormen om vertrouwen onder gebruikers 

op te bouwen. 

Merken en labels Organisaties kunnen gevestigde merken en labels 

gebruiken om gebruikers gerust te stellen en nieuwe 

normen onder werknemers te vestigen. 

Bron: Cylus and Rand (2019). 

Mechanismes die financiering van PHD onderzoeken, hebben vaak als doel om de kosten van diensten 

voor de gebruiker te verlagen, terwijl er wordt gegarandeerd dat de compensatie voor de werknemer 

hoger komt te liggen of concurrerend blijft met lonen bij zwartwerk.  Daarnaast wordt er van veel 

zorgdiensten verwacht dat deze gratis zijn, in ieder geval in een aantal van de beschouwde landen. 

Vouchers voor sociale dienstverlening voor niet-zorgdiensten kunnen tal van vormen aannemen. In 

sommige gevallen betalen gebruikers vooraf een tarief om de cheque te kopen, maar werknemers 

ontvangen over het algemeen een aanvullend loon. In Frankrijk hebben CESU-cheques twee hoofdversies:  
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- Declaratieve CESU: Deze vorm dient ook als declaratie van rechtstreekse werkgelegenheid voor 

de overheid.86 Het huishouden meldt hoeveel uur per maand de werknemer heeft gewerkt, plus 

het netto uurloon. De declaratieve CESU, CESU genoemd, ondersteunt de rechtstreekse 

arbeidsregelingen die in Frankrijk domineren87 en wordt gecombineerd met een belastingkrediet 

van 50 procent. Het uurloon moet boven het minimumsalaris liggen. 

- Prepaid CESU: Deze vorm kent twee opties. De vorm die gefinancierd en gedistribueerd wordt 

door een werkgever aan zijn/haar werknemers als aanvullend niet-geldelijke uitkering of door de 

lokale overheid als sociale uitkeringen. De financieringsinstanties bestellende prepaid vouchers 

bij werknemers en distribueren deze aan hulpbehoevende mensen. De ontvanger van zo'n 

voucher kan hem gebruiken voor hu volledige of gedeeltelijke PHD-behoeften.88 

In België koopt de gebruiker een bepaald aantal vouchers van een uitgevende instelling en geeft de 

werknemer één voucher per gewerkt uur. De prijs van de voucher is vastgesteld door de overheid. De 

werknemer presenteert de vouchers aan de intermediaire organisatie waar hij of zij werkzaam is, en 

ontvangt in ruil daarvoor een regulier loon plus voordelen. De organisatie levert de voucher weer in bij de 

uitgevende instantie in ruil voor een geldbedrag dat is gesubsidieerd door fondsen van de regionale 

overheid.89 Dit model voldoet aan de triangulaire arbeidsverhoudingen die in België gebruikelijk zijn. In 

het geval van geld-voor-zorg-toelages, zoals de Italiaanse verzorgingstoelage, ontvangen gebruikers 

maandelijks een specifiek geldbedrag van de overheid, wat gebruikt kan worden om de marktconforme 

prijs voor diensten rechtstreeks aan een werknemer te betalen.90  

Instrumenten kunnen PHD ook indelen als een specifieke categorie van werkgelegenheid waarvoor lagere 

sociale premies voor vereist zijn, zoals het geval is bij de Duitse “Minijob”. Minijobs beperken werknemers 

ofwel tot € 450 per maand aan inkomen of tot tewerkstelling die tot 3 maanden per jaar beperkt is. Het 

aantal uren dat kan worden gewerkt wordt beperkt door het minimumloon. Vanwege de hun beperkte 

arbeidsstatus zijn werknemers die tewerk zijn gesteld onder het Minijob-regime vrijgesteld van 

zorgpremies, en de hoeveelheid aan bijdrages van de kant van de werkgever is ook beperkt.91 Hoewel 

huishoudelijk werk dat wordt uitgevoerd onder het Minijob-regeling niet kan worden gezien als een 

equivalent voor volledige tewerkstelling, is deze regeling voordelig gebleken voor bepaalde soorten 

arbeidskrachten 92  en ook om zwartwerk in zekere mate te voorkomen, vooral met betrekking tot 

huishoudens van ouderen.93 De Dienstleistungsscheck in Oostenrijk functioneert op hybride wijze, waarbij 

gebruikers een kleine bijdrage betalen voor de ongevallenverzekering van de werknemer, maar pensioen- 

en zorgverzekeringen vallen buiten de gebruikerskosten. Werknemers kunnen ervoor kiezen om 

pensioen- en zorgverzekering te betalen tegen een vast maandelijks tarief.94 

 
86 IMPact (2014b). 
87 Farvaque (2015: 3). 
88 IMPact (2014b); Europese Commissie/EFSI (2018). 
89 Informatie Vlaanderen (2020). 
90 Grumiau (2012). 
91 Minijob-arbeidskrachten hebben echter wel recht op een arbeidsongevallenverzekering. 
92 Dit zijn mindervalide arbeidskrachten die zich niet voorbereid voelen voor tewerkstelling buiten een woning, gepensioneerde 
mensen, die een kans hebben om actief te blijven en een aanvullend inkomen te verdienen en mensen in overgangssituaties die 
een instappunt op laag niveau zoeken om deel uit te maken van de arbeidsmarkt. 
93 Larsen, Christa, deskundig commentaar, 06.03.2020. 
94 Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (2020). 



Dit project wordt gefinancierd 

door de Europese Unie  

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

24 

 

De financiering van PHD-instrumenten kan ook belastingsubsidies omvatten, die normaal gesproken 

voordelig zijn voor de gebruikers in plaats van voor de werknemer of de organisatie. Deze kunnen de vorm 

aannemen van een belastingaftrek of een belastingkrediet, 95  evenals verlaagde btw-tarieven. Het 

instrument specificeert over het algemeen de maximale hoogte van het belastingkrediet of 

belastingaftrek, berekend op basis van ofwel de behoeften van het huishouden of op standaardtarieven. 

Met sommige instrumenten kunnen bedrijven ook profiteren van belastingvoordelen bij aankoop van 

vouchers en deze vervolgens als een niet-belast voordeel distribueren aan hun personeel voor de aanschaf 

van PHD. Een nadeel van belastingvoordelen is dat die vaak minder voordelig zijn voor gepensioneerde of 

werkloze gebruikers, die niet per se inkomstenbelasting betalen.96 

Procesbeheermechanismes proberen om partijen in PHD eenvoudiger met elkaar te laten communiceren. 

Instrumenten kunnen bijvoorbeeld de manieren bepalen waarop gebruikers toegang verkrijgen tot PHD. 

De aankoop van vouchers voor sociale dienstverlening kan eenvoudiger worden gemaakt door ze bij 

kiosken of online te verkopen. In België is de verkoop van dit soort vouchers georganiseerd op een officiële 

website die gefinancierd en beheerd wordt door de lokale overheid, terwijl het beheer van het 

vouchersysteem door de drie Belgische regio's is toegekend aan één bedrijf. 97  Dit kan de 

vouchertransacties voor zowel gebruikers (die kopen) als werknemers en intermediaire ondernemingen 

(inwisselen) vereenvoudigen. Instrumenten kunnen het instellen en rapporteren van arbeidscontracten 

tussen gebruikers en werknemers of tussen gebruikers en ondernemingen faciliteren. De Minijob in 

Duitsland heeft bijvoorbeeld pogingen gedaan om rapportage en registratie te vereenvoudigen via het 

opzetten van een centraal kantoor, de “Minijob-Zentrale.”98  De eerdergenoemde declaratieve CESU-

voucher in Frankrijk stroomlijnt betaling en declaratie van tewerkstelling. 

Kwaliteitsmanagementsbeleidsvormen zijn erop gericht om gebruikers en werknemers te motiveren om 

op actieve wijze regulier, formeel PHD-werk te verkiezen op basis van de superieure kwaliteit in 

vergelijking met zwartwerk. Mechanismes zoals trainingsprogramma's of certificering voor werknemers 

en merken of labels voor werkgevers duiden op naleving van regelgeving, kennis van de industrie, 

vaardigheden en mogelijkheden van werknemers en betrouwbaarheid. Ze kunnen gebruikers helpen om 

werknemers te kiezen, en werknemers kunnen makkelijker hun vaardigheden aan gebruikers of 

organisaties adverteren en hogere tarieven rekenen op basis van erkende vaardigheden en 

referentiepunten. Daarnaast verkrijgen gebruikers en werknemers inzichten in de kwaliteit van 

intermediaire ondernemingen op basis van bewustzijn van merken en labels. Op een minder tastbaar 

niveau draagt de ontwikkeling van vaardigheden en training voor PHD-activiteiten bij aan het gevoel van 

voldoening van werknemers en kan het helpen om meer respect van de bredere gemeenschap te krijgen. 

Frankrijk is een voorloper wat betreft de ontwikkeling van training en kwalificaties voor PHD. In het Franse 

systeem kunnen arbeidskrachten in elke sector een verzoek indienen tot erkenning van hun 

 
95 Een belastingaftrek verlaagt het algehele belastbare inkomen van een individu, terwijl een belastingkrediet de hoeveelheid 
belastingen die een individu schuldig is verlaagd. 
96 Om rekening te houden met deze uitdaging hebben sommige landen hun systeem voor belastingvoordelen aangepast zodat 
werkloze personen of gepensioneerden worden gecompenseerd door de belastingdienst. 
97 Sodexo is een Frans bedrijf voor voedseldiensten en facilitaire dienstverlening dat dienstdoet als een uitgevende instantie voor 
vouchers in België. Het is een van de grootste multinationals ter wereld en een van de twee grootste aanbieders van 
dienstvouchers en kaarten. 
98 EFSI (2013: 21).  
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arbeidservaring door een onderwijsinstelling via een “validatie van opgedane ervaring” (VAE). 99 

Ondernemingen die specialiseren in het verlenen van ouderenzorg ondersteunen hun werknemers 

actiever bij het verkrijgen van kwalificatie-equivalenten.100 Sinds 2016 is het meest gebruikelijke soort VAE 

geassocieerd met PHD-werk het “staatsdiploma in educatieve en sociale ondersteuning” (DEAES)101, een 

certificaat dat bevestigt dat een individu de vaardigheden bezit die vereist zijn om de dagelijkse behoeften 

van mensen thuis, in een instelling of in de schoolomgeving te ondersteunen, ongeacht formele 

trainingservaring.102 

Tabel 4 vat de voordelen en uitdagingen samen die geassocieerd zijn met het verbeteren van formele 

kwalificaties van PHD-werknemers. Het beschouwt het proces vanuit het perspectief van werknemers en 

gebruikers en weerspiegelt grotendeels niet-zorgdiensten.  

Tabel 4: Voordelen en uitdagingen met betrekking tot de uitbreiding van kwalificaties voor PHD-

werknemers 

 Voordelen Uitdagingen 

PHD-werknemers Het verbeteren van de status van PHD-werk 

Het scheppen van een gevoel van solidariteit 
onder PHD-werknemers 

Het cultiveren van respect voor een standaard 
van uitmuntendheid  

Het voorbereiden van werknemers met 
relatief weinig formele training en educatieve 
ervaring om uiteindelijk van PHD over te 
stappen op sectoren met hogere 
kwalificatieniveaus.  

Het verbeteren van lonen, 
arbeidsvoorwaarden en toegang tot 
loopbaanpaden 

Het verhogen van drempels om in PHD te 
werken  

Het ontmoedigen van participatie onder 
doelgroepen met beperktere 
vaardigheden 

Genereren van kosten 

Gebruikers van 
PHD 

Het vaststellen van norm voor zorg en 
diensten die de gebruiker kan verwachten bij 
het aannemen van een PHD-werknemer 

Het faciliteren van een groter gevoel van 
transparantie en vertrouwen 

Het verhogen van de kosten voor het 
creëren van PHD-banen, waarvan 
sommige naar de gebruiker kunnen 
worden overgedragen  

Het laten toenemen van toezicht en 
inspecties in privéwoningen 

Bron: Cylus and Rand (2019). 

Kwaliteitsmanagement is een belangrijke stap bij de professionalisering van PHD-werk, aangezien het 

verwachten voor werknemers en werkgevers ontwikkelt die overeenkomen met andere loopbaanpaden.  

 
99 In het Frans: “validation des acquis de l’expérience.” 
100 Farvaque (2015: 42). 
101 In het Frans: “Diplôme d’État d'Accompagnant Éducatif et Social.” 
102 1901 Formation (2016). 
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- Ontwikkeling van consistente werkgelegenheidsnormen; 

- Beschikbaarheid van training en certificering of diploma's; 

- Verhoogde mogelijkheden tot collectieve onderhandelingen. 

Op deze manier zijn beleidsvormen en instrumenten met betrekking tot kwaliteit niet alleen ontworpen 

om PHD van betere kwaliteit voor de gebruiker te bieden, maar ook om ervoor te zorgen dat PHD een 

beter werkterrein voor de werknemer vertegenwoordigt. Dit kan worden bereikt door beleidsvormen die 

zijn gericht op uitgebreide regulering. 

In Ierland heeft de ontwikkeling van een wettelijke praktijkcode in 2007 bijvoorbeeld geleid tot 

significante veranderingen wat betreft de publieke opinie over PHD-werknemers als leden van de 

arbeidsmarkt met arbeidsrechten. Behalve PHD-werknemers recht te geven op schriftelijke contracten, 

een minimumloon, maximale arbeidstijden en betaald verlof, wordt er zo vastgelegd dat PHD-gebruikers 

“de waarde en privacy van de werknemer moeten respecteren.”103 Veel landen, zoals Oostenrijk, Finland, 

Frankrijk, Ierland, Nederland, Spanje en Zweden, hebben huishoudelijke inspecties geïntroduceerd in de 

hoop dat de rechten van de werknemers kunnen worden gegarandeerd en behouden. In Spanje horen 

inspecteurs te controleren of werknemers ooit een contract hebben gekregen. 104  In Zweden horen 

inspecteurs te controleren of PHD-gebruikers een gezonde en veilige arbeidsomgeving voor werknemers 

verstrekken.105 

De verhouding tussen welvaartsregimes en PHD-beleidsvormen 

De categorisatie van welvaartsregimes is lange tijd gebruikt om Europese landen in te delen en hun 

beleidsgedrag en -resultaten uit te leggen op basis van gedeelde tradities en kenmerken. Deze typologie 

kan ook helpen bij het begrijpen van de uitdagingen bij de ontwikkeling van PHD in verschillende EU-

lidstaten en hun neiging om deze uitdagingen aan te gaan met behulp van verschillende soorten PHD-

beleidsvormen en -instrumenten.  

De literatuur over welvaartsregimes deelt de Europese landen als volgt in: 

- Noordelijke regimes (Denemarken, Finland, Zweden en Nederland)106 worden getypeerd door 

een sterke staat gefocust op herverdelingsmaatregelen – doorgaans vooral gebaseerd op 

algemene – ter ondersteuning van gelijkheid en sociale cohesie. Ze hebben hoge gelijkheid wat 

betreft gender en werkgelegenheid, sterke socialezekerheidsstelsels en uitgebreide 

beleidsvormen voor gezinsondersteuning.107  

- Continentale regimes (Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg en België) neigen naar een 

corporatistisch systeem, waarbij persoonlijke uitkeringen worden verbonden aan participatie in 

 
103 Mather (2015: p. 25). 
104 Mather (2015: 24). 
105 Mather (2015: 24). 
106 Nederland heeft de neiging tot het vertonen van zowel noordelijke als continentale regimes wat betreft PHD-beleidsvormen 
en -instrumenten. Ondanks een focus op belastingverlagingen, zijn er op zorg gerichte uitkeringen. 
107 SensAge (2014).  
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de sterke maar vaak ook rigide arbeidsmarkt. Ze hebben sterke vakbonden en een sterke 

geschiedenis van het aanmoedigen van mannelijke kostwinners. Desondanks hebben deze landen 

vaak sterke socialezekerheidsstelsels en gemiddelde tot hoge herverdelingsniveaus, gebaseerd op 

sociale bijdrages uit verschillende socialezekerheidsregelingen of algemene belastingen.108 

- Mediterrane regimes (Spanje en Italië) worden gekenmerkt door een sterke focus op door familie 

verleende zorg, wat kan leiden tot significante werkgelegenheidskloven. Er is sprake van minder 

herverdeling en minder focus op armoedebestrijding, evenals minder stelsels voor sociale 

steun.109 

- Angelsaksische regimes (Ierland en Malta)110 worden gekenmerkt door een laissez-fairehouding 

ten opzichte van welvaart. Hun socialezekerheidsstelsels zijn niet goed ontwikkeld en sociale 

overdrachten blijven laag, met een hoog aantal middelentoetsen.111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
108 SensAge (2014).  
109 SensAge (2014). 
110 Het Maltese socialezekerheidsstelsel is een unieke combinatie van welzijnsfilosofieën. Enerzijds heeft Malta één van de 
hoogste percentages inkomensafhankelijke uitkeringen in verhouding tot de totale uitkeringen in de Europese Unie. Op andere 
beleidsterreinen is het echter relatief genereus. Tegelijkertijd is het traditionele gezin, dat over het algemeen wordt geassocieerd 
met het traditionele mannelijke kostwinnersmodel, dominanter dan het geval is in verschillende andere welvaartsstaten. 
111 Urbé (2012). 
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Het is duidelijk dat niet alle landen waarop het Ad-PHS-project betrekking heeft, in deze categorisering 
passen, waarbij de nadruk op regimes ligt. Belangrijk is dat er minder academische aandacht is besteed 
aan de analyse van de verzorgingsstaat in de Centraal- en Oost-Europa (LCOE)112 in het algemeen, en aan 
de PHD-sector in deze landen in het bijzonder. Dit maakt een grondige classificatie en een naadloze 
vergelijking moeilijker en niet doorslaggevend. Een andere benadering om deze landen te analyseren zal 
in het desbetreffende gedeelte hieronder worden gepresenteerd. Op de onderstaande kaart (figuur 1) 
zijn alle landen van het Ad-PHS-project afgebeeld en ingedeeld volgens een type/regime van 
welzijnsvoorziening om een snel overzicht te krijgen van de verschillende historische paden en de 
overeenkomsten tussen de landen. 
 

Figuur 1: PHD-landen gegroepeerd naar gezamenlijke welzijnskenmerken
 

 

Bron: Rossow (2020). Opmerking: Niet alle vermelde landen passen in de regime-indeling; zie tekst. 

 
112 Deze classificatie omvat landen die deel uitmaakten van de voormalige Sovjet-Unie en die nu deel uitmaken van de EU, of 
ernaar streven tot de EU toe te treden. Voor dit specifieke hoofdstuk komen de volgende landen aan bod die onder het Ad-PHS-
project vallen: Bulgarije, Tsjechië, Estland, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië (Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie 2020). 
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Hierna wordt in het verslag een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot PHD volgens 

de verschillende groepen van welzijnsregimes of -types, te beginnen met de Ad-PHS groep A landen (die 

met meer geavanceerde PHD-systemen). 

Landen van groep A: Mediterrane landen, Noordelijke landen en landen met een continentaal regime 

Binnen deze groep hebben de mediterrane landen over het algemeen minder door de staat beheerde 

sociale diensten. Onder deze omstandigheden is er een langere, ononderbroken traditie van 

huishoudelijke arbeidskrachten (niet-zorg) geweest, en zelfs van informeel en zwartwerk. 113 

Zorgactiviteiten worden bijvoorbeeld over het algemeen aan de willekeur van familie overgelaten. 

Aangezien veel families tegenwoordig geen langdurige zorg kunnen verstrekken, vooral aan oudere 

familieleden, huren families vaak op informele wijze zorgverleners in. Deze werknemers verrichten vaak 

ook niet-zorgactiviteiten. In Italië wordt huishoudelijke personeel ofwel gecategoriseerd als “colf”, als ze 

grotendeels niet-zorgdiensten verlenen, of wel als “badante”, als hun hoofdtaak het verlenen van zorg 

aan een afhankelijk persoon is. Onder de laatste groep vallen vaak migrantenvrouwen, die vaak geen 

papieren hebben en deze langdurige zorgtaken normaal gesproken uitvoeren als inwonende 

huishoudelijke werknemers. 114  Het zogenoemde “migrant in de familie”-model wijst op de 

gebruikelijkheid van niet-zorgwerk, en zelfs inwonende arbeid. Zodoende hebben PHD-instrumenten 

minder aandacht besteed aan het promoten van niet-zorgdiensten, aangezien er al in deze behoefte 

wordt voorzien door tal van irreguliere huishoudelijke arbeidskrachten.  

Er is ook minder nadruk geweest op het ontwerpen van instrumenten die irreguliere huishoudelijke 

arbeidskrachten laten overstappen op formele arbeidsovereenkomsten. Hoewel er inspanningen zijn 

gedaan om meer contract-gebaseerde arbeid te implementeren, is er vaak sprake van minder toezicht op 

deze contracten. Landen zoals Italië en Spanje hebben regularisatieprogramma's voor arbeidskrachten 

zonder papieren geïntroduceerd, waarvan er veel irregulier PHD-werk verrichten.115-116 De trend in veel 

mediterrane landen is dus om zorg-georiënteerde instrumenten te ontwikkelen die meer op de behoeften 

van de gebruiker focussen dan op die van de werknemer. Het is gebruikelijk om op geld gebaseerde en op 

middelen getoetste zorginstrumenten te vinden, dus instrumenten voor kwetsbare individuen waarvan 

de familie financieel wellicht minder goed in staat is zorg te verstrekken. Zoals is geïllustreerd door de 

verzorgingstoelage in Italië, wordt het gebruik van de uitkeringen vaak overgelaten aan het oordeel van 

de gebruiker. Op deze manier ondersteunen of faciliteren geld-voor-zorg-instrumenten vaak indirect 

zwartwerk en kan bijscholing in PHD-werk worden ontmoedigd,117 aangezien het in het belang van de 

gebruiker is om de beste diensten te verkrijgen voor zo weinig mogelijk geld. Het doel van landen die 

 
113 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
114 Rugolotto et al. (2018). 
115 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
116 Eén regularisatieprogramma in Spanje wordt “arraigo social” of “sociaal draagvlak” genoemd. Hierbij kunnen migranten 
zonder papieren werkvergunningen krijgen als ze het volgende aantonen: permanent verblijf in Spanje voor de drie voorgaande 
jaren; geen strafblad voor de voorgaande vijf jaar; ondertekende arbeidsovereenkomsten voor minstens één jaar met een totaal 
van minstens 30 uur per week (die kunnen meerdere contracten zijn); evenals gedocumenteerd bewijs van familiebanden en/of 
sociale integratie. Als alternatief kunnen individuen het volgende aantonen: een permanent verblijf van twee jaar in Spanje, geen 
strafblad voor de voor de voorgaande vijf jaar en een irreguliere arbeidsverhouding die minstens 6 maanden heeft geduurd en 
erkend is door het hof of door de arbeidsinspectie. Dit programma is vooral nuttig geweest voor mensen die in niet-zorg-PHD 
werken. Het creëerde ook een traject om permanent verblijfsrecht aan te vragen na 5 jaar. 
117 Pfau-Effinger/Geissler (2005). 
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vooral op geld gebaseerde zorginstrumenten inzetten is eerst en vooral garanderen dat er in de behoeften 

van de oudere en meest kwetsbare leden van de maatschappij wordt voorzien. Zoals eerder besproken, 

kunnen uitkeringen in Spanje zelfs worden gebruikt om familieleden te betalen voor wat anderszins 

onbetaalde zorg zou zijn, en hierdoor wordt de focus op door familie verstrekte zorg in deze landen 

versterkt. Deze landen hebben met uitdaging om te garanderen dat beperkte zorginstrumenten 

toegankelijk zijn voor iedereen terwijl de bevolking vergrijst, en er meer familieverzorgers terugkeren op 

de arbeidsmarkt. Daarnaast kan het moeilijk zijn om transparantie te garanderen bij geld-voor-zorg-

instrumenten, vooral als er sprake is van beperkt toezicht op hoe fondsen worden gebruikt.  

Onder de noordelijke en continentale regimes, zijn de doeleinden voor het ontwerpen van PHD-

instrumenten vaak met elkaar vergelijkbaar – het verminderen van zwartwerk, ondersteuning van de 

ontwikkeling van laaggeschoolde banen en het verbeteren van het evenwicht tussen werk en privé. De 

aard van de instrumenten verschilt echter in overeenkomst met de nationale context. 

Noordelijke landen ontwerpen veelal PHD-beleidsvormen die focussen op het tegengaan van zwartwerk 

en het ontwikkelen van laaggeschoolde arbeidssectoren. Omdat zorgdiensten voor ouderen en kinderen 

over het algemeen gedekt zijn door sociale diensten die verstrekt worden door de verzorgingsstaat en 

een sociale beleidsdoelstelling met een taak van algemeen belang nastreven, kunnen PHD-instrumenten 

meer focussen op de ontwikkeling van marktplaatsen voor niet-zorgdiensten. Maar aangezien het gebruik 

van deze niet-zorg-PHD-instrumenten vaak wijdverspreid is onder oudere mensen en gezinnen met jonge 

kinderen in noordelijke landen, lijkt het erop dat deze instrumenten ook worden gebruikt om het voor 

ouderen mogelijk te maken om onafhankelijk te blijven leven en om gendergelijkheid en evenwicht tussen 

werk en privé onder werkende ouderen te promoten.  

De primaire mechanismes die door noordelijke landen worden gebruikt zijn belastingvermindering en 

uitkeringen,118 wat kan worden verklaard door het relatief lage loonverschil tussen laaggeschoold werk in 

deze landen en de duidelijke behoefte aan het betaalbaar maken van PHD. Behalve niet-zorginstrumenten 

die gebruikmaken van belastingvermindering, heeft Nederland ook een geld-voor-zorg-instrument. In 

tegenstelling tot de geldelijke instrumenten in de mediterrane regimes, is het AWBZ-instrument strenger 

gereguleerd en zijn gebruikers verplicht om te melden wie ze in dienst nemen en voor welke diensten dit 

is. Deze regelgeving helpt ervoor te zorgen dat dit geldelijk instrument formele werkgelegenheid 

ondersteunt.119 Het is interessant om te zien dat terwijl Finse en Zweedse instrumenten focussen op het 

ondersteunen van intermediaire arbeidsregelingen, de Nederlandse instrumenten rechtstreekse 

arbeidsmodellen ondersteunen. Maar aangezien veel Zweedse ondernemingen die actief zijn op het 

gebied van huishoudelijke diensten in werkelijkheid zelfstandige individuen zijn, ondersteunen deze 

instrumenten ook een arbeidsregeling tussen de gebruiker en de werknemer.120 Noordelijke instrumenten 

moeten ervoor zorgen dat hun diensten toegankelijk zijn voor verschillende sociaaleconomische niveaus, 

anders lopen ze het risico om te worden gezien als voordeel voor de rijkeren. 

 Voor niet-zorgdiensten, delen continentale landen de focus van de noordelijke landen op de ontwikkeling 

van instrumenten die zwartwerk beperken en die laaggeschoolde banen ontwikkelen. Net als de 

 
118 Pavolini/Ranci (2008). 
119 Pavolini/Ranci (2008). 
120 Morel (2015). 
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mediterrane landen, lijken Nederland, Duitsland en Oostenrijk zich echter meer te focussen op zorg en 

hebben ze instrumenten ontwikkeld die rechtstreekse arbeidsregelingen voor niet-zorgdiensten 

bevorderen. In Frankrijk wordt er in het geval van rechtstreekse werkgelegenheid geen onderscheid 

gemaakt tussen werknemers die zorg verlenen en werknemers die niet-zorgdiensten verlenen. Net zoals 

in Nederland, zijn de geld-voor-zorg-instrumenten in deze landen beter gereguleerd om formele 

arbeidsregelingen te ondersteunen.121 De Belgische instrumenten zijn daarentegen gefocust op niet-zorg 

en promoten het gebruik van intermediaire regelingen, wat een aantal paralellen met noordelijke landen 

aantoont. Continentale instrumenten zetten over het algemeen de breedste verscheidenheid aan 

mechanismes in, met een combinatie van belastingvoordelen, aangepaste sociale bijdragen, 

verwerkingsmechanismes om de aanschaf en betaling met vouchers makkelijker te maken, en de 

ontwikkeling van speciale soorten minijob-contracten. Frankrijk heeft ook merk- en labelmechanismes 

ontwikkeld voor kwaliteitsduiding. Duurzaamheid is een belangrijke uitdaging voor dit regime, aangezien 

het programma vaak sterk afhankelijk is van overheidssubsidies. 

 

Landen van groep B (minder ontwikkeld PHD-beleid) en in vergelijking met groep A 

Wanneer wordt gekeken naar de Ad-PHS groep B landen (met een minder ontwikkeld PHD-beleid) in 

Centraal- en Oost-Europa, blijkt uit onderzoek dat “de post-communistische welvaartsstaten niet kunnen 

worden teruggebracht tot een van Esping-Andersen's of andere bekende typen welvaartsstaten,” 122 

aangezien hun ontwikkelingstrajecten te divers zijn.123 Maar in het geval van zorg, zorgen de variëteiten 

van familiecentrisme-typologie die zijn voorgesteld door Chiara Saraceno en Wolfgang Keck (2008) voor 

een beter inzicht in de postcommunistische verzorgingsstaten in vergelijking met hun West- en Zuid-

Europese tegenhangers.  

In plaats van de ontwikkeling van verschillende modellen, spreken Saraceno en Keck over “vier 

verschillende patronen langs het familisering-defamilisering-continuüm”. “Standaard familiecentrisme”, 

wat kenmerkend is voor de meeste postcommunistische verzorgingsstaten, heeft betrekking op niet-

ondersteund familiecentrisme, aangezien er geen of weinig door de overheid verstrekte alternatieven zijn 

voor familiezorg en financiële steun. “Ondersteund familiecentrisme”, wat overeen zou kunnen komen 

met Esping-Andersons mediterrane model, heeft betrekking op beleidsvormen, normaal gesproken 

inclusief belasting en betaald verlof, die families steunen om hun financiële en 

zorgverantwoordelijkheden te blijven vervullen. “Optioneel familiecentrisme”, wat het dichtst in de buurt 

komt van eht continentale model, heeft betrekking op het feit dat er een optie wordt aangeboden tussen 

betaald krijgen om zorg te verlenen aan een familielid en het gebruik van door de overheid ondersteunde 

zorg. Tenslotte is er “de-familisering”, wat overeen zou komen met het Scandinavische model, en dit heeft 

betrekking op de individualisering van sociale rechten, waardoor de verantwoordelijkheden en 

afhankelijkheden van familie dus worden beperkt.124 

 
121 Morel (2015). 
122 Fenger (2007). 
123 Lauzadyte-Tutliene/Balezentis/Goculenko (2018). 
124 Saraceno/Keck (2008: 9). 
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Bij het beschouwen van specifieke interventiegebieden en niet het nationale welvaartsregime als geheel, 

kunnen de resultaten echter verschillend zijn. Er kan dus, met betrekking tot steun voor mensen met een 

zware handicap, een prevalentie van “optioneel familiecentrisme” worden waargenomen, aangezien 

verzorgingstoelages, die gebruikt kunnen worden voor het aannemen van een zorgverlener of een 

familielid als persoonlijk assistent, beschikbaar zijn in continentale, mediterrane en Centraal- en Oost-

Europese lidstaten. De auteurs geven verder ook toe dat “een mate van standaard familiecentrisme ook 

aanwezig is in landen met de hoogste graad van de-familisering of ondersteund familiecentrisme, vooral 

op het gebied van zorg.”125 

Tegelijkertijd bestaat er een algemene trend richting vermarkting en privatisering van dienstverlening, 

gesteund door de Europese regelgeving voor concurrerende dienstverlening en de fiscale druk op de 

privatisering van publieke/gemeentelijke goederen. 126 Hierdoor kan er een pluralisering van 

dienstverleners, met een grotere aanwezigheid van bedrijven met winstoogmerk in alle beschouwde 

landen, maar ook een groeiend belang op gemeentelijk niveau van de verlening van publieke diensten, 

evenals een (her)opkomst van de maatschappelijke derde sector via coöperaties, sociale ondernemingen 

of gebruikersorganisaties worden waargenomen.127 

In deze context is zorggerichte PHD-verlening ook meer marktgestuurd en individueel gefocust geworden, 

waarbij gebruikers toegang krijgen tot zorgpakketten die verstrekt worden door een mix van publieke, 

privé- en vrijwilligersorganisaties.128 Chiara Saraceno en Wolfgang Keck benadrukken dat er een groot 

verschil bestaat tussen de-familisering via de staat en de-familisering via de markt. In het laatste geval 

kunnen verschillen in inkomen en sociale status de toegang tot diensten moeilijk maken. Dit is zeker het 

geval nu bezuinigingsbegrotingen van grote invloed zijn geweest op het vermogen van overheden om aan 

sociale behoeften te voldoen. In het geval van Roemenië zouden er dus medische thuiszorgdiensten gratis 

beschikbaar moeten zijn voor iedereen die verzekerd is, maar in werkelijkheid zijn die alleen beschikbaar 

binnen de beperkingen die worden bepaald door de jaarlijkse budgetten van de nationale autoriteit voor 

zorgverzekeringen. In de context van dienstverlening door een mix van publieke, privé- en 

vrijwilligersorganisaties, verschijnt het risico op intersectionele versterking van verschillende dimensies 

van discriminatie, waardoor toegang tot PHD steeds moeilijker wordt voor bepaalde achtergestelde 

groepen, zoals Roma of de arme landelijke bevolking. Vooral in het geval van de Centraal- en Oost-

Europese lidstaten, waar armoedebestrijding nog altijd hoog op de politieke agenda staat, moet er 

speciale aandacht worden besteed aan de integratie van achtergestelde groepen en aan de bescherming 

van hun toegang tot alle diensten die ze eventueel nodig hebben. Toch is er, net als in Bulgarije, ook enige 

beweging: dit land heeft in 2019 een nieuwe wet op de sociale diensten ingevoerd, die in 2020 in werking 

treedt en die een geheel nieuwe filosofie introduceert en het rechtskader voor de planning, verstrekking, 

financiering en monitoring van sociale diensten wijzigt. In de meeste andere landen wordt sociale steun 

vooral gezien als een taak die door familieleden moet worden vervuld (wat in Hongarije zelfs in de 

grondwet is verankerd).129 

 
125 Saraceno/Keck (2008: 10). 
126 Wollmann (2018). 
127 Wollmann (2018). 
128 Power/Hall (2018). 
129 Spasova et al. (2018: 17). 
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Uiteindelijk, en in het bijzonder ook voor praktijkmensen op het gebied van PHD in heel Europa, begrijpen 

dat landen een cluster lijken te vormen op basis van hun welvaartsregime bij het beschouwen van PHD-

systemen kan helpen bij het nadenken over hoe het debat over PHD op EU-niveau aangepakt moet 

worden en hoe debatten zich kunnen ontwikkelen in landen waar PHD tot dusver slechts beperkte 

aandacht heeft gekregen. Landen stemmen zich onderling op elkaar af met betrekking tot 

gemeenschappelijke doeleinden voor de ontwikkeling van PHD, het prioriteren van zorg versus niet-zorg, 

oriëntatie richting specifieke doelgroepen en regelingen, evenals tot de keuze van mechanismes. 

Een blik op de toekomst  

The Ad-PHS-project heeft de belangrijkste belanghebbende uit 21 lidstaten betrokken via een reeks 

workshops en seminars met betrekking tot nationale PHD-debatten. In lidstaten waar PHD al actief op de 

nationale agenda staat, waren de workshops gefocust op het begrip van de huidige staat van de sectoren, 

het bepalen van plannen voor continue ontwikkeling en het verzamelen van voorbeelden van best 

practices. In landen waar PHD-beleidsvormen tot dusverre minder aandacht hebben gekregen, zijn 

seminars gefocust op het identificeren van nationale doelstellingen en belangen die zouden kunnen 

bijdragen aan de ontwikkeling hiervan en wordt er gesproken over hoe verder te gaan.  

Het is echter een uitdaging gebleken om volledige informatie te verzamelen over de situatie van PHD in 

alle 21 EU-lidstaten die onder het Ad-PHS-project vallen. Vooral in landen waar PHD tot nog toe minder 

aandacht heeft gekregen, maar ook in Italië en Spanje, is de informatie meestal beschikbaar in de 

nationale talen - als ze al beschikbaar is. In deze gevallen was het identificeren en contacteren van experts, 

die niet alleen bekend waren met deze materie maar ook vloeiend Engels spraken en klaar waren om 

betrokken te zijn bij een Europees netwerk, van cruciaal belang. Helaas was dit niet altijd mogelijk, en in 

sommige gevallen moesten de resultaten van de workshop worden aangevuld met aanvullend onderzoek 

en kennis van deskundigen. Maar ook in landen zoals Roemenië en Tsjechië, waar lokale belanghebbende 

het project met veel interesse en zelfs enthousiasme verwelkomden, zijn er meer inspanningen vereist 

om de overheid aan te moedigen om actie te ondernemen. 

Onder de omstandigheden waar tot dusver alleen punctuele initiatieven PHD hebben behandeld, zoals in 

het geval van Bulgarije, bleek het echter moeilijk om potentiële belanghebbende te identificeren en hier 

contact mee op te nemen. Als er geen duidelijke definitie van PHD-werknemers en geen 

belangenvertegenwoordiging bestaat of erkend is, werken de mechanismes voor een sociale dialoog niet 

en zijn sociale partners moeilijk te bereiken. Om deze redenen (slecht ontwikkeld PHD-beleid; 

dienovereenkomstig weinig plaatselijke belangengroepen; geen systematische informatiesituatie en 

vertaalproblemen) variëren de afzonderlijke verslagen in het kader van het Ad-PHS-project in sommige 

van de aandachtslanden van het project wat betreft de hoeveelheid aan informatie en de bestudeerde 

bronnen. Deze variatie komt ook tot uiting in dit samenvattende verslag over de stand van zaken. Een 

lager informatieniveau is dan ook een weerspiegeling van de nationale situatie in de PHD-sector. 

Maar gezien de duidelijke behoefte aan PHD-regularisatie en de sterke interesse in het implementeren 

van instrumenten voor de ontwikkeling van dit gebied, moet de opeenvolgende uitbreiding van kennis 
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beslist worden voortgezet. De netwerken moeten vooral worden uitgebreid in Centraal- en Oost-Europese 

landen waar het veld van Ad-PHS onvoldoende ondersteund of nog niet erg goed ontwikkeld is. De 

diversificatie van netwerken van belanghebbenden in deze lidstaten is ook belangrijk met het oog op het 

identificeren van experts die betrokken kunnen worden bij transnationale beleidsleeractiviteiten. 

Toekomstige projecten zouden kunnen voortbouwen op de eerste stappen van Ad-PHS in het opbouwen 

van netwerken, maar zouden zich meer kunnen richten op lokale expertise en een grotere betrokkenheid 

van lokale deskundigen om een pan-Europees breed thematisch netwerk van belanghebbenden te 

creëren. Het creëren van een gemeenschappelijke kennisbank zal debatten en beleidsleer op nationaal 

niveau ondersteunen en een goed startpunt bieden voor beleidsvormingsprocessen op Europees niveau. 

De betrokkenheid van de EU bij het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en de 

strategie inzake handicaps 2010-2020 heeft ondersteuning geboden bij de toewijzing van budgetten en 

de implementatie van toegang tot in natura verlening van zorgdiensten en/of uitkeringen aan mensen 

met een handicap in alle landen die onder het project vallen. Daardoor zou een sterkere inmenging op 

EU-niveau ook een vergelijkbare impact kunnen hebben in het geval van PHD-ontwikkeling.  

Het actieplan om de Europese Pijler van Sociale Rechten die is ingediend door de Europese Commissie130 

te implementeren heeft een sterke focus op gelijke kansen en banen voor iedereen, evenals op een 

ondersteunende beroepsmobiliteit en economische reconversie. Het uitbreiden van formele 

werkgelegenheid in PHD via verschillende initiatieven zoals de transitie van huishoudelijke 

arbeidskrachten uit de zwarte economie en deze toegang te bieden tot eerlijke arbeidsomstandigheden 

en gelijkwaardige banen als arbeiderskrachten uit andere economische sectoren, het ondersteunen van 

de beroepsreconversie van arbeidskrachten die bereid zijn om werkzaam te worden in huishoudelijke 

zorg- en niet-zorgsectoren en het creëren van toegang tot arbeids- en sociale rechten voor alle PHD-

werknemers zou een enorme bijdrage betekenen voor de hierboven beschreven doelstellingen. 

Tegelijkertijd moet er steun zijn voor de Europese strategie voor gendergelijkheid en de Europese 

toegankelijkheidswet via het creëren van ondersteuningsinstrumenten voor zowel vrouwen die bereid 

zijn fulltime te werken als voor mensen met een handicap die te maken hebben met uitdagingen wat 

betreft integratie. Terwijl coöperaties al zijn uitgelicht als grote spelers in het PHD-veld in sommige 

Europese landen, zoals in Italië, zou de ontwikkeling van PHD ook bijdragen aan de implementatie van de 

doelstellingen van het actieplan voor de sociale economie. 

Aangezien huishoudelijke arbeidskrachten vaak transnationaal mobiel zijn, wordt er een beroep gedaan 

op actoren op Europees niveau, zoals de pas opgerichte Europese Arbeidsautoriteit om eerlijke 

arbeidsvoorwaarden voor hen te garanderen. Actoren op Europees niveau kunnen verdere impulsen 

bepalen voor het creëren van een Europees kwalificatiekader voor huishoudelijke arbeidskrachten, wat 

ze in staat zou stellen om hun vaardigheden van de ene context op de andere over te dragen. Daarom zou 

de PHD-sector niet alleen een voorbeeld kunnen stellen voor een geactualiseerde vaardighedenagenda 

voor Europa, maar ook voor het promoten van Europese kwaliteitsnormen in PHD-onderwijs en -training 

over de hele wereld. Daarnaast zou het aannemen van het ILO-verdrag 189 inzake de rechten van 

huishoudelijk personeel en de bescherming van toegang tot sociale rechten door migrerende werknemers 

de regularisatie in de sectoren verder kunnen ondersteunen. Zowel wat betreft gebruikers als 

 
130 Europese Commissie (2020c). 
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werknemers zou de implementatie van gemeenschappelijke Europese anti-discriminatiemaatregelen, in 

het bijzonder met betrekking tot racisme en zigeunerhaat, zoals voorgesteld door het initiatief voor 

gelijkheid en integratie van Roma, tegelijkertijd de integratie van Roma-werknemers in de sectoren die 

met PHD geassocieerd zijn ondersteunen, evenals betere toegang voor de Roma tot de PHD die ze nodig 

zouden kunnen hebben als gebruikers. In diezelfde geest zou de ontwikkeling van PHD ook deel uit 

moeten maken van de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden van de EU, zowel om de uitsluiting van 

plattelandsbevolking van huishoudelijke diensten te voorkomen als om een gediversifieerd 

werkgelegenheidsaanbod voor plattelandsbewoners te creëren. 
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Glossarium 

Formalisering: In de context van informele zorg beschrijft de Europese Commissie hoe 

“formalisering van informele zorg ofwel plaatsvindt via betalingen en geassocieerde sociale 

voorzieningen (pensioen en zorgverzekering), training/certificering van 

vaardigheidsprogramma's en tenslotte wetgeving (erkenning van status en rechten om te 

worden beoordeeld als zorgverlener)”. In hetzelfde artikel associeert de EC “elk type formele 

arbeid” met de volgende kenmerken: betalingen (bij voorkeur regulier en voorspelbaar); een 

arbeidscontract en sociale voorzieningen (d.w.z. beschermd door regelgeving); training en 

erkenning van vaardigheden; en tenslotte bredere wetgeving die het belang van de rol erkent 

en garantie biedt op een bepaalde minimumnorm betreffende rechten.131 

Immigratie: Immigratie is de actie waarbij een persoon zijn of haar gebruikelijke verblijfplaats 

vestigt binnen het grondgebied van een lidstaat voor een periode van (naar verwachting) 

minimaal 12 maanden, waarbij deze persoon hiervoor inwoner is geweest in een andere 

lidstaat of een derde land (Verordening (EC) nr. 862/2007 inzake migratie en internationale 

bescherming).132 

Migratieketen: De termen kettingmigratie of migratieketen refereren aan “een proces waarin 

initiële verplaatsingen van migranten tot verdere verplaatsingen van hetzelfde gebied naar 

hetzelfde gebied leiden. In een ketenmigratiesysteem migreren individuele leden van een 

gemeenschap en moedigen deze vervolgens verdere migratiebewegingen aan of assisteren 

hierbij.”133 

Professionalisering: “Professionalisering betekent het bieden van werkgelegenheid en sociale 

beschermingsrechten aan arbeidskrachten die gelijk zijn aan de rechten die worden genoten 

door werknemers die onder arbeidscontracten werken wettelijk gereguleerd zijn, inclusief 

een fatsoenlijk loon, gereguleerde werktijden, betaald verlof, gezondheid en veiligheid op de 

werkplek, pensioenen, ouderschaps- en ziekteverlof, compensatie in het geval van 

invaliditeit, regels inzake ontslag of beëindiging van het contract, beroep in het geval van 

misbruik, en toegang tot training; terwijl de huishoudelijke en zorgsector kunnen worden 

geprofessionaliseerd door een combinatie van overheidsfinanciën (belastingvoordelen), 

sociale financiën (gezinstoelagen, hulp aan bedrijven, onderlinge maatschappijen en 

zorgverzekering, ondernemingsraden, enz.) en particuliere financiën (betaling voor diensten 

verleend door particuliere individuen).”134 

 
131 Europees Parlement (2008). 
132 Eurostat (2018c). 
133 Europese Commissie (2018c). 
134 Europees Parlement en de Raad (2016: 6). 
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Regulier beroep: In de context van werk en beroepen, definieert de Europese Unie (EU) een 

beroep als “gereguleerd (...) als [men] een bepaald diploma moet bezitten voor toegang tot 

dit beroep, speciale examens moet afleggen zoals staatsexamens en/of zich bij een 

beroepsorganisatie moet registreren voor [men] dit beroep kan uitoefenen.”135 

Regularisatie: In de context van (illegale migratie, wordt “regularisatie” door de EU gedefinieerd 

als een “statusprocedure waardoor illegaal verblijvende inwoners uit derde landen een legale 

status toegekend krijgen”; een synoniem dat vooral in de V.S. wordt gebruikt en minder in 

de EU is “legalisatie.”136 (Amer. Engels: “legalization”). 

Zwartwerk: De EU definieert de term zwartwerk als “elk soort betaalde activiteiten die wettelijk 

zijn gezien de aard van de activiteiten, maar die niet worden gedeclareerd bij de overheid, 

waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen in regelgevende systemen van de 

lidstaten.” De lidstaten hebben een verscheidenheid aan verschillende definities 

aangenomen die focussen op het gebrek aan naleving van wet- en regelgeving op het gebied 

van arbeid, belasting en/of sociale zekerheid. Als er aanvullende vormen van niet-

inachtneming zijn, is het geen zwartwerk. Als de goederen en diensten die worden verstrekt 

onwettig zijn, (bijv. de productie of het smokkelen van drugs, vuurwapens, personen of 

witwassen van geld dat bij wet verboden is), maakt het deel het uit van de bredere criminele 

economie, oftewel de schaduweconomie (vaak gedefinieerd als zowel de zwarte economie 

en de criminele economie), en als er geen sprake is van geldelijke betaling, maakt het deel 

uit van de onbetaalde sfeer.137 

Illegale of irreguliere migrant: De Europese Unie definieert een illegale of irreguliere immigrant 

als “een onderdaan van een derde land die aanwezig is op het grondgebied van een 

Schengenstaat die niet voldoet of niet langer voldoet aan de toegangsvoorwaarden die 

uiteengezet zijn in de Verordening (EU) 2016/399 (Schengengrenscode) of andere 

voorwaarden voor toegang, verblijf of residentie in de EU-lidstaat.”138 

Onbetaalde sfeer: De term onbetaalde sfeer refereert aan de activiteiten die wettig zijn wat 

betreft hun aard, maar die niet worden gedeclareerd aan de overheid en waarbij geen 

geldelijke betalingen plaatsvinden.139 

  

 
135 Europese Unie (2019). 
136 Europese Commissie (2009). 
137 Europese Commissie (2018b). 
138 Europese Commissie (2018c). 
139 Europese Commissie (2018b). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l14514
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