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VOORWOORD 

De Directie Coördinatie Emancipatiebeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft SEOR in het voorjaar van 2004 opdracht gegeven onderzoek te 
doen naar de markt voor persoonlijke dienstverlening. De persoonlijke dienstverlening 
speelt zich voor een aanzienlijk deel in het (zwarte) informele circuit af. Het onderzoek 
moet inzicht geven in de omvang en de samenstelling van de markten voor persoonlijke 
dienstverlening en in de vraag op welke manier het witten van deze markten kan worden 
gestimuleerd. 

Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek, waaraan hebben meegewerkt: Peter van 
Nes (projectleider), José Gravesteijn-Ligthelm en Linda van den Boom. Verder heeft 
Marcel Spijkerman een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de beschrijvende en multi-
variate analyses van de enquête-gegevens. Tot slot heeft ook Joost van Acht meegewerkt 
aan het onderzoek. De lay-out is verzorgd door Ellen Vanhamme en Wilma van den 
Heuvel. 

Het onderzoek is vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begeleid 
door: 

! Eelco Wierda (Directie Coördinatie Emancipatiebeleid); 
! Lidwien van Langen (Directie Arbeidsmarkt Bijzondere Groepen). 

Lopende het onderzoek zijn ook bij de begeleiding betrokken: 

! Annet Klijn (Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid); 
! Agnes van Zundert (Directie Algemeen Sociaal Economische Aangelegenheden).  
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SAMENVATTING 

1 AANLEIDING, VRAAGSTELLING EN AANPAK 

1.1 AANLEIDING 

Het onderzoek naar de markt voor persoonlijke dienstverlening is door de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd aan de Tweede Kamer in het 
kabinetsstandpunt naar aanleiding van de MDW II werkgroep. De centrale 
probleemstelling van het onderzoek is hoe groot de markt voor persoonlijke 
dienstverlening is en onder welke voorwaarden (met welke maatregelen) een deel van de 
huidige zwarte markt kan worden gewit.  

Er bestaat onvoldoende inzicht in de omvang van de huidige zwarte en witte markt. Veel 
bestaande cijfers zijn verouderd. Er zijn signalen dat er een aanzienlijke informele markt 
bestaat en dat de omvang van de formele markt in Nederland kleiner is dan in 
vergelijkbare Europese landen. Verder is de RSP (de ‘witte werkster regeling’) gering in 
omvang gebleven en bleek er weinig groeipotentie te zijn. Tot slot vraagt de Europese 
Commissie in het kader van de Europese Werkgelegenheidsstrategie de lidstaten om meer 
en betere informatie te verzamelen over de betekenis van “undeclared work” in de 
economie.  

De markt voor persoonlijke dienstverlening biedt aan twee kanten mogelijkheden:  

1. Een eventuele uitbreiding van de markt schept werkgelegenheid aan met name de 
onderkant van de arbeidsmarkt. In verschillende EU-lidstaten wordt verdere 
expansie van persoonlijke diensten gezien als één van de middelen om 
werkgelegenheid te creëren. 

2. Het biedt verdere mogelijkheden voor de verhoging van de arbeidsmarkt-
participatie, zowel in personen als in uren, van met name middelbaar en hoger 
opgeleide vrouwen die een relatief hoog uurloon kunnen verdienen met betaald 
werk buitenshuis. Vrouwen zijn in het algemeen de tweede verdieners in het 
huishouden.  

In onderstaande box geven we kort weer welke definities we hebben gebruikt voor de 
witte en zwarte markt en voor de informele en formele markt.  

Box 1 Gebruikte definities 

De zwarte markt kent verschillende verschijningsvormen maar heeft als algemeen kenmerk dat geen of 
onvoldoende belasting (loon-, inkomstenbelasting of BTW) en/of sociale premies worden betaald. Op de witte 
markt worden alle verschuldigde belastingen en sociale premies volgens de wet- en regelgeving afgedragen. 
De onbetaalde markt bestaat uit persoonlijke diensten waarvoor niets wordt betaald of alleen een belastingvrije 
kostenvergoeding. 

De formele markt is dat deel van de markt voor persoonlijke diensten dat via bedrijven en instellingen wordt 
ingevuld (het deel van de markt dat in geïnstitutionaliseerd verband plaatsvindt). De informele markt is het deel 
van de markt dat niet via bedrijven of instellingen loopt. Op deze markt worden de diensten gewoonlijk verricht 
door familie, vrienden, buren, kennissen of andere individuen waarmee men via/via in contact is gekomen. 
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De twee indelingen overlappen elkaar grotendeels. De informele markt zal overwegend 
zwart werk betreffen dat niet wordt opgegeven of zal anders onbetaald werk zijn. De 
formele markt, uitgezonderd die voor klussen in en om het huis, zal overwegend wit zijn.  

1.2 KADER 

Een belangrijke reden waarom het problematisch is dat momenteel een aanzienlijk deel 
van de persoonlijke dienstverlening via de zwarte (vaak informele) markt verloopt, is dat 
mensen hun inkomen niet opgeven voor de belasting en geen inkomstenbelasting betalen. 
Hierdoor zou men ook kunnen blijven profiteren van bepaalde inkomensafhankelijke 
regelingen. Een deel van deze mensen is uitkeringsgerechtigd en geeft hun inkomen ook 
niet door aan de uitkeringsinstantie.  

Daarom is het aantrekkelijk om te proberen zwart werk aan te pakken en de witte markt te 
stimuleren. Naar later zal blijken, zijn dit twee doelen die maar moeilijk tegelijk te 
realiseren zijn (zie paragraaf 5.1). Wat betreft het aanpakken van zwart werk brengt een 
strengere en effectieve handhaving kosten met zich mee en zal het bovendien leiden tot 
meer ‘zelf doen’ omdat de prijs die onder de huidige wet- en regelgeving (wet 
minimumloon, loonheffing en sociale premies) op de witte markt moet worden betaald 
(aanzienlijk) hoger is dan de gemiddelde prijs op de zwarte markt. Dit heeft vrijwel zeker 
ook negatieve gevolgen voor het arbeidsaanbod van met name (middelbaar en hoog 
opgeleide) vrouwen. Tegenover de kosten van handhaving staan, bij verder 
gelijkblijvende omstandigheden, voordelen als hogere belastingontvangsten, eventueel 
minder uitkeringslasten en verminderde of rechtvaardiger verdeelde uitgaven aan 
inkomensafhankelijke regelingen.  

Naast het strenger aanpakken van de zwarte markt onder de bestaande wet- en 
regelgeving, is het ook mogelijk om wet- en regelgeving te veranderen om de witte markt 
van persoonlijke dienstverlening te stimuleren.  

1.3 VRAAGSTELLING EN AANPAK ONDERZOEK 

De centrale probleemstelling van het onderzoek is uitgewerkt in de volgende 
onderzoeksvragen:  

1. a) Wat is onder de huidige regelgeving de omvang van de markt voor 
persoonlijke dienstverlening, respectievelijk ‘wit’ en ‘zwart’? Bij de 
beantwoording van deze vraag dienen vraag- en aanbodkant van elkaar te 
worden onderscheiden. 

b) Hoe zou de markt voor persoonlijke dienstverlening er uitzien in 2010, 
 indien de regelgeving ongewijzigd blijft? 

2. Hoe worden de vraag- en de aanbodkant van de markt beïnvloed door diverse 
mogelijke wijzigingen in de regelgeving? Zijn deze wijzigingen mogelijk een 
instrument om het ‘witten’ van persoonlijke dienstverlening te bevorderen? Het is 
dan allereerst van belang te weten wat in de huidige situatie in Nederland de 
belangrijkste belemmeringen zijn om van witte vormen van persoonlijke diensten 
gebruik te maken. 
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Het onderzoek heeft zich uitgestrekt over drie vormen van persoonlijke diensten, 
namelijk huishoudelijke hulp, kinderopvang en klussen in en om het huis. 

Het onderzoek heeft bestaan uit de volgende activiteiten: 

1. Een uitgebreide inventarisatie van bestaande literatuur, gecombineerd met een 
beperkte secundaire analyse van bestaande databestanden. 

2. Een enquête onder een steekproef van huishoudens in Nederland over het gebruik 
van huishoudelijke hulp, kinderopvang en klussen in en om het huis. 

3. Interviews met circa tien informanten/sleutelpersonen. 

1.4 OPBOUW SAMENVATTING 

Paragraaf 2 geeft in het kort de belangrijkste theoretische noties rond de markt voor 
persoonlijke dienstverlening. Paragraaf 3 geeft de belangrijkste conclusies over de 
omvang van de verschillende markten, de verdeling van de markten over formeel en 
informeel en over de typen aanbod waarvan op de verschillende markten gebruik wordt 
gemaakt. In paragraaf 4 gaan we in op de belangrijkste belemmeringen om van de witte 
markt gebruik te maken. Paragraaf 5 bespreekt de beleidsopties die de meeste 
mogelijkheden lijken te bieden om (een deel van) de zwarte markt te witten. Tot slot 
presenteren we voor de markt voor huishoudelijke hulp enkele dilemma’s en 
aandachtspunten voor het beleid in paragraaf 6. 

2 THEORETISCH KADER 

De omvang van het effectieve arbeidsaanbod is volgens de gangbare economische theorie 
op langere termijn bepalend voor de werkgelegenheidsontwikkeling en de economische 
groei. Het is daarom, mede met het oog op de vergrijzing, van groot belang om de 
arbeidsmarktparticipatie van uitkeringsgerechtigden, maar ook van niet-uitkerings-
gerechtigden (herintreders) te stimuleren. Een aantrekkelijk (betaalbaar) aanbod van 
persoonlijke diensten kan helpen om de arbeidsmarktparticipatie te bevorderen, zowel 
van vragers als van aanbieders van de diensten. De prijs van persoonlijke diensten is van 
cruciaal belang, want des te hoger deze prijs, des te eerder de tweede verdiener in een 
huishouden zal besluiten minder uren betaald te werken of helemaal te stoppen met 
werken. Belangrijk punt hierbij is dat op de witte markt huishoudens uit hun netto 
uurloon de bruto prijs (inclusief belasting en premies) voor de diensten moeten betalen. 
Dit wordt de dubbele wig genoemd. Indien het witten van de markt voor persoonlijke 
dienstverlening leidt tot hogere prijzen, zal dat dus ten koste gaan van de 
arbeidsmarktparticipatie van de tweede verdieners, met name vrouwen. Verder voorspelt 
de theorie dat bij een toename van de relatieve lonen, sociale ruil (onbetaalde 
uitbesteding) meer en meer zal worden vervangen door economische ruil (betaalde 
uitbesteding) omdat bij hogere lonen de kosten van sociale verplichtingen hoger zijn.  

Naast de prijzen van de diensten en de lonen, kunnen vertrouwensproblemen invloed 
hebben op de uitbestedingsbeslissing, met name bij huishoudelijke hulp en kinderopvang. 
Verder kunnen vertrouwensproblemen invloed hebben op de keuze van de aanbieder: ze 
kunnen voor huishoudens reden zijn persoonlijke diensten vooral uit te besteden aan 
personen uit het sociale netwerk danwel aan bedrijven die garanties of een keurmerk 
bieden. Hiermee zal in het vormgeven van de beleidsopties rekening moeten worden 
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gehouden. Ook huishoudenskenmerken (bijvoorbeeld het aantal kinderen, bezit eigen 
woning, etcetera) hebben invloed op de uitbestedingsbeslissing.  

Vrouwen zijn vaak de tweede verdieners binnen een huishouden. Dit maakt dat het 
arbeidsaanbod van vrouwen relatief sterk reageert op veranderingen in de lonen, de 
prijzen van uitbestedingsalternatieven en de arbeidsmarktsituatie. Door een samenspel 
van factoren heeft dit tot op zekere hoogte het karakter van een vicieuze cirkel die maar 
moeilijk kan worden doorbroken. De weg naar een gelijke verdeling van betaalde arbeid 
en zorgtaken tussen mannen en vrouwen is daarom lang. Op korte termijn betekent dit 
concreet dat veranderingen op de markt voor persoonlijke diensten vooral consequenties 
zal hebben voor het arbeidsaanbod van vrouwen  

Er bestaan overigens duidelijke verschillen tussen de diverse soorten persoonlijke 
diensten. Voor tweede verdieners en alleenstaanden met kinderen is kinderopvang in de 
regel noodzakelijk om te participeren op de arbeidsmarkt en uitbesteding van 
specialistische klussen is vaak noodzakelijk omdat men het zelf niet kan. Huishoudelijk 
werk en met name eenvoudige klussen in en om het huis kan men (naast drukke banen) 
altijd nog zelf doen in de vrije tijd of men kan besluiten dit werk uit te stellen. Men zal 
daarom voor deze laatste diensten niet zo snel bereid zijn hoge prijzen te betalen.  

3 DE MARKTEN VOOR PERSOONLIJKE DIENSTVERLENING: 
OMVANG, KENMERKEN EN GROEIPOTENTIE 

Wat is de omvang van de markten voor persoonlijke diensten, hoe is daarbij de verdeling 
tussen formeel en informeel, hoe ligt de relatie tussen lonen en inkomens enerzijds en de 
uitbesteding van diensten anderzijds, wat zijn andere determinanten voor uitbesteding en 
welke kenmerken hebben de aanbieders op deze markten? Deze vragen, die verband 
houden met de eerste onderzoeksvraag, worden in het navolgende beantwoord. 

3.1 OMVANG VAN DE MARKTEN VOOR PERSOONLIJKE DIENSTVERLENING  

De markten voor klussen in en om het huis en voor huishoudelijke hulp zijn, uitgedrukt in 
aantallen gebruikende huishoudens, omvangrijker dan de markt voor kinderopvang (zie 
tabel 1). Uit de tabel is op te maken dat vooral het uitbesteden van huishoudelijk werk en 
van de kinderopvang van 4-12 jarigen zich op de informele (vaak zwarte) markt afspeelt. 
Voor kinderopvang van 0-3 jarigen en klussen in en rond het huis bewegen huishoudens 
zich vaker op de formele markt van bedrijven en instellingen. Met name bij 
huishoudelijke hulp is er een grote potentieel ‘te witten’ markt. De ‘te witten markt’ is bij 
kinderopvang niet zo omvangrijk omdat informele kinderopvang voor het merendeel 
onbetaald is. Specialistische klussen worden vaak formeel (via bedrijven) uitbesteed, 
waarbij overigens de afrekening niet altijd helemaal wit hoeft te zijn. Eenvoudigere 
klussen als behangen en tuinonderhoud worden juist relatief vaak op de informele markt 
uitbesteed. Op de markt voor eenvoudigere klussen bestaat dus ook enige potentie om te 
witten.  



 

S299eindrap3 v

Tabel 1 Omvang van de markten voor persoonlijke dienstverlening, verdeeld naar 
formeel en informeel, aantal huishoudens dat de dienst uitbesteed 
(geëffectueerde vraag)  

Deelmarkt Formeel            
(via bedrijven en 

instellingen) 

Informeel (via familie, 
vrienden, kennissen, 

buren, etc.) 

Totaal 

Huishoudelijke hulp 340 duizend (28%)a) 872 duizend (72%) 1,2 miljoen (100%) 

Kinderopvang 0 – 3 jaar 230 duizend (60%) 155 duizend (40%) 385 duizend (100%) 

Kinderopvang 4 – 12 jaar 90 duizend (30%) 208 duizend (70%) 298 duizend (100%) 

Klussen in en rond het huis 1,1 miljoen (56%) 0.9 miljoen (44%) 2 miljoen (100%) 

a)  Inclusief huishoudelijke hulp die geheel of gedeeltelijk via de thuiszorg (AWBZ) of gemeente wordt 
betaald. 

Bron: SEOR- enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 

 

In geld ontliepen de drie markten in het jaar 2000 elkaar niet veel. De uitgaven van 
huishoudens lagen in dat jaar op elk van de drie markten zo rond de € 1,2 tot € 1,3 
miljard. Tussen 1995 en 2000 is de markt voor kinderopvang de grootste groeimarkt 
geweest en dit is ook daarna het geval geweest. Zie tabel 2 voor de omvang van de 
markten voor huishoudelijke hulp en kinderopvang.  

Tabel 2 Omvang van de markten voor huishoudelijke hulp en kinderopvang in uren 
per jaar en in euro’s, 2004  

Deelmarkt In uren per jaara) In €b) 

Huishoudelijke hulp 220 miljoen Circa € 1,4 miljard 

Kinderopvang 0 – 3 jaar 390 miljoen 

Kinderopvang 4 – 12 jaar 190 miljoen 

Circa € 1,5 miljard voor   
0-3 en 4-12 jarigen 

tezamen 

a) Inclusief onbetaalde diensten. 

b) Exclusief bijdragen van derden (met name AWBZ en gemeente in geval van huishoudelijke hulp; met 
name werkgevers en overheid in geval van kinderopvang). 

Bron: SEOR- enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 

 

Uit de berekeningen van prijzen voor huishoudelijke hulpen en voor kinderopvang blijkt 
dat de prijs die huishoudens betalen voor een informele huishoudelijke hulp of voor 
betaalde informele kinderopvang gemiddeld lager is dan de prijs voor formele hulp of 
formele kinderopvang. 

3.2 RELATIE TUSSEN INKOMENS EN LONEN ENERZIJDS EN UITBESTEDING 
VAN  DIENSTEN ANDERZIJDS 

Op elk van de drie markten neemt uitbesteding toe met het huishoudinkomen en met het 
netto uurloon. Vooral huishoudens met een netto maandinkomen van minimaal € 3.000 
besteden relatief vaak uit. Verder is het zo dat, zoals volgens de theorie mag worden 
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verwacht, bij kinderopvang van 0-3 jarigen en klussen er een verschuiving optreedt van 
onbetaalde naar betaalde uitbesteding naarmate de inkomens hoger worden. Dit heeft 
onder meer te maken met de toenemende kosten van sociale verplichtingen. 

Waar bij huishoudelijk werk (conform de theorie) uitbesteden vaker voorkomt bij hogere 
netto uurlonen, is dit patroon bij kinderopvang wat minder uitgesproken. Een plausibele 
verklaring hiervoor is dat bij kinderopvang de zelf te betalen prijzen voor het huishouden 
afhankelijk zijn van het inkomen en de lonen.  

In de huidige situatie, waarin bijvoorbeeld huishoudelijke hulp voor het merendeel 
informeel wordt geregeld, vindt uitbesteding dus al vooral plaats door huishoudens met 
relatief hoge inkomens en relatief hoge lonen. Bij huishoudelijke hulp en kinderopvang is 
daarbij overigens het netto uurloon van de tweede verdiener in het huishouden van 
belang, bij specialistische klussen juist het netto uurloon van de eerste verdiener. 
Uitbesteding op de witte formele markt ligt in de huidige situatie, vanwege de 
zogenoemde dubbele wig, slechts voor een nog selectere groep huishoudens in het 
verschiet. Er is dus een groot verschil tussen het netto loon van het uitbestedende 
huishouden en het bruto loon van de huishoudelijke hulp nodig om de ontwikkeling van 
de witte markt voor persoonlijke diensten te stimuleren. 

De uurprijs voor met name huishoudelijke hulp staat verder onder druk door het 
regelmatig terugkerende karakter van de dienst, doordat het werk ook zelf uitgevoerd kan 
worden en doordat uitbesteding van huishoudelijk werk niet noodzakelijk is om te 
participeren op de arbeidsmarkt. Een zelfde redenering geldt voor aanverwante, 
regelmatig terugkerende eenvoudige klussen. Bij formele kinderopvang ligt de uurprijs 
lager dan bij huishoudelijke hulp omdat er geen sprake is van een één op één relatie 
tussen vrager en aanbieder (er wordt een aantal kinderen tegelijk opgevangen, wat de 
prijs per kind drukt). Daar staat wel tegenover dat er bij kinderopvang in de regel elke 
week een relatief groot aantal uren opvang nodig is. 

3.3 OVERIGE DETERMINANTEN VOOR UITBESTEDING  

Naast inkomen, is vooral het onderwijsniveau (beide factoren hangen sterk samen) een 
belangrijke determinant voor het gebruik van persoonlijke diensten. Des te hoger de 
opleiding, des te meer huishoudens persoonlijke diensten uitbesteden. Net als 
huishoudens met hogere inkomens besteden ook huishoudens met hoger opgeleiden 
kinderopvang en klussen vaker formeel uit dan de overige huishoudens. Op elk van de 
markten spelen bovendien andere factoren een belangrijke rol. Bij huishoudelijke hulp 
gaat het bijvoorbeeld om het aantal kinderen in het huishouden en de vraag of de 
volwassenen in het huishouden betaald werk hebben. Ook bij kinderopvang is de 
arbeidsmarktparticipatie van de volwassene(n) in het huishouden vanzelfsprekend een 
belangrijke determinant van de vraag. Verder neemt uitbesteding van kinderopvang af 
naarmate het aantal kinderen in het huishouden groter is. Bij klussen in en om het huis 
zijn het bezit van een eigen woning en een recente verhuizing belangrijke determinanten 
voor de uitbestedingsbeslissing.  
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3.4 DE AANBODKANT 

Een belangrijk verschil tussen de markt voor huishoudelijke hulp enerzijds en de markten 
voor kinderopvang en klussen anderzijds is dat bedrijven en instellingen op de 
eerstgenoemde markt buiten de AWBZ-gefinancierde hulp een vrij marginale rol spelen. 
De formele sector heeft wel een belangrijke plaats op de kinderopvang- en klussenmarkt. 
Op de klussenmarkt is de laatste jaren een belangrijke verschuiving opgetreden van het 
informele naar het formele circuit. De groei van het aantal klusbedrijven, overwegend 
éénmanszaken, loopt samen met het verminderen van de regelgeving en afschaffing van 
de vestigingswet in de branche. Ook het toegenomen aantal tweeverdieners met relatief 
hoge inkomens kan aan de verschuiving hebben bijgedragen.  

Er bestaan verschillen tussen en overeenkomsten in de kenmerken van de (informele) 
aanbieders op de drie onderscheiden deelmarkten. Een verschil is dat de aanbieders van 
huishoudelijke werk en van kinderopvang vrijwel uitsluitend vrouwen zijn en aanbieders 
van klussen overwegend mannen. Een overeenkomst is dat de aanbieders in elk van de 
markten overwegend laag- en middelbaar opgeleid zijn. Huishoudelijke hulpen zijn 
gemiddeld het laagst opgeleid, gevolgd door informele aanbieders van kinderopvang. In 
de formele kinderopvang dienen leidsters echter minstens een middelbare 
beroepsopleiding te hebben. Huishoudelijke hulpen hebben een gemiddelde leeftijd van 
43 jaar. 

3.5 DE MARKT VOOR PERSOONLIJKE DIENSTVERLENING IN 2010 BIJ 
ONGEWIJZIGDE REGELGEVING  

Naar verwachting hebben de markten voor persoonlijke dienstverlening een behoorlijke 
potentie om verder te groeien, in ieder geval de markten voor kinderopvang en voor 
huishoudelijke hulp. Binnen de markt voor huishoudelijke hulpen is er ruimte voor groei 
door de aankomende vergrijzing en een toename van het aantal tweeverdieners (groei van 
het huishoudinkomen) en het aantal alleenstaande werkenden. De formele markt heeft 
zeker groeipotentie door de vergrijzing, het toenemende aantal tweeverdieners en het 
afnemende aantal mantelzorgers. Echter, bij ongewijzigde wet- en regelgeving zal met 
name de informele markt groeien, wellicht mede door voorgenomen wijzigingen in de 
AWBZ. 

De vraag naar kinderopvang zal in de periode tot 2010 verder groeien. Een verklaring 
hiervoor is de toenemende arbeidsparticipatie van vooral moeders met jonge kinderen en 
de groei van het huishoudinkomen. Aan de andere kant zal de recente afname van het 
aantal geboorten een negatief effect op de vraag kunnen uitoefenen. Dit effect is echter 
niet eenduidig, omdat uitbesteding van kinderopvang afneemt met een groter aantal 
kinderen in het huishouden. De stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen kan 
verder tot gevolg hebben dat het aanbod van informele aanbieders van kinderopvang (die 
vooralsnog een aanzienlijk deel van de kinderopvang voor hun rekening nemen) af zal 
nemen, wat leidt tot een verdere verschuiving naar de formele markt. 

Voor de klussenmarkt zijn de toenemende huishoudinkomens (tweeverdieners) en de 
toename van het eigen woning bezit belangrijke gegevens voor een verdere groei. De 
gemiddelde huishouduitgaven aan het onderhoud van de eigen woning zijn tussen 1995 
en 2000 niet zo sterk gegroeid als de gemiddelde huishouduitgaven aan kinderopvang en 
huishoudelijke dienstverlening.  
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Onze enquête geeft alleen voor de markt voor huishoudelijke hulp concrete aanwijzingen 
dat er momenteel mogelijk aanbodtekorten bestaan. Circa 2 procent van de huishoudens 
die huishoudelijk werk niet uitbesteden zou wel een huishoudelijke hulp willen hebben, 
maar kan niemand vinden. Dit is ongeveer gelijk aan 10 procent van het aantal 
huishoudens dat op dit moment huishoudelijk werk uitbesteedt. Dat betekent dus dat er 
nog een onvervulde vraag is van 10 procent van de totale omvang van de huidige markt. 
Als de economie weer aantrekt, zullen er hoogstwaarschijnlijk (grotere) aanbodtekorten 
gaan ontstaan.  

4 BELEMMERINGEN 

Economisch gezien is er voor de overheid vanwege positieve externe effecten reden om 
in te grijpen in de kinderopvangmarkt. Dit gebeurt dan ook. Voor huishoudelijke hulp zou 
men ook kunnen beweren dat er positieve externe effecten bestaan, maar de 
onderbouwing daarvan is minder sterk dan bij kinderopvang. Daarnaast geeft een deel 
van de huishoudens aan op zoek te zijn naar huishoudelijke hulp, maar er geen te kunnen 
vinden. Het is onduidelijk of dit komt door een aanbodtekort of doordat het aanbod er wel 
is maar vraag en aanbod elkaar niet vinden door ondoorzichtigheid (intransparantie) van 
de markt. Verder lijken de markten naar behoren te functioneren.  

Een maatschappelijk probleem is dat een aanzienlijk deel van de activiteiten zich zwart 
afspeelt, met name op de markt voor huishoudelijke hulp. Het aanpakken van de zwarte 
markt en het stimuleren van de witte markt kunnen verschillende gunstige 
maatschappelijke effecten (hogere belastingontvangsten, minder uitgaven voor 
uitkeringen, enzovoort) hebben. De vraag is met welke maatregelen de witte markt kan 
worden gestimuleerd. Daarvoor is het noodzakelijk inzicht te hebben in de belangrijkste 
belemmeringen om persoonlijke dienstverlening via de witte markt te betrekken. Waarom 
kiezen mensen bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp of voor het laten uitvoeren van 
klussen voor de zwarte markt in plaats van voor een oplossing via het witte circuit? Is het 
voornamelijk het verschil in prijs, of spelen ook andere factoren een rol? 

4.1 HUISHOUDELIJKE HULP 

De belangrijkste, doorslaggevende belemmering voor de ontwikkeling van een witte 
formele markt voor huishoudelijke hulpen, is dat de evenwichtsprijs substantieel onder de 
prijs op de formele markt ligt. Mede gezien de maximale prijs die niet-gebruikers 
eventueel bereid zijn te betalen (€ 7,80 per uur), zijn er slechts beperkte mogelijkheden 
voor het totstandkomen van een vraag naar een witte formele hulp tegen een 
ongesubsidieerde prijs (€ 20 per uur), noch tegen de huidige gesubsidieerde prijs (rond de 
€ 11 per uur in de RSP). Een groot deel van de huidige informele vraag zou verdwijnen 
als er witte formele prijzen zouden moeten worden gevraagd. Het prijsverschil tussen de 
zwarte markt en de witte informele hulp via de huishoudhulpconstructie (die over de 
verdiensten inkomstenbelasting betaalt) is minder groot, maar toch altijd nog substantieel.  

Er zijn verder enkele aanwijzingen voor vertrouwensproblemen (“niemand kan het werk 
zo goed doen als ikzelf”) en dat men liefst geen vreemden als hulp in huis wil hebben. Uit 
onze enquête blijkt, in de huidige situatie waarin de informele markt een zeer grote rol 
speelt, dat er mogelijk een tekort aan aanbod is. Een deel van de huishoudens geeft aan 
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geen hulp te kunnen vinden terwijl ze er wel een zouden willen hebben. Een andere reden 
hiervoor kan de intransparantie van de markt zijn (zie boven).  

De beperking tot een bepaald type aanbod (werklozen) is een belangrijke belemmering 
geweest bij de RSP. Dit heeft onder andere geleid tot kwaliteits- en vertrouwens-
problemen. Verder blijken uitkeringsgerechtigden met het verrichten van huishoudelijk 
werk voor anderen niet of nauwelijks aan de uitkering te kunnen ontsnappen. Meer 
generieke maatregelen die ook andere groepen aanbieders (niet-uitkeringsgerechtigde 
herintreders bijvoorbeeld) bestrijken, lijken dus nodig. 

Dus de belangrijkste belemmeringen zijn de (door de dubbele wig) hoge formele prijs 
vergeleken met de informele prijs en vertrouwensproblemen. 

4.2 KINDEROPVANG 

Bij kinderopvang zijn er geen sterke aanwijzingen dat er nog aanbodtekorten zijn in de 
formele sector. De stelling dat hoge kwaliteitseisen, bouwvoorschriften en 
veiligheidseisen nog steeds een belemmering zijn voor het totstandkomen van een 
formele markt, staat in schril contrast met de sterke groei van de formele kinderopvang 
sinds het begin van de jaren negentig. Er valt ook geen grote ontevredenheid te 
constateren bij diegenen die kinderopvang gebruiken.  

Vanwege de positieve externe effecten van kinderopvang, draagt de overheid (en ook een 
belangrijk deel van de werkgevers) bij aan de kosten van kinderopvang. De door 
huishoudens te betalen prijs is hierdoor afhankelijk van het huishoudinkomen, waardoor 
de prijs bij kinderopvang veel minder een belemmering is voor het totstandkomen van 
een formele markt dan bij huishoudelijke hulp. Het kan echter zijn dat de invloed van de 
factor prijs wordt gemaskeerd doordat veel vrouwen, vanwege de kosten voor 
kinderopvang, kiezen voor een oplossing waarmee ze betaald werk en zorgtaken kunnen 
combineren en kosten voor kinderopvang kunnen ontlopen. Hierdoor geven ze na verloop 
van tijd mogelijk aan geen kinderopvang nodig te hebben, omdat ze tevreden zijn met de 
gekozen oplossing. Ook vertrouwensproblemen en principes kunnen een reden zijn dat 
een groot deel van de huishoudens met kinderen zegt geen kinderopvang nodig te hebben.  

Tot slot lijkt er geen sprake te zijn van een gebrek aan flexibiliteit of kwaliteit in de 
formele sector. Wel is inflexibiliteit een belangrijke reden waarom een zeer klein deel van 
de huidige gebruikers ontevreden is. Flexibelere vormen van formele opvang 
(gastouderopvang, franchise-formules voor kleinschalige opvang) kunnen wat dit betreft 
soelaas bieden. 

4.3 KLUSSEN IN EN OM HET HUIS 

Net als bij huishoudelijke hulp is de prijs de doorslaggevende belemmering die het 
totstandkomen van een formele markt voor eenvoudige klussen in de weg staat. Deze 
relatief eenvoudige klussen kan men ook makkelijk zelf doen, waardoor men niet bereid 
is voor dit soort klussen een hoge prijs te betalen.  

Een andere belemmering om vraag naar diensten in het formele circuit uit te oefenen, kan 
worden gevonden in de geringere flexibiliteit vergeleken bij het informele circuit. 
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Wanneer we naar het aanbod kijken, blijkt de regeldruk die van toepassing is op de veelal 
zzp-ondernemingen allerlei belemmeringen op te werpen om een eigen bedrijfje te 
beginnen.  

5 BELEIDSOPTIES 

Er zijn in het rapport verschillende beleidsopties op een rij gezet. Een aantal hiervan biedt 
meer perspectief om de witte (formele en/of informele) markt te stimuleren dan andere. 
Dit verschilt per deelmarkt omdat het instrumentarium dient te worden gericht op de 
voornaamste belemmeringen op de verschillende markten en omdat rekening moet 
worden gehouden met de uitgangssituatie op die markten. Door het stimuleren van de 
witte markt zou een verschuiving kunnen optreden van de zwarte naar de witte markt. Bij 
veel opties zijn echter effectieve controles en sancties nodig om de zwarte markt tegen te 
gaan en op die manier de witte markt betere ontwikkelingskansen te geven. 

5.1 HUISHOUDELIJKE HULP (INCLUSIEF EENVOUDIGE KLUSSEN IN EN OM 
HET  HUIS) 

Inleidend 

Slechts voor een klein deel van de huishoudens is het uitbesteden van huishoudelijk werk 
en eenvoudige klussen aan bedrijven aantrekkelijk, gezien de minimale prijs die dan 
omstreeks € 20 per uur ligt. Dit is de reden waarom het gebruik van formeel aanbod op 
deze markt zeer gering is. Bij huishoudelijke hulp en eenvoudige klussen moet dan ook 
met name worden gekeken naar beleidsopties die de witte prijs naar beneden kunnen 
brengen, door de dubbele wig grotendeels of geheel weg te nemen. De dubbele wig slaat 
op het gegeven dat huishoudens uit hun netto loon de bruto witte prijzen (inclusief 
belastingen en premies) voor persoonlijke diensten moeten betalen. Er zijn hiervoor twee 
hoofdopties: of men zorgt dat de bruto prijs van aanbieders op de witte markt omlaag kan 
of men zorgt dat huishoudens netto minder voor de diensten hoeven te betalen. 

Bestaand beleid: huishoudhulpconstructie 

Het is reeds mogelijk om op maximaal twee dagen per week een witte informele hulp in 
te schakelen zonder dat werknemerspremies dienen te worden betaald en zonder dat 
loonbelasting moet worden ingehouden en afgedragen. Dit is de zogenoemde 
huishoudhulpconstructie volgens artikel 6 van de werknemersverzekeringen en artikel 5 
van de Wet op de loonbelasting. De hulp moet over de inkomsten echter wel 
inkomstenbelasting betalen, maar hoogstwaarschijnlijk doen veel huishoudelijke hulpen 
dit niet. Dat maakt deze constructie dan weer zwart. De huishoudhulpconstructie 
resulteert in veel lagere uurprijzen dan voor een hulp via een bedrijf of instelling1. Maar 
omdat dit nog steeds hoger is dan de prijs op de zwarte informele markt en omdat 
aanbieders hiervan door de inkomstenbelasting minder zullen overhouden dan op de 
zwarte informele markt, hebben beide partijen geen financiële incentive om de hulp via 

                                                      

1  Voor volwassen alfahulpen, die ook volgens de huishoudhulpconstructie werken, moet 
bijvoorbeeld € 10,63 per uur worden betaald. 
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de huishoudhulpconstructie geheel wit te regelen. Daar staat tegenover dat de 
huishoudhulpconstructie ook relatief onbekend is. Mogelijk dat een intensievere 
voorlichting over de huishoudhulpconstructie de witte markt zou kunnen stimuleren (dit 
zou met name risico mijdende huishoudens kunnen aansporen om het wit te gaan doen).  

Belasting- en premieontheffing (defiscalisering) 

De huishoudhulpconstructie kan worden gecombineerd met een belastingvrijstelling van 
de huishoudelijke hulp van beperkte omvang, wat inhoudt dat de aanbieders over kleine 
baantjes geen inkomstenbelasting meer hoeven te betalen. De uitvoeringskosten zijn laag 
en het zal vermoedelijk de vraag vergroten. Het legaliseert min of meer de bestaande 
situatie en de daarmee gepaard gaande grotere gemoedsrust leidt vermoedelijk tot extra 
vraag van zowel reeds gebruikende als momenteel niet-gebruikende huishoudens. Het zou 
wel samen moeten gaan met de registratie van het inkomen bij de Belastingdienst door 
een eenvoudig formulier, in verband met uitkeringen en inkomensafhankelijke 
regelingen. Een nadeel van deze optie is dat hierdoor het, weliswaar relatief kleine, 
formele aanbod van bedrijven op de particuliere markt zeer waarschijnlijk verder wordt 
verdrongen. Bovendien ontstaat ongelijkheid met andere markten omdat mensen daar wel 
belasting moeten betalen. 

Fiscale aftrek van de kosten voor huishoudelijke hulp  

Positieve prikkels om de inkomsten van de hulp aan te geven bij de Belastingdienst 
zouden kunnen worden gegeven door huishoudens een fiscale aftrek van de kosten voor 
huishoudelijke hulp te geven. Door zo’n aftrek kan het verschil in uurloon (circa € 3 per 
uur) tussen de witte huishoudhulpconstructie en de zwarte informele markt meer dan 
gecompenseerd worden. Via de fiscale aftrek kunnen ook min of meer gelijke condities 
worden gecreëerd voor het aanbod van particulieren via de huishoudhulpconstructie en 
het formele aanbod van bedrijven. Voor een huishoudelijke hulp via een bedrijf moet 
bruto meer (ongeveer twee keer zo veel) worden betaald dan voor een hulp via de 
huishoudhulpconstructie. Dit verschil kan worden gecompenseerd door meer aftrek te 
geven van de kosten voor de hulp via bedrijven dan van de kosten voor hulp verricht door 
individuen. Het voordeel is dat op deze manier geen van beide vormen van aanbod wordt 
bevoordeeld boven de andere. Bovendien kunnen individuele aanbieders dan zelf 
besluiten voor welke optie zij kiezen (onverzekerd particulier of verzekerd via een 
bedrijf). Ook vragers kunnen kiezen wat ze willen, een huishoudelijke hulp die verzekerd 
is én belasting betaald of niet. Door een fiscale aftrek zullen de belastingopbrengsten op 
korte termijn eerder af- dan toenemen, terwijl de uitvoeringskosten stijgen. Er zijn wel 
besparingen in de inkomensafhankelijke regelingen te voorzien en op langere termijn 
zouden de belastingopbrengsten mogelijk wel kunnen toenemen door een toename van de 
vraag naar witte huishoudelijke hulp door lagere prijzen (bruto prijs minus fiscale aftrek).  

Zowel de huishoudhulpconstructie als defiscalisering hebben als nadeel dat de aanbieders 
van huishoudelijke hulp niet verzekerd zijn en geen aanvullend pensioen opbouwen. Het 
creëert een categorie werkenden die een marginale positie op de arbeidsmarkt innemen. 
Bij de huishoudhulpconstructie is dat nu ook reeds het geval. Aan de andere kant zal een 
deel van het aanbod niet zijn geïnteresseerd in verzekering en aanvullend pensioen. Een 
ander nadeel van defiscalisering is dat betreffende mensen geen belasting betalen over 
hun inkomsten uit arbeid maar wel profiteren van voorzieningen die met belastinggeld in 
stand worden gehouden. Om het regulier werknemerschap op de markt voor 
huishoudelijke hulp te bevorderen, zou een fiscale aftrek ook kunnen worden beperkt tot 
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het witte formele aanbod van bedrijven en instellingen, maar de fiscale aftrek moet - 
gezien het verschil in prijs tussen de witte formele markt en de zwarte informele markt - 
hiervoor wel vrij aanzienlijk zijn.  

Subsidie op arbeid 

Een volgende mogelijkheid is om een subsidie op arbeid te geven. Dit heeft vanwege 
vertrouwensproblemen alleen het gewenste effect als de subsidie algemeen is voor 
huishoudelijke hulp en niet wordt beperkt tot een specifiek type aanbod (werklozen). Een 
algemene subsidie komt sterk overeen met een fiscale aftrek voor de vrager.  

Nadeel van specifieke maatregelen 

De tot dusver besproken beleidsopties kunnen specifiek worden toegepast op de 
afgebakende markt voor huishoudelijke hulp en aanverwante eenvoudige klussen. Een 
mogelijk nadeel van dergelijke specifieke opties is dat het voor aanbieders zo 
aantrekkelijk kan worden om zich op deze markt aan te bieden (omdat bijvoorbeeld 
aanmerkelijk meer wordt betaald dan het minimumloon, omdat men geen belasting hoeft 
te betalen of omdat de werktijden goed aansluiten op de schooltijden) dat het leidt tot 
minder effectief aanbod in andere sectoren en tot een loonopdrijvend effect in die andere 
sectoren.  

Generieke maatregelen 

Er zijn ook meer algemene maatregelen mogelijk, zoals een verhoging/wijziging van de 
arbeidskorting, de afschaffing van de algemene heffingskorting en het omvormen van de 
algemene heffingskorting in een ‘vaste’ arbeidskorting voor mensen met lage inkomens. 
Deze maatregelen hebben niet direct invloed op de prijzen op de witte markt, maar geven 
niet-werkenden meer incentives om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt. Omdat op de 
markt voor huishoudelijke hulp op dit moment nog aanbodtekorten lijken te bestaan, zijn 
deze beleidsopties eveneens relevant. De meeste generieke maatregelen garanderen echter 
ook niet dat informele aanbieders van huishoudelijke hulp hun inkomsten gaan opgeven 
voor de belasting omdat het financieel aantrekkelijker blijft om het zwart te doen.  

Bemiddelingsfunctie 

Tot slot zou bij intransparanties het aanbieden van een bemiddelingsfunctie kunnen 
helpen om vragers geschikt aanbod van huishoudelijke hulp te laten vinden, maar ook 
hier is er geen garantie dat het dan op een witte manier tot stand komt. 

Overige specifieke beleidsopties  

Andere beleidsopties lijken geen voordelen te bieden boven de beleidsopties die 
hierboven zijn behandeld. De (reeds bestaande) zzp-constructie en franchising zijn 
minder eenvoudig dan, en bieden in de meeste gevallen ook geen financiële voordelen ten 
opzichte van de huishoudhulpconstructie. ZZP of franchising kan wel interessant zijn als 
de hulp op meer dan twee dagen per week voor één huishouden werkt. Verlaging van de 
BTW heeft op zichzelf slechts een beperkt effect op de prijzen.  
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Het stimuleren van de witte markt versus het tegengaan van de zwarte markt 

Voor de hierboven genoemde beleidsopties geldt dat ze gebruikt kunnen worden om de 
witte markt te stimuleren. Dit zal voor een deel leiden van een verschuiving van de vraag 
van de zwarte naar de witte markt. De mate waarin hangt af van het resulterende 
prijsniveau op de witte markt ten opzichte van het prijsniveau op de zwarte markt. Maar 
de beleidsopties gaan niet automatisch ook de zwarte markt tegen. Thans lijkt de 
huishoudelijke hulp die zwart bijverdient te worden gedoogd. Welke optie er ook wordt 
gekozen om de witte markt te stimuleren, de controle op naleving van de (bestaande of 
veranderde) wet- en regelgeving zal moet worden aangescherpt en sancties zullen moeten 
worden verhoogd om te stimuleren dat alle inkomsten worden gemeld bij de belastingen 
en de uitkeringsinstanties. Een belangrijke maatschappelijke winst is op korte termijn te 
behalen in de sfeer van uitkeringen en inkomensafhankelijke regelingen. Een effectieve 
controle is echter niet eenvoudig en zal veel geld kosten. Men zou kunnen invoeren dat 
alle huishoudelijke hulpen die niet worden geregistreerd bij de Belastingdienst bij 
eventuele controle als gewone werknemer worden beschouwd, en dat de klant 
verantwoordelijk is voor de betaling van belastingen, premies en eventuele boetes. Als 
niet sterker wordt ingezet op maatregelen die de zwarte markt terug dringen, dan zal de 
zwarte informele sector in de markt voor huishoudelijke hulp hoogstwaarschijnlijk de 
boventoon blijven voeren.  

Twee van de besproken beleidsopties kunnen onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks 
bijdragen aan het bestrijden van de zwarte markt: 

1. Een fiscale aftrek voor de kosten van huishoudelijke hulp die zo hoog is dat het 
voor vragers financieel (zeer) aantrekkelijk wordt om het op de witte markt uit te 
besteden. 

2. De omvorming van de algemene heffingskorting tot een ‘vaste’ arbeidskorting. Dit 
geeft aanbieders een incentive om inkomsten aan te geven bij de belasting omdat 
men de vaste arbeidskorting niet krijgt als men dat niet doet. 

Effecten op de werkgelegenheid 

De meeste beleidsopties zullen niet direct leiden tot uitbreiding van de totale (witte en 
zwarte) werkgelegenheid op deze markt. Wel zal, afhankelijk van het effect van de 
beleidsopties op de netto witte prijs, er een verschuiving optreden van werkgelegenheid 
van de zwarte naar de witte markt. Voor een uitbreiding van de werkgelegenheid is het 
nodig dat de witte netto prijs dichtbij of onder de thans geldende gemiddelde prijs op de 
(zwarte) informele markt komt te liggen. Een prijs dichtbij de huidige zwarte informele 
prijs kan immers een aanzuiverende werking hebben, bijvoorbeeld door risicomijdend 
gedrag van huishoudens. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden gerealiseerd door 
defiscalisering (via een effect op het aanbod), een (hoge) fiscale aftrek of een (hoge) 
subsidie op arbeid.  

5.2 KINDEROPVANG 

De overheid grijpt, vanwege de positieve externe effecten, reeds in op deze markt. Mede 
door het stimuleringsbeleid van de overheid is in de kinderopvang inmiddels sprake van 
een relatief omvangrijke en ontwikkelde formele sector.  
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Dat neemt echter niet weg dat sommige huishoudens, om andere redenen dan de prijs, 
perse geen gebruik willen maken van formele opvang. Een mogelijke optie is om betaalde 
kinderopvang door familie, kennissen en vrienden (in de meeste gevallen is informele 
kinderopvang echter onbetaald) ook onder de huishoudhulpconstructie te laten vallen om 
het aanbod van kinderopvang te stimuleren. Nu valt kinderopvang alleen onder deze 
constructie als de opvang plaatsvindt in het huis van het gebruikende huishouden. 

Er zijn drie andere beleidsopties die aantrekkelijk lijken om de witte markt voor 
kinderopvang te stimuleren. Op de eerste plaats noemen wij de verdere ontwikkeling van 
franchise-formules voor kleinschalige kinderopvang. Dit kan met name in kleine kernen 
voor een formeel aanbod van kinderopvang zorgen. Op andere plaatsen kan franchising 
juist weer aanbod van flexibele formele opvang creëren. Ten tweede kan de zzp-
constructie worden toegepast in de kinderopvang, bijvoorbeeld door gastouders. Dit zou 
via voorlichting sterker kunnen worden benadrukt om extra (formeel en flexibel) aanbod 
te scheppen. Op de derde plaats kan een versterking van de bemiddelingsfunctie voor 
kinderopvang dezelfde effecten hebben als bij gespecialiseerde klussen. Wel is in veel 
kleinere en middelgrote gemeenten het aantal aanbieders van formele kinderopvang 
beperkt. Er valt dus wellicht in veel gevallen niet veel te kiezen. De nieuwe Wet 
Kinderopvang zou hier op termijn verandering in kunnen brengen. 

Een aantal van de hierboven besproken opties kan een verdere verschuiving teweeg 
brengen van de zwarte (informele) naar de witte kinderopvangmarkt. Het effect op de 
totale formele en informele werkgelegenheid in de kinderopvang zal gering zijn.  

5.3 GESPECIALISEERDE KLUSSEN 

Omdat voor gespecialiseerde klussen relatief vaak gebruik wordt gemaakt van 
zelfstandigen en bedrijven, is op deze deelmarkt bij bepaalde beleidsopties de kans op 
verdringing van het formele aanbod aanzienlijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
defiscalisering en het mogelijk toepassen van iets soortgelijks als de 
huishoudhulpconstructie. Verder zal een belastingaftrek voor de kosten van klussen een 
grote deadweight met zich mee brengen. Immers, ook zonder zo’n aftrek wordt namelijk 
al in ruime mate van formeel aanbod gebruik gemaakt. Wijzigingen in de arbeidskorting 
of de algemene heffingskorting hebben voor arbeidsorganisaties ook geen directe 
kostenvoordelen (de voordelen slaan immers in eerste instantie neer bij het aanbod) en 
zullen dus niet direct leiden tot een daling van de prijzen.  

De volgende beleidsopties lijken daarom: 

! Het verder stimuleren van de mogelijkheid om als zzp-er te starten. Zzp-ers 
kunnen om verschillende redenen goedkoper of flexibeler werken dan een bedrijf 
met werknemers in loondienst. Mogelijk zou nog gekeken kunnen worden naar 
belemmerende wet- en regelgeving.  

! Verlaging van het BTW-tarief, maar deze optie is mede afhankelijk van Europese 
regels op dit gebied. 

! Versterking van de bemiddelingsfunctie tussen vraag en aanbod. Individuele 
vragers hebben mogelijk vaak te weinig inzicht in de markt. Men gebruikt de 
meeste typen klussen immers slechts (zeer) incidenteel. Indien bijvoorbeeld een 
bemiddelingsfunctie (als employee benefit) wordt aangeboden door een 
werkgever, kan dit kostenvoordelen geven voor de individuele vragers doordat de 
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bemiddelaars relatief goed bekend zijn met de (lokale) prijs- en 
kwaliteitsverhoudingen op de markt omdat men vaker voor dezelfde dienst 
bemiddelt. 

Wat op deze markt tot slot van belang blijft, is om de zwarte markt te bestrijden door 
controles en sancties.  

De genoemde beleidsopties kunnen allemaal de witte markt stimuleren. De effecten van 
de beleidsopties op de totale werkgelegenheid (witte en zwarte tezamen) in de 
klussensector zullen op zichzelf gering zijn.  

6 AANDACHTSPUNTEN EN DILEMMA’S 

Bij ontwikkelen van beleid om de markt voor huishoudelijke hulp te witten zou in ieder 
geval met de volgende punten rekening moeten worden gehouden: 

! Als men de formele markt wil stimuleren, is het van belang de witte formele 
uurprijs omlaag te brengen. Het is niet zo, zoals de MDWII-werkgroep heeft 
gesuggereerd, dat het een kwestie van wennen is aan de commerciële tarieven. Er 
zijn niet heel veel tweede verdieners in een huishouden die meer dan € 20 per uur 
netto verdienen en tegen deze prijs nog over gaan tot uitbesteding. 

! Welke beleidsoptie er ook wordt gekozen: vanwege vertrouwensproblemen moet 
het voor huishoudens ook mogelijk blijven hun eigen huishoudelijke hulp te 
selecteren uit de familie-, vrienden-, buren- en kennissenkring. Een subsidie op 
bepaalde typen arbeid of sociale dienstplicht voor bijstandsgerechtigden zijn om 
deze reden minder aantrekkelijke beleidsopties voor de markt voor huishoudelijke 
hulp. 

! Het invoeren van nieuwe instrumenten om de witte markt te stimuleren, zal vrijwel 
altijd samen moeten gaan met een scherpere en strengere controle op naleving van 
de wet- en regelgeving om de zwarte markt tegen te gaan. Dit geldt zelfs bij de 
beleidsoptie van belastingontheffing omdat de verdiensten op zijn minst bekend 
zouden moeten zijn bij de Belastingdienst met het oog op uitkeringen en 
inkomensafhankelijke regelingen. 

! De meeste beleidsopties leiden feitelijk niet direct tot extra werkgelegenheid. In de 
meeste gevallen treedt, alle andere dingen gelijk blijvend, alleen een verschuiving 
op van de zwarte naar de witte markt. Overigens zal het in de statistieken kunnen 
lijken alsof de beleidsopties wel leiden tot extra werkgelegenheid, omdat de 
huidige informele huishoudelijke hulpen die vaak zwart werken slechts voor een 
beperkt deel worden meegenomen in de arbeidsmarktparticipatiecijfers die op 
basis van de Enquête Beroepsbevolking worden bepaald. 

 
De dilemma’s voor het beleid liggen met name in de afweging tussen de status van de 
betrokken huishoudelijke hulpen en de kosten van de beleidsopties: 

! De beleidsopties die ten opzichte van de huidige situatie het minste kosten, 
namelijk de reeds bestaande huishoudhulpconstructie en belastingontheffing 
(defiscalisering), leiden op de markt voor huishoudelijke hulp tot een groep 
werkenden die niet verzekerd zijn tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en 
die geen arbeidsrelatie hebben. Dit creëert een groep werkenden met een 
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marginale positie. Dit is overigens wel een groep die ook momenteel een 
dergelijke positie op de zwarte markt inneemt en daar misschien zelf ook de 
voorkeur aan geeft. 

! Bestaat de voorkeur voor een meer regulier werknemerschap op de markt voor 
huishoudelijke hulp, dan zal de overheid om de witte formele markt te stimuleren 
fors moeten bijdragen aan een verlaging van de netto prijs. Dit kan bijvoorbeeld 
via een fiscale aftrek voor huishoudens die huishoudelijke hulp gebruiken of via 
een subsidie op arbeid. Zonder overheidsbijdrage zal de witte formele markt maar 
beperkt groeien. Een deel van de fiscale aftrek of de subsidie op arbeid wordt 
terugverdiend via de loon- en inkomstenbelasting, de BTW, de premies en 
mogelijk uitkeringen. Zowel een fiscale aftrek als een subsidie op arbeid brengen 
echter tevens hoge uitvoeringskosten met zich mee. De economische legitimering 
van een aftrek of een subsidie is voor huishoudelijke hulp minder sterk dan voor 
kinderopvang. 

! Zoals eerder aangegeven, kunnen twee beleidsopties een rechtstreekse bijdrage 
leveren aan het tegengaan van de zwarte markt door financiële incentives voor  
vragers dan wel aanbieders te scheppen om inkomsten op te geven voor de 
belastingen. Deze opties zijn een (hoge) fiscale aftrek en het omvormen van de 
algemene heffingskorting in de loon- en inkomstenbelasting in een ‘vaste’ 
arbeidskorting voor mensen met lage inkomens uit arbeid. De fiscale aftrek kan 
worden toegepast in zowel een informele als in een formele markt. De ‘vaste’ 
arbeidskorting kan informele hulpen een financiële incentive geven om hun 
inkomsten op te geven voor de belasting. 
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1 INLEIDING 

1.1 ACHTERGROND 

In de brief waarin het Kabinet zijn standpunt geeft over het rapport van de MDW2-
werkgroep Persoonlijke Dienstverlening II3 heeft de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) een onderzoek toegezegd waarin een kwantitatieve schatting 
wordt gemaakt van de omvang van de huidige grijze en zwarte markt voor persoonlijke 
dienstverlening4. De Tweede Kamer dient in 2004 over de uitkomsten van het onderzoek 
te worden geïnformeerd.  

De volgende punten zijn onder meer aanleiding voor het onderzoek: 

! Uit het rapport van de MDW-werkgroep blijkt dat op dit moment onbekend is wat 
de kwantitatieve omvang van de huidige grijze en zwarte markt eigenlijk is. 
Volgens de MDW-werkgroep lijkt de omvang van de formele markt voor 
persoonlijke dienstverlening in Nederland kleiner dan in vergelijkbare Europese 
landen, zouden er signalen zijn dat er vraag is naar persoonlijke dienstverlening en 
dat er een aanzienlijke grijze en zwarte markt bestaat5.  

! In het kader van de Europese Werkgelegenheidsstrategie (EWS) wordt gevraagd 
om meer en betere informatie over de betekenis van “undeclared work”. 

! SZW wilde zich in 2004 herbezinnen op de Regeling Schoonmaakdiensten 
Particulieren (RSP), ook wel de “witte werkster regeling” genoemd. De RSP is 
gering in omvang en er blijkt weinig groeipotentie te zijn in het aantal 
werknemers. De regeling is op 1 januari 1998 in werking getreden en is de 
voortzetting van eerdere experimenten op dit vlak. De regeling was opgezet met 
het doel de markt voor schoonmaakdiensten te verruimen en de inschakeling van 
laagopgeleide werkzoekenden in het arbeidsproces te bevorderen. Later zijn er nog 
twee doelen bijgekomen, namelijk het “witten” van zwarte arbeid en het verhogen 
van de arbeidsparticipatie van andere groepen door het faciliteren van de 
combinatie arbeid en zorg6. 

Het Ministerie van SZW heeft SEOR in het voorjaar van 2004 opdracht gegeven het 
bedoelde onderzoek uit te voeren. 

                                                      

2 “MDW” staat voor: Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit. 
3 Het betreffende rapport is getiteld: Vraag en aanbod in de persoonlijke dienstverlening: 

marktontwikkelingen, belemmeringen en oplossingen, Advies van de MDW-Werkgroep 
Persoonlijke Dienstverlening II, 1 mei 2003. 

4 Zie: Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-
2004, 24 036, nr. 292, p. 6. 

5 Zie: o.c., Tweede Kamer, vergaderjaar 2003 – 2004, 24 036, nr. 292, p. 6. 
6  Op 21 september 2004 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 

Kamer geïnformeerd dat hij het voornemen heeft de RSP in twee jaar af te bouwen.  
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1.2 ONDERZOEKSVRAGEN 

De centrale probleemstelling van het onderzoek is de vraag onder welke voorwaarden een 
deel van de bestaande zwarte (informele) markt ‘gewit’ kan worden. Deze 
probleemstelling is in de startnotitie van het onderzoek uitgewerkt in de volgende 
onderzoeksvragen: 

1. a) Wat is onder de huidige regelgeving de omvang van de markt voor 
 persoonlijke dienstverlening, respectievelijk “wit”, “grijs” en “zwart”? Bij 
 de beantwoording van deze vraag dienen vraag- en aanbodkant van elkaar 
 onderscheiden te worden.  
b) Hoe zou de markt voor persoonlijke dienstverlening er uitzien in 2010, 
 indien de regelgeving ongewijzigd blijft? 

2. Hoe worden de vraag- en de aanbodkant van de markt beïnvloed door diverse 
mogelijke wijzigingen in de regelgeving? Zijn deze wijzigingen mogelijk een 
instrument om het “witten” van persoonlijke dienstverlening te bevorderen? 

Aan de laatste vraag gaat impliciet de vraag vooraf wat dan in de huidige situatie in 
Nederland de belemmeringen zijn om van witte vormen van persoonlijke dienstverlening 
gebruik te maken en wat beleidsalternatieven/opties kunnen zijn om een deel van de 
markt te witten. 

1.3 DEFINITIES EN ONDERZOEKSKADER 

Onderstaande tekstbox bevat de definitie van persoonlijke diensten.  

Box 1.1 Definitie persoonlijke diensten 

Persoonlijke diensten kunnen worden omschreven als activiteiten in en om het huis die iemand in principe zelf 
kan uitvoeren maar die hij soms liever aan anderen overlaat of uitbesteedt. Deze activiteiten vallen in te delen in 
drie hoofdgroepen: persoonlijke verzorging, zorg voor huis, tuin en huisdieren en kinderopvang7. De MDWII 
werkgroep beperkt persoonlijke dienstverlening verder tot activiteiten waarvoor geen gespecialiseerde 
voortgezette opleiding is vereist. Daarmee vallen kraamzorg, verpleging, medische zorg thuis en formele 
kinderopvang buiten de definitie. Deze arbitraire afbakening is bedoeld om onderscheid te maken tussen 
persoonlijke diensten en professionele zorg. 

 

In ons onderzoek besteden we aandacht aan drie vormen van persoonlijke diensten, 
namelijk huishoudelijke hulp, kinderopvang en klussen in en om het huis. Voor 
kinderopvang is evenwel de totale markt van formele en informele opvang onderzocht om 
inzicht te krijgen in het relatieve belang van de informele markt. 

Er bestaan verschillende definities voor zwarte en witte arbeid. Box 1.2 bevat de 
definities zoals die in dit rapport worden gebruikt.  

                                                      

7 MDW-Werkgroep Persoonlijke Dienstverlening II, o.c., mei 2003, pagina 5. 
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Box 1.2 Gebruikte definities van zwart, wit en onbetaald werk 

Zwart werk8 kent verschillende verschijningsvormen maar heeft als algemeen kenmerk dat geen of 
onvoldoende belasting en/of sociale premies worden betaald. Onder zwart werk valt: 
! Een werkgever die geen of onvoldoende sociale lasten en loonbelasting afdraagt over het loon van zijn in 

principe verplicht verzekerde werknemer (het kan daarbij gaan om mensen die een uitkering hebben) of 
onvoldoende omzetbelasting (BTW) betaalt over zijn omzet. Het gaat dan om werkgevers die hun 
verplichtingen ontduiken.  

Op de markt voor persoonlijke dienstverlening is niet altijd sprake van een werkgever-werknemers relatie. Dan 
vallen ook onder zwart werk:  
! Mensen (bijvoorbeeld huishoudelijke hulpen of gastouders) die hun inkomen niet opgeven aan de 

belastingdienst en daardoor geen inkomstenbelasting (en premies voor de volksverzekeringen) betalen;  

! Mensen die naast hun uitkering bijverdienen en dit niet doorgeven aan de belastingdienst, UWV of sociale 
dienst. 

Op de witte markt worden alle verschuldigde belastingen en sociale premies volgens de wet- en regelgeving 
afgedragen. Dit betekent dat, indien geen sprake is van een werkgever-werknemer relatie, aanbieders de 
inkomsten opgeven voor de inkomstenbelasting en, indien van toepassing, BTW afdragen.  

Verder wordt voor een deel van de persoonlijke diensten helemaal niets betaald of wordt, zoals soms bij 
vrijwilligerswerk, geen loon maar een belastingvrije kostenvergoeding betaald. Dit noemen wij in het vervolg 
onbetaald werk.  

 

Zwarte arbeid is echter zeer moeilijk te meten9. Bij de ontwikkeling van de enquête die 
voor dit onderzoek is gebruikt (zie paragraaf 1.4) hebben wij er rekening mee gehouden 
dat veel respondenten de vraag of zij een bepaalde dienst via de witte of via de zwarte 
markt hebben betrokken niet zullen, willen of kunnen beantwoorden. Bij het stellen van 
een dergelijk vraag bestaat het gevaar dat respondenten geen of een onjuist antwoord 
geven, of weigeren om de overige vragen te beantwoorden. Om de respons op de enquête 
niet te frustreren, maar om toch een indicatie te krijgen van de omvang van de witte en 
zwarte markt hebben wij in de enquête vragen gesteld om onderscheid te kunnen maken 
tussen de formele en informele markt. Van deze begrippen doen verschillende definities 
de ronde10. In box 1.3 geven we weer welke definities we voor deze begrippen gebruiken.  

Box 1.3 Gebruikte definities van de formele en informele markt 

De formele markt is dat deel van de markt voor persoonlijke diensten dat via bedrijven en instellingen wordt 
ingevuld (het deel van de markt dat in geïnstitutionaliseerd verband plaatsvindt). De informele markt is het deel 
van de markt dat niet via bedrijven of instellingen loopt. Op deze markt worden de diensten gewoonlijk verricht 
door familie, vrienden, buren, kennissen of andere individuen waarmee men via/via in contact is gekomen.  

 

                                                      

8 De Engelse term hiervoor is undeclared work. Zie ook: European Commission, 
Communication of the Commission on Undeclared Work, Brussels, COM (98) – 219, 1998. 

9  Zie European Commission, o.c., Brussels, 1998. 
10  Zie voor verschillende definities bijvoorbeeld:  Tijdens, K., Vraag en aanbod van 

huishoudelijke diensten in Nederland, AIAS Research report, 2000; De Koning, J., A. 
Gelderblom en M.A. Spierings, Werk maken van informeel werk, Deel I: een 
literatuurverkenning over formalisering van informele arbeid, Onderzoek in opdracht van de 
Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid, ITS, NEI augustus 1997; Koopmans, C.C., De 
informele arbeidsmarkt. Een onderzoek naar vraag, aanbod en prijzen, SEO, OSA-voorstudie 
nr. V 27, juli 1988.  
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Echter, de twee bovenstaande indelingen overlappen elkaar hoogstwaarschijnlijk 
grotendeels. De informele markt zal overwegend zwart werk betreffen dat niet wordt 
opgegeven of anders onbetaalde arbeid betreffen11. De witte informele markt is naar 
verwachting klein. De formele markt voor huishoudelijke hulp en kinderopvang zal 
overwegend wit zijn. Voor klussen in en rond het huis ligt dit vermoedelijk anders: 
klussen kunnen weliswaar betrokken worden via een bedrijf of instelling maar dat wil in 
de praktijk niet altijd zeggen dat ook de betaling van de klus wit plaatsvindt. Het is 
mogelijk dat BTW wordt ontdoken of dat (een deel van) het werk in de avonduren of 
weekenden wordt uitgevoerd zonder dat loonbelasting en/of BTW wordt afgedragen.  

Tabel 1.1 De twee indelingen gecombineerd 

 Zwart Wit Onbetaald 

Formeel 

(via bedrijven of 
instellingen) 

Belastingen en/of premies 
worden geheel of gedeeltelijk 
niet afgedragen (zonder BTW 
of zwart in 
avonduren/weekend). Komt 
naar verwachting vooral voor 
bij klussen in en om het huis. 

Alle belastingen en premies 
worden afgedragen. 

- 

Informeel 

(door familie, 
vrienden, kennissen 
of andere 
individuen) 

Belastingen en/of premies 
worden geheel of gedeeltelijk 
niet afgedragen. Bijvoorbeeld 
als de huishoudelijke hulp de 
inkomsten niet opgeeft aan de 
belastingen bij toepassing van 
de huishoudhulp constructie 
via artikel 6 van de 
werknemersverzekeringen en 
artikel 5 van de Wet op de 
loonbelastinga). 

Alle te betalen belastingen en 
premies worden afgedragen. 
Bijvoorbeeld: de 
huishoudelijke hulp via de 
artikel 6 constructie geeft de 
inkomsten op aan de 
belastingena). Dit komt 
vermoedelijk weinig voor. 

Onbetaalde arbeid en 
bijvoorbeeld ook 
vrijwilligerswerk 

a) Zie voor een uitleg van deze constructie hoofdstuk 5.  

 

Huishoudens kunnen voor persoonlijke diensten kiezen van welke deelmarkt zij deze 
willen betrekken en deze keuze zal per dienst en per situatie anders kunnen zijn. De ene 
keer zal het huishouden de dienst betrekken van de onbetaalde markt, een andere keer van 
de zwarte markt of van de witte markt. De diensten die op de verschillende deelmarkten 
worden aangeboden, zijn dus substituten van elkaar.  

Voor de drie onderscheiden vormen van persoonlijke dienstverlening geldt dat een meer 
of minder groot deel wordt ingevuld met zwart werk. Dit is naar verwachting het sterkst 
het geval voor huishoudelijke hulp, maar bijvoorbeeld ook kinderopvang zal voor een 
deel zwart plaatsvinden. Dit onderzoek is mede bedoeld om de huidige omvang van de 
verschillende markten beter in kaart te brengen en om indicaties te krijgen van het deel 
daarvan dat via de witte markt loopt en het deel dat via de zwarte markt wordt ingevuld 
(onderzoeksvraag 1a).  

                                                      

11  Zie hiervoor ook Koopmans, o.c., 1988. 
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De markt voor persoonlijke dienstverlening biedt in beginsel aan twee kanten 
mogelijkheden:  

1. Een uitbreiding van de markt kan werkgelegenheid scheppen aan de onderkant van 
de arbeidsmarkt. Met name voor laag gekwalificeerden bestaan 
aanbodoverschotten op de arbeidsmarkt. Dit biedt ook kansen voor 
uitkeringsgerechtigden. 

2. Het biedt verdere mogelijkheden voor de verhoging van de arbeidsmarkt-
participatie, zowel in personen als in uren, van middelbaar en hoog opgeleide 
vrouwen12.  

 

Uitbesteding van persoonlijke diensten genereert een nieuwe vraag naar goederen en 
diensten. Omdat dit op aanzienlijke schaal plaatsvindt, is er sprake van nieuwe 
werkgelegenheid. In de verschillende landen van de EU wordt verdere expansie van deze 
persoonlijke diensten dan ook gezien als één van de middelen om werkgelegenheid te 
creëren (zie punt 1 hierboven).  

Vervolgens is dan de vraag of er ruimte is voor groei van de markt (onderzoeksvraag 1b). 
Demografische en arbeidsmarktfactoren spelen hierbij naar verwachting met name een 
rol. Wat betreft demografie kan gedacht worden aan de vergrijzing (leidt vergrijzing tot 
meer vraag naar persoonlijke dienstverlening?), verwachte ontwikkelingen in het aantal 
geboorten (de vraag naar kinderopvang) en meer in het algemeen verwachte 
ontwikkelingen in de huishoudenssamenstelling. Als het gaat om de arbeidsmarkt, is met 
name het toenemende aantal tweeverdieners en werkende alleenstaanden een belangrijke 
ontwikkeling.  

De witte markt voor persoonlijke diensten ontwikkelt zich echter tot op dit moment niet 
sterk. De (toenemende) vraag vertaalt zich maar ten dele in een grotere formele markt. 
Dit kan te maken hebben met belemmeringen aan zowel de vraagkant (bijvoorbeeld de 
prijs) als de aanbodkant (bijvoorbeeld de armoedeval). Verder kunnen institutionele 
factoren (wet- en regelgeving) en culturele factoren een rol spelen.  

Dat momenteel een aanzienlijk deel van de persoonlijke dienstverlening via de zwarte 
markt loopt, is om een aantal redenen problematisch: 

1. Een aantal mensen zal naast een uitkering zwart bijverdienen. Naast het feit dat het 
hier om fraude gaat, vergroot het tevens de eventuele armoedeval. 

2. Personen die zwart persoonlijke diensten uitvoeren zijn niet verzekerd tegen 
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en bouwen geen pensioen op. 

3. Personen die zwart persoonlijke diensten uitvoeren betalen geen 
inkomstenbelasting, noch BTW. Hierdoor loopt de overheid inkomsten mis; zij 
betalen dan niet voor collectieve goederen en diensten van de overheid waarvan zij 
wel kunnen profiteren (politie, brandweer, etcetera). 

                                                      

12  De MDW-Werkgroep Persoonlijke Dienstverlening I concludeert op basis van een enquête dat 
een betaalbaar aanbod van persoonlijke diensten kan leiden tot een toename van de 
arbeidsmarktparticipatie van 75 duizend personen. Wat onder betaalbaar wordt verstaan, is 
daarbij aan de respondenten zelf overgelaten. Zie: MDW werkgroep persoonlijke 
dienstverlening, Vijf vliegen in één klap, Naar één markt voor persoonlijke diensten, Den 
Haag, 2001. 



 

S299eindrap3 6

4. Door de inkomsten uit zwarte arbeid niet op te geven, kunnen personen die zwart 
persoonlijke diensten uitvoeren mogelijk (blijven) profiteren van 
inkomensafhankelijke regelingen als huursubsidie, studiefinanciering en zijn zij 
mogelijk ook gratis meeverzekerd in het ziekenfonds via de partner. 

 

De eerste factor betreft specifiek uitkeringsgerechtigden, terwijl de overige factoren ook 
voor mensen zonder uitkering (zoals huisvrouwen) gelden. Bovenstaande factoren maken 
het aantrekkelijk om te proberen de witte markt te stimuleren en zwart werk strenger aan 
te pakken. Het zwart uitvoeren van vooral huishoudelijk werk lijkt momenteel gedoogd te 
worden. Tot op zekere hoogte lijkt dit ook te gelden voor betaalde niet-bedrijfsmatige 
vormen van kinderopvang en klussen in en om het huis.  

Een strengere handhaving van de relevante wet- en regelgeving brengt kosten met zich 
mee. En indien handhaving effectief is, zal een deel van het werk weer door de 
huishoudens zelf worden uitgevoerd, omdat de prijs die onder de huidige wet- en 
regelgeving (wet minimumloon, loon- en inkomstenbelasting en sociale premies) betaald 
moet worden op de witte markt, zeker op de formele markt, aanzienlijk hoger ligt dan de 
gemiddelde prijs op de zwarte markt. Dit heeft dan mogelijk negatieve consequenties 
voor het arbeidsaanbod van met name (middelbaar en hoog opgeleide) vrouwen en voor 
de arbeidsmarktkansen van potentiële aanbieders van persoonlijke diensten. Bij verder 
gelijkblijvende omstandigheden leidt strenger aanpakken van zwart werk verder tot: 

1. Hogere loon- en inkomstenbelastinginkomsten en hogere BTW-inkomsten. 
2. Mits mensen met een uitkering dit werk toch blijven doen: minder uitkeringslasten. 
3. Mits mensen zich blijven aanbieden voor persoonlijke dienstverlening: minder 

uitgaven aan (andere) inkomensafhankelijke regelingen als huursubsidie en 
studiefinanciering. 

 

Uiteindelijk dienen de opbrengsten te worden vergeleken met de kosten van strengere 
handhaving, waarbij ook de wenselijkheid van het tegengaan van zwarte arbeid moet 
worden meegewogen. 

Het voorgaande is gebaseerd op de aanname dat de bestaande wet- en regelgeving niet 
wordt gewijzigd. Het is echter ook denkbaar dat wet- en regelgeving wordt veranderd om 
het witten van de markt van persoonlijke dienstverlening te stimuleren. Wet- en 
regelgeving zouden bijvoorbeeld tot op zekere hoogte kunnen worden aangepast aan de 
huidige praktijk, waardoor een deel van wat nu tot de zwarte markt wordt gerekend 
vervolgens tot de witte markt wordt gerekend. De kern van de tweede onderzoeksvraag is 
welke wijzigingen in wet- en regelgeving het witten van de markt voor persoonlijke 
dienstverlening kunnen stimuleren. Dit kan tot gelijksoortige effecten leiden als het 
aanpakken van zwart werk (zie hierboven). Het stimuleren van de witte markt kan leiden 
tot een verschuiving van werkgelegenheid in de persoonlijke diensten van de zwarte naar 
de witte markt, maar hoeft niet te leiden tot uitbreiding van de totale (witte en zwarte 
tezamen) werkgelegenheid in de persoonlijke diensten.  
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Overigens worden zwarte vormen van arbeid in de persoonlijke diensten veelal niet 
meegeteld in de officiële arbeidsmarktparticipatie13. 

We hebben reeds aangegeven dat het van belang is om inzicht te hebben in de 
belangrijkste belemmeringen om persoonlijke dienstverlening via de witte markt te 
betrekken om te kunnen vaststellen welke wijzigingen in wet- en regelgeving het meeste 
soelaas zouden kunnen bieden bij het witten van de markt. Waarom kiezen mensen 
bijvoorbeeld voor het betrekken van huishoudelijke hulp via de zwarte markt of het zwart 
laten uitvoeren van klussen in en om het huis in plaats van voor een oplossing via de witte 
markt? Is het enkel het verschil in prijs, of spelen ook andere factoren een rol? Zijn er 
naast belemmeringen aan de vraagkant mogelijk ook belemmeringen aan de aanbodkant 
(armoedeval voor uitkeringsgerechtigden, herintredersval voor ‘tweede verdieners’ in een 
huishouden, negatieve prikkels om te participeren in het algemeen)? Welke rol spelen 
institutionele factoren hierbij? 

1.4 ONDERZOEKSOPZET 

Het onderzoek heeft bestaan uit de volgende activiteiten: 

1. Een uitgebreide inventarisatie van bestaande literatuur, gecombineerd met een 
beperkte secundaire analyse van bestaande databestanden. 

2. Een enquête onder een steekproef van circa 2.800 huishoudens in Nederland over 
het gebruik van huishoudelijke hulp, kinderopvang (zowel dagopvang voor 0 tot 4 
jarigen als buitenschoolse opvang voor 4 tot 12 jarigen) en klussen in en om het 
huis. 

3. Interviews met circa tien sleutelpersonen. 
4. Integrale analyse en rapportage. 

 

De uitkomsten van de enquête die in het rapport worden gepresenteerd zijn herwogen 
naar de samenstelling van de huishoudenspopulatie in Nederland, op basis van gegevens  
van het CBS uit de Gemeentelijke Basis Administratie. 

1.5 STRUCTUUR VAN HET RAPPORT 

Hoofdstuk 2 geeft het theoretisch kader voor het onderzoek. Ingegaan wordt op theorieën 
omtrent de arbeidsmarktparticipatie, de beslissing om bepaalde taken in en rond het huis 
zelf te doen of uit te besteden en op verschillende huishoudensmodellen. 

In hoofdstuk 3 wordt een beeld gegeven van de omvang van de vraag en het aanbod op de 
verschillende markten. Daarbij besteden we niet alleen aandacht aan de totale vraag en 

                                                      

13 De Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS, waarop de participatiecijfers worden 
gebaseerd, geeft (volgens de internationale definitie van de ILO) een aantal van slechts 4 tot 5 
duizend werkzame personen bij particuliere huishoudens. Uit andere bronnen is daarentegen 
bekend dat het aantal mensen dat op individuele basis (niet via een bedrijf of instelling) 
huishoudelijke en aanverwante diensten uitvoert voor particuliere huishoudens meer dan 250 
duizend bedraagt.  
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aanbod, maar ook aan de verdeling van vraag en aanbod over verschillende typen 
huishoudens en typen aanbieders. Wat betreft de aanbodzijde worden vragen beantwoord 
zoals: wie voeren de verschillende vormen van persoonlijke dienstverlening uit, in welke 
mate gaat het om bedrijven en instellingen en in welke mate om individuen (familie, 
vrienden, kennissen, mensen uit de stad of het dorp, enzovoort)? In dit hoofdstuk maken 
we vooral gebruik van de uitkomsten van onze eigen enquête, van bestaande literatuur, 
van bestaande databestanden en van informatie uit de interviews. 

Een beeld van de belemmeringen op de verschillende markten wordt gegeven in 
hoofdstuk 4. Waarom verloopt niet een groter deel van de verschillende vormen van 
persoonlijke dienstverlening via de witte markt? Wat zijn hiervoor de voornaamste 
obstakels? Ligt het vooral aan de prijs of ook aan andere factoren (transparantie van de 
markt, regelgeving en andere instituties)? Dit hoofdstuk is met name gebaseerd op de 
literatuurverkenning, maar ook uitkomsten van onze eigen enquête worden gebruikt, 
evenals informatie uit de interviews. 

In hoofdstuk 5 geven we een overzicht van beleidsopties om een deel van de 
verschillende markten voor persoonlijke dienstverlening te witten. Dit hoofdstuk is 
gebaseerd op ideeën die in Nederland bestaan of hebben bestaan, maar ook op initiatieven 
en instrumenten in naburige landen als Duitsland, Frankrijk en België. 
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2 THEORETISCH KADER 

2.1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk geeft het theoretisch kader voor het onderzoek. We bespreken enkele 
theorieën die relevant zijn voor de markt voor persoonlijke dienstverlening. 

In paragraaf 2.2 bespreken wij eerst de theorie dat op lange termijn de omvang van het 
arbeidsaanbod bepalend is voor de omvang van de werkgelegenheid en de economische 
groei. Daarom is het belangrijk om via het overheidsbeleid de arbeidsmarktparticipatie 
zoveel mogelijk te stimuleren. In paragraaf 1.2 is vastgesteld dat de markt voor 
persoonlijke dienstverlening in twee opzichten van belang kan zijn voor de 
arbeidsmarktparticipatie. Het stimuleren van de arbeidsmarktparticipatie zou daarom 
mede vorm kunnen krijgen door het scheppen van gunstiger voorwaarden voor de witte 
markt voor persoonlijke dienstverlening, waardoor deze zich sterker kan ontwikkelen dan 
tot op heden het geval is.  

De prijs van de diensten speelt een cruciale rol bij de beslissing van huishoudens om deze 
diensten niet via de formele (witte) markt maar via de zwarte informele markt te 
betrekken. We gaan daarom in paragraaf 2.3 in op de vraag hoe de beslissing van 
huishoudens tot stand komt om bepaalde werkzaamheden in het huishouden zelf te doen 
of uit te besteden en welke rol prijzen, inkomens en andere factoren daarbij spelen.  

Wanneer persoonlijke diensten van goede kwaliteit en tegen een aantrekkelijke prijs 
worden aangeboden, zal dit met name de arbeidsmarktparticipatie van tweede verdieners 
in huishoudens kunnen stimuleren. In de praktijk zal dit in veel gevallen om vrouwen 
gaan. We behandelen in paragraaf 2.4 het primary/secundary earner model, volgens welk  
het arbeidsaanbod van de tweede verdiener in het huishouden veel scherper reageert op 
prijsveranderingen dan dat van de eerste verdiener.  

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting in paragraaf 2.5. 

2.2 VERGROTING ARBEIDSAANBOD CRUCIAAL VOOR 
WERKGELEGENHEIDSONTWIKKELING EN ECONOMISCHE 
GROEI 

Een belangrijke doelstelling van de Europese Werkgelegenheidsstrategie (EWS) is om de 
arbeidsmarktparticipatie, met name van ouderen en vrouwen, te verhogen. Dit is onder 
andere nodig om de toenemende kosten van de vergrijzing te kunnen dragen en het 
draagvlak voor de verzorgingsstaat in stand te houden. Gezien de hoge werkloosheid in 
Europa lijkt deze doelstelling wat vreemd, want op het eerste gezicht zal een groter 
arbeidsaanbod tot meer werkloosheid leiden. Echter, een toename van het arbeidsaanbod 
zal op langere termijn leiden tot een stijging van de werkgelegenheid en niet tot stijging 



 

S299eindrap3 10

van de werkloosheid14. Het is een grote fout te denken dat werkloosheid kan worden 
bestreden door het arbeidsaanbod te verkleinen, bijvoorbeeld door vervroegde 
pensionering. De “non-accelerating-inflation rate of unemployment” (NAIRU) wordt 
namelijk vooral bepaald door instituties en beleid, waaronder de belasting- en premiedruk 
(de wig), op een bepaald moment in een zeker land. De werkgelegenheid wordt bepaald 
door de “aggregate demand” en deze laatste wordt als gevolg van inflatoire druk begrenst 
door het arbeidsaanbod15. Te denken dat het aantal banen gegeven is ongeacht de omvang 
van het arbeidsaanbod wordt de “lump-of-labour fallacy” genoemd. Door bijvoorbeeld 
vervroegde uittreding te stimuleren, zal de werkloosheid in eerste instantie dalen door de 
vermindering van het arbeidsaanbod. Maar als arbeid schaarser wordt, zal de inflatie 
toenemen en de geaggregeerde vraag en de werkgelegenheid zullen terugvallen totdat de 
werkgelegenheid in lijn is met het verminderde arbeidsaanbod.   

Het voorgaande heeft twee implicaties: 

a. We kunnen op langere termijn de werkgelegenheid laten stijgen door een toename 
van het arbeidsaanbod (de arbeidsmarktparticipatie). 

b. We kunnen werkgelegenheid laten stijgen door toename van het effectieve 
arbeidsaanbod van (uitkeringsgerechtigde) werkloze werkzoekenden die tot nu toe 
zonder succes naar werk hebben gezocht.  

 

We gaan hieronder eerst kort in op de mogelijkheden om onder uitkeringsgerechtigden 
het effectieve arbeidsaanbod te vergroten. Daarna bespreken we enkele mogelijkheden 
om het arbeidsaanbod onder niet-uitkeringsgerechtigden te vergroten16. 

Het effectieve aanbod van werklozen met een uitkering kan bijvoorbeeld worden vergroot 
door de voorwaarden die verband houden met het krijgen van een (werkloosheids) 
uitkering aan te passen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een “test op de bereidheid tot 
werk” en om andere voorwaarden (geregeld persoonlijk bezoek aan uitkerende instantie, 
vrijwel elk werk dienen te accepteren) om een uitkering te krijgen. Een hieraan 
gerelateerde mogelijkheid is om een eventueel bestaande armoedeval weg te nemen, 
waardoor het voor uitkeringsgerechtigden aantrekkelijker wordt arbeid te aanvaarden.  

Een andere mogelijkheid is om veranderingen door te voeren in (de uitvoering van) het 
actief arbeidsmarktbeleid. Dit beleid zou met name gericht dienen te zijn op preventie van 
langdurige werkloosheid door toeleiding naar reguliere banen. Maar er zijn werklozen die 
een structureel te lage productiviteit hebben om tegen het geldende minimumloon te werk 
te worden gesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de langdurig werklozen of 

                                                      

14 J. de Koning, R. Layard, S.Nickell and N. Westergaard-Nielsen, Policies for full employment, 
DWP Department for Work and Pensions, March 2004. 

15 Zie de Koning e.a., o.c., 2004, p. 3 en 4. Deze relaties zijn ook opgenomen in de lange-termijn 
modellen van het CPB. Het arbeidsaanbod is exogeen, het evenwichtsniveau van de 
werkloosheid wordt bepaald door instituties en regelgeving en de werkgelegenheid volgt uit 
het saldo van arbeidsaanbod en werkloosheid. 

16 Daarnaast kan het arbeidsaanbod worden vergroot door immigratie van arbeidskrachten die 
onder de heersende instituties (wet minimumloon, collectieve arbeidsvoorwaarden, 
arbeidstijdenwetgeving, etcetera) door werkgevers als effectief aanbod worden gezien voor 
werk in de formele sector.  
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meer in het algemeen laag gekwalificeerde werklozen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Om hen terug te leiden naar de arbeidsmarkt is het nodig om a) ofwel een 
loonkostensubsidie te verstrekken of b) hen te plaatsen op additionele/gesubsidieerde 
banen in de publieke sector (voor maatschappelijk relevant werk). Een andere 
mogelijkheid is om (voor hen) de minimumlonen in neerwaartse richting aan te passen. 
Dit heeft overigens bij uitkeringsgerechtigden mogelijk weer gevolgen voor de 
armoedeval.  

Bij de niet-uitkeringsgerechtigden17 zijn er twee groepen die een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan de verhoging van de arbeidsmarktparticipatie, namelijk ouderen en 
vrouwen. Hoewel voor beide groepen de redenen voor non-participatie kunnen 
verschillen, bestaat de mogelijkheid dat ze allebei collectief gefinancierde 
inkomensoverdrachten ontvangen die ten laste van de gemeenschap komen en die 
prikkels kunnen genereren om juist niet op de arbeidsmarkt te participeren.  

Voor het verhogen van de arbeidsmarktparticipatie van ouderen zal met name dienen te 
worden ingegrepen in de standaard leeftijd bij collectief gefinancierde 
uittredingsregelingen. Daarnaast moeten denkbeelden en de houding jegens ouderen in de 
maatschappij veranderen en moeten oudere werknemers aantrekkelijker worden voor 
werkgevers in de zin dat zij beschikken over adequate werknemersvaardigheden die up-
to-date zijn (bijvoorbeeld op het gebied van ICT). Een leven-lang-leren en 
arbeidsmobiliteit kunnen voorkomen dat oudere werknemers opbranden en voortijdig met 
werken stoppen. Verder dient te worden voorkomen dat werkloosheids- en 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als uittredingsregeling worden gebruikt.  

De mogelijkheden om de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen te verhogen liggen onder 
andere in het verder stimuleren van deeltijdarbeid, het zonodig aanpassen van 
verlofregelingen en het bevorderen van voldoende kinderopvang. Bij vrouwen met een 
werkende partner18 verdient ook het wegnemen van de zogenoemde herintredersval 
aandacht. Voor deze vrouwen wordt de prikkel om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt 
beperkt omdat het kostwinnersmodel is geïnstitutionaliseerd. In Nederland bestaan 
verschillende faciliteiten waardoor het minder of niet loont om als tweede verdiener in 
een huishouden de arbeidsmarkt op te gaan: 
! Een ‘gratis’ algemene heffingskorting in de loonheffing. Men krijgt een algemene 

heffingskorting, mits de fiscale partner voldoende loonheffing betaalt. 
! Men is gratis meeverzekerd in ziekenfonds. 
! De hoogte van sommige subsidies, bijvoorbeeld huursubsidie, is gebaseerd op het 

gezinsinkomen. 
! De hoogte van de eigen bijdrage aan kinderopvang is afhankelijk van het 

gezinsinkomen. Dit maakt het met name voor vrouwen met een bovenmodaal 
verdienende man als kostwinner onaantrekkelijk om in relatief laagbetaalde banen 
te gaan werken. 

 

                                                      

17 Hieronder worden personen die (nog) geen werkloosheids-, bijstands- of 
arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben, verstaan.  

18 Deze vrouwen vormen ook het onderwerp in het primary/secondary earner model (zie 
paragraaf 2.4). 
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De economische theorie benadrukt dus het belang van een groeiende 
arbeidsmarktparticipatie van onder meer ouderen en vrouwen voor de werkgelegenheid 
en de economische groei. Tussen de arbeidsmarktparticipatie en de markt voor 
persoonlijke dienstverlening bestaat op zijn minst een dubbele relatie. Een goed en 
betaalbaar aanbod van persoonlijke diensten kan bijdragen aan de toename van de 
arbeidsparticipatie van (met name middelbaar en hoog opgeleide) vrouwen en een groei 
van deze markt biedt mogelijkheden voor lager gekwalificeerden om in de persoonlijke 
dienstverlening aan de slag te gaan. Tijdens e.a. stellen dat uitbesteding van 
huishoudelijke taken een steeds vaker toegepaste strategie wordt om de conflicterende 
eisen van betaald werk, huishoudelijke taken en ook andere vormen van tijdsbesteding 
dan arbeid te verenigen. 

Op deze plaats merken we vast op dat, in relatie tot de arbeidsmarktparticipatie, het 
uitbesteden van de zorg voor kinderen van een andere orde is dan het uitbesteden van 
huishoudelijk werk of van klussen in en om het huis. Indien er jonge kinderen in het 
huishouden zijn, kunnen de leden van het huishouden zonder kinderopvang niet tegelijk 
werken. Zonder uitbesteding van huishoudelijke hulp of van klussen in en om het huis 
kan dat wel. Bij kinderen is er in principe naast de keuze tussen zelf doen of uitbesteden 
ook nog het alternatief om geen kinderen te willen.  

2.3 ZELF DOEN OF UITBESTEDEN: DE ECONOMIE VAN 
HUISHOUDENS 

In de traditionele neoklassieke economische theorie van het gedrag van huishoudens (of 
individuen) wordt meestal weinig aandacht besteed aan de binnen het huishouden 
verrichte productieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld de bereiding van maaltijden, het 
schoonmaken van het huis en de verzorging van kinderen19. In deze paragraaf bespreken 
we theorieën die ingaan op de beslissing van huishoudens om bepaalde werkzaamheden 
in het huishouden zelf te doen of uit te besteden.  

Het huishoudelijk productiemodel van Becker20 onderkent het belang van de productieve 
activiteiten binnen het huishouden voor de welvaart van het huishouden en incorporeert 
deze in het model. Dit model veronderstelt dat het huishouden ook nut ontleent aan thuis 
geproduceerde goederen, de zogenaamde “commodities” die verkregen worden door het 
combineren van marktgoederen en –diensten en tijd. Het huishouden is niet alleen meer 
een consument, maar ook een producent. Daarnaast is de maximalisatie van de 
nutsfunctie niet alleen beperkt door een budget constraint, maar ook door een tijd 
constraint. Naarmate de welvaart toeneemt en de lonen stijgen, stijgt de waarde van tijd. 
De relatieve kosten van tijdintensieve activiteiten (zoals activiteiten in het huishouden) 
stijgen en die van geldintensieve activiteiten (het inkopen van diensten) dalen. Er zal dan 
een verschuiving optreden van de besteding van tijd aan activiteiten die veel tijd kosten 
naar activiteiten die (veel) geld kosten.  

Het model van Becker is vrij algemeen en maakt geen expliciet onderscheid tussen 
(onbetaalde) productieve activiteiten binnen het huishouden en activiteiten in de vrije 

                                                      

19 M.E. Hofman, The Allocation of Time and Money in One-earner and Two-earner Families; an 
Economic Analysis, Alblasserdam, 1988. 

20 G. Becker, A theory of the allocation of time, in: Economic Journal, September, 1965. 
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tijd21. Gronau22 heeft een meer specifiek model ontwikkeld waarin drie tijd-categorieën 
worden onderscheiden, te weten betaalde arbeid, onbetaalde arbeid en vrije tijd. In dit 
model wordt verondersteld dat goederen die thuis geproduceerd worden en goederen die 
op de markt geproduceerd worden, perfecte substituten zijn. In het optimum zal het 
marginaal product van de arbeid die thuis wordt verricht, gelijk zijn aan de schaduwprijs 
van tijd (die voor werkenden gelijk is aan het loon). Volgens dit model zal een stijging 
van het loon of het potentiële loon van een individu ervoor zorgen dat de opportunity 
kosten van ‘zelf doen’ stijgen, waardoor het individu minder tijd zal besteden aan 
onbetaalde arbeid. Het effect van een stijging van het niet-arbeidsinkomen op de tijd die 
wordt besteed aan onbetaalde arbeid is afhankelijk van de vraag of een individu een 
betaalde baan heeft of niet. Voor individuen met een baan zal de tijd die aan onbetaalde 
arbeid wordt besteed niet veranderen, omdat de marginale productiviteit van onbetaalde 
arbeid niet verandert. Individuen zonder betaalde baan zullen minder tijd besteden aan 
onbetaalde arbeid, omdat een stijging van het niet-arbeidsinkomen een stijging in de 
vereiste consumptietijd (vrije tijd) noodzakelijk maakt. Het huishoudelijk productiemodel 
van zowel Becker als Gronau kan geschaard worden onder de “New Home Economic’s 
(NHE) theory of the optimal allocation of time”23.  

Tijdens e.a.24 relateren de te maken keuze aan de verhouding tussen de prijs van zelf doen 
in het huishouden en de prijs van producten op de markt. Voor de vaststelling van de 
waarde van huishoudelijke arbeid gebruiken economen25 twee verschillende modellen: 

1. Inputmodel: in dit model geldt de prijs van een uur huishoudelijke arbeid ofwel de 
prijs van zelf doen. Deze prijs is gelijk aan de “gemiste inkomsten” (opportunity 
costs), dus het uurloon dat kan worden verdiend op de arbeidsmarkt. Het zal hier in 
het algemeen om het uurloon van de tweede verdiener in het huishouden gaan.  

2. Outputmodel: in dit model geldt de prijs van het eindresultaat (output). De waarde 
is dan gelijk aan de “gemiste uitgaven”, dus de prijs die op de markt betaald zou 

                                                      

21 Alfonso Sousa-Poza, The Allocation and Value of Time Assigned to Housework and Child-
Care, Verlag Paul Haupt, St. Gallen, January 1999. 

22 R. Gronau, “Leisure, Home Production and Work – the Theory of the Allocation of Time 
Revisited, Journal of Political Economy, 1985. 

23 Zie ook: Alfonso Sousa-Poza, The Allocation and Value of Time Assigned to Housework and 
Child-Care, an analysis for Switzerland using Data from the 1997 Swiss Labour Force Survey, 
dissertatie, Verlag Paul Haupt, St. Gallen, January 1999. De Ruijter e.a. verwijzen naar: D. 
Bellante en A.C. Foster, Working wives and expenditure on services, in: Journal of Consumer 
Research, 1984, nr. 11, pp. 700-707; R.S. Oropesa, Using the service economy to relieve the 
double burden. Female labor force participation and service purchases, in: Journal of Family 
Issues, 1993, 14 (3), pp. 438-473; C.D. Zick en J. McCullough, Trade-offs between purchases 
services and time in single-parent and two-parent families, in: Journal of Consumer Affairs, 
1996, 30 (1), pp. 1-23. 

24 Zie: Kea Tijdens, Tanja van der Lippe en Esther de Ruijter, Huishoudelijke arbeid en de zorg 
voor kinderen: herverdelen of uitbesteden?, Serie Wetenschappelijke Publicaties, Elsevier, 
2000, hoofdstuk 2. 

25 Tijdens e.a. verwijzen onder meer naar: A.J.M. Hagenaars en S,.R. Wunderink-van Veen, Soo 
gewonne, soo verteert. Economie van de huishoudelijke sector, Leiden/Antwerpen, Stenfert 
Kroese, 1990; M. Bruyn-Hundt, The economics of Unpaid Work, Amsterdam, Thesis 
Publishers (dissertatie), 1996. 
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worden als de huishoudelijke arbeid verricht zou worden door een derde persoon, 
de zogenaamde marktsubstitutie.  

 

Als de “gemiste inkomsten” veel hoger worden dan de “gemiste uitgaven” zal een 
verschuiving plaatsvinden van zelf doen naar uitbesteding. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren 
als, ceteris paribus, het uurloon stijgt of de prijzen van de diensten op de markt dalen.   

Merk op dat de “gemiste inkomsten” het netto-loon na aftrek van belastingen en sociale 
premies betreft, terwijl de “gemiste uitgaven” in bruto termen zijn. De prijs die op de 
witte formele markt voor persoonlijke diensten moet worden betaald is inclusief de af te 
dragen loonheffing en premies. (Potentiële) gebruikers van persoonlijke dienstverlening 
worden zo met een “dubbele wig” geconfronteerd. Hierdoor moeten de verdiende bruto 
uurlonen relatief hoog zijn, voordat de vraag op de witte formele markt zal worden 
geëffectueerd.  

Het verschil tussen de eigen inkomsten en de prijzen van huishoudelijke diensten mag dus 
niet te klein worden, want dan loont het immers (voor de tweede verdiener) niet meer om 
te werken. Dat betekent dat de prijzen in de huishoudelijke diensten onder druk staan: 
hetzelfde product zou immers ook in de onbetaalde huishoudelijke arbeidstijd kunnen 
worden uitgevoerd. De prijsvorming bij huishoudelijke diensten bevindt zich steeds in het 
spanningsveld tussen onbetaalde en betaalde arbeid. Volgens Tijdens e.a.26 zal de 
prijsvorming van huishoudelijke diensten de komende jaren een bepalende factor zijn 
voor de arbeidsparticipatie van vrouwen met jonge kinderen. Vrouwen voor wie het 
verschil tussen het loon en de kosten van uitbesteding klein is, vormen in Nederland een 
grote groep: er is een relatief grote middenklasse en er zijn relatief geringe 
inkomensverschillen. Hier komt de relatie tussen persoonlijke diensten en de 
arbeidsmarktparticipatie (van vrouwen) weer duidelijk naar voren (zie paragraaf 2.2).  

In de New Home Economics spelen prijzen, inkomen en tijd een belangrijke rol in de 
uitbestedingsbeslissing. De Ruijter e.a.27 hanteren inzichten uit de transactietheorie en 
“new economic sociology” bij de verklaring van uitbestedingsgedrag van huishoudens en 
onderscheiden op basis daarvan ook andere factoren die bij de uitbestedingsbeslissingen 
een rol spelen28. In de tot nu toe behandelde theorieën wordt bijvoorbeeld aangenomen 
dat huishoudens volledige informatie hebben over de kwaliteit van het 
uitbestedingsalternatief, met andere woorden dat er geen vertrouwensproblemen zijn. De 
Ruijter e.a. stellen echter dat vertrouwensproblemen van invloed zijn op de verwachte 
kosten en baten van uitbesteding, en daarmee op de uitbestedingsbeslissing van 
huishoudens en de keuze van de aanbieder29. Uitbesteding wordt volgens hen 

                                                      

26 Tijdens e.a., o.c., 2000, p. 26-27. 
27 Esther de Ruijter, Tanja van der Lippe en Werner Raub, Uitbestedingsgedrag van 

huishoudens: kosten-baten afwegingen en vertrouwensproblemen, Research Paper No. 003 
(2001), ICS – RUG/UU/KUN. 

28 Het gaat daarbij onder andere om factoren als het aantal kinderen in het huishouden, de leeftijd 
van de kinderen, de omvang van het huis, normen ten aanzien van arbeid, uitbesteding in de 
sociale omgeving en de aantrekkelijkheid van de taak. 

29 Als er bijvoorbeeld waardevolle zaken op het spel staan, kan het onaantrekkelijk zijn om uit te 
besteden.  
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gekarakteriseerd door vertrouwensproblemen, welke ontstaan wanneer de doelen van het 
huishouden niet overeenkomen met de doelen van de aanbieder. Men onderscheidt drie 
soorten vertrouwensproblemen, namelijk gerelateerd aan competenties (de aanbieder is 
niet competent genoeg door gebrek aan hulpbronnen, kennis of vaardigheden), waarden 
(huishouden en aanbieder hebben een verschillend inzicht over hoe een taak moet worden 
uitgevoerd) en opportunisme (bijvoorbeeld een huishoudelijk hulp die komt werken als er 
niemand thuis is en dan korter werkt dan overeengekomen of niet goed werkt). 

Vertrouwensproblemen kunnen een reden zijn om beschermende maatregelen te nemen 
wanneer men uitbesteedt of kunnen huishoudens er zelfs van weerhouden om bepaalde 
taken uit te besteden, maar ze spelen ook een rol bij de keuze van de aanbieder. Om zich 
te beschermen tegen mogelijke problemen kunnen huishoudens kiezen voor een 
aanbieder die hen meer vertrouwen of meer zekerheden biedt. Huishoudens kunnen 
bijvoorbeeld vertrouwen hebben in een aanbieder door eerdere ervaringen of informatie 
van anderen. Om de invloed van vertrouwensproblemen op uitbestedingsbeslissingen in 
kaart te brengen, gebruiken De Ruijter e.a. de transactiekostentheorie30. Het 
probleempotentieel van een transactie bestaat uit twee elementen die beide van invloed 
zijn op uitbestedingsbeslissingen van huishoudens, namelijk de kans dat problemen 
kunnen ontstaan en de mogelijke gevolgen hiervan. Tabel 2.1 geeft een overzicht van 
hypothesen over de invloed van het probleempotentieel op de kans van uitbesteding. 

Tabel 2.1 De invloed van het probleempotentieel op de kans dat een huishouden 
taken uitbesteedt 

Theoretisch concept (inclusief indicatoren) Verwacht effect op kans op uitbesteding 

Informatie asymmetrie en onzekerheid  

Inzet van aanbieder waarneembaar 

Eigen expertise m.b.t. beoordeling uitvoering taak 

Eigen vaardigheden huishoudleden m.b.t. uitvoering 
taak 

+ 

+ 

- 

Eénzijdige afhankelijkheid  

Transactiespecifieke investeringen (bijvoorbeeld een 
babysitter die een relatie opbouwt met de baby, een 
nieuwe babysitter zal een nieuwe band moeten 
opbouwen) 

- 

Kostbaarheden - 

Bron: E. de Ruijter, T. van der Lippe, W. Raub, Uitbestedingsgedrag van huishoudens: kosten-baten 
afwegingen en vertrouwensproblemen, in: Research Paper No. 003 (2001), ICS (RUG/UU/KUN), p. 13. 

 

                                                      

30 De Ruijter e.a. verwijzen hierbij onder meer naar: D. Giesen en M. Kalmijn, Het beheer van 
geld, in: M. Kalmijn, W. Bernasco en J. Weesie (red.) Huwelijks- en samenwoonrelaties in 
Nederland. De organisatie van afhankelijkheid, Assen, van Gorcum, 1999; W. Ludwig-
Mayerhofen, Transaction costs, power and gender attitudes in financial arrangemants of 
couples, in: J. Weesie en W. Raub (red.), The management of durable relations. Theoretical 
models and empirical studies of households and organizations, Amsterdam, Thela Thesis, 
2000; J. Treas en E. Widmer, Whose money? Financial management in marriage: a multi-level 
analysis for 23 countries, in: J. Weesie en W. Raub (red.), The managmenet of durable 
relations. Theoretical models and empirical studies of households and organizations, 
Amsterdam, Thela Thesis, 2000. 
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De new economic sociology gaat over de inbedding van relaties tussen kopers en 
aanbieders bij transacties31. Het inbeddingsargument benadrukt de rol van persoonlijke 
relaties en netwerken van deze relaties in het bevorderen van vertrouwen en het 
ontmoedigen van wanprestaties. Een andere manier om met risico’s om te gaan is om een 
aanbieder te kiezen die bepaalde zekerheden biedt, zoals garanties of keurmerken. De 
Ruijter e.a. onderscheiden twee soorten aanbieders die gerelateerd zijn aan verschillende 
soorten ruilrelaties: 

! Formele uitbesteding is gerelateerd aan economische ruil: een huishouden betaalt 
geld aan een derde partij die een dienst of goed heeft geleverd aan het huishouden. 
Bij formele uitbesteding is de uitbestedingsrelatie vaak de enige relatie tussen het 
huishouden en de aanbieder (een huishoudelijke hulp die geen sociale relatie heeft 
met het huishouden heeft een economische ruilrelatie met het huishouden). 

! Informele uitbesteding is gerelateerd aan sociale ruil. Hier ontstaan sociale 
verplichtingen. Bij informele aanbieders is de uitbestedingsrelatie ingebed in een 
andere, sociale relatie.  

 

Zowel bij economische als sociale ruil is de verwachting dat de geleverde diensten 
worden beloond, maar bij sociale ruil zijn de omvang en het tijdstip van de beloning 
meestal niet gespecificeerd want dat zou afbreuk doen aan de sociale aard van de relatie. 
Bij informele uitbesteding creëert men sociale verplichtingen, bij formele uitbesteding 
heeft het huishouden te maken met financiële kosten. De (financiële) kosten nemen in het 
algemeen toe naarmate men meer zekerheden verlangt.  

De verwachting is dat de aantrekkelijkheid van formele uitbesteding toeneemt en de 
aantrekkelijkheid van informele uitbesteding afneemt met een toenemend uurloon. Het  
voldoen aan sociale verplichtingen kost namelijk tijd, en de kosten hiervan nemen daarom 
toe als het uurloon stijgt. Ook de kosten van de informele aanbieder zijn van belang. 
Naarmate de prijs van de tijd van de informele aanbieder hoger is, neemt de omvang van 
de sociale verplichting toe. De kosten van de investering door de informele aanbieder zijn 
in dat geval namelijk hoger. Het huishouden zal daardoor zelf meer tijd moeten 
investeren in het voldoen aan de sociale verplichting waardoor de aantrekkelijkheid van 
informele uitbesteding afneemt. 

                                                      

31 De Ruijter e.a. verwijzen voor een uitwerking van deze theorie naar: M. Granovetter, 
Economic action and social structure: the problem of embeddedness, in: American Journal of 
Sociology, 1985, 91 (3), pp.- 481-510; N.J. Smelser en R. Swedberg, The Handbook of 
Economic Sociology, Princeton: Princeton University Press, 1994. 



 

S299eindrap3 17

Tabel 2.2 De invloed van de kosten van sociale ruil en het probleempotentieel op de 
kans dat een huishouden een taak informeel uitbesteedt en de invloed van 
het probleempotentieel op de inbedding van de aanbieder 

 Verwacht effect op kans op 
informele uitbesteding 

Verwacht effect op inbedding van 
aanbieder (gegeven formele of 

informele uitbesteding) 

Uurloon huishoudleden -  

Uurloon informele aanbieder -  

Probleempotentieel + + 

Bron: E. de Ruijter, T. van der Lippe, W. Raub, Uitbestedingsgedrag van huishoudens: kosten-baten 
afwegingen en vertrouwensproblemen, in: Research Paper No. 003 (2001), ICS (RUG/UU/KUN), p. 18. 

2.4 PRIMARY/SECUNDARY EARNER MODEL 

In de neoklassieke theorie van het arbeidsaanbod is de arbeidsaanbodelasticiteit bepalend 
voor de keuzes van een rationeel individu tussen werk en vrije tijd32. De 
arbeidsaanbodelasticiteit geeft aan in hoeverre de aangeboden hoeveelheid arbeid 
procentueel verandert als gevolg van een procentuele verandering in de beloning van de 
productiefactor arbeid. De waarde van de arbeidsaanbodelasticiteit hangt af van zowel het 
inkomenseffect als het substitutie-effect.  

Op grond van de theorie wordt verwacht dat, in het geval vrije tijd als een normaal goed 
wordt beschouwd, het inkomenseffect negatief is. Een individu wil meer vrije tijd 
consumeren als het (totale) inkomen stijgt en de lonen constant blijven en vice versa. Het 
is op grond van de theorie waarschijnlijk dat het substitutie-effect positief is. Als de prijs 
van vrije tijd stijgt door een stijging van het loon zal, bij een gelijkblijvend (totaal) 
inkomen, minder vrije tijd worden geconsumeerd en meer arbeid worden aangeboden. 
Stijgende lonen zorgen met andere woorden voor een stijging van de “opportunity costs” 
van elke eenheid van het goed “vrije tijd”. 

In de empirie worden ook daadwerkelijk negatieve inkomenseffecten en positieve 
substitutie-effecten gevonden. De gevonden inkomenseffecten zijn voor vrouwen sterker 
(negatiever) dan voor mannen. Dit geldt des te sterker voor de substitutie-effecten. Dit 
zorgt ervoor dat arbeidsaanbodelasticiteiten voor vrouwen positief zijn, wat een stijgende 
arbeidsaanbodcurve impliceert. De elasticiteiten voor mannen zijn bij benadering nul, 
hetgeen wijst op een bijna verticale arbeidsaanbodcurve voor mannen. Indien uitkeringen 
en andere inkomensoverdrachten aan mensen met een laag inkomen bestaan, zal de 
individuele aanbodscurve een zekere drempel (reservation wage) kennen. Onder een 
bepaald loonniveau zullen met name uitkeringsgerechtigden zich niet aanbieden op de 
arbeidsmarkt.  

De verschillen in arbeidsaanbodelasticiteiten duiden erop dat “non-market activities” voor 
vrouwen aantrekkelijker zijn dan voor mannen. Dit betekent dat een stijging van het niet-
arbeidsinkomen ervoor zorgt, dat vrouwen minder uren “betaalde arbeid” aanbieden. Op 
dezelfde wijze zal een loondaling ervoor zorgen dat vrouwen ertoe neigen meer tijd van 
betaalde arbeid naar “nonmarket activities” te herverdelen. 

                                                      

32 Randall K. Filer, Daniel S. Hamermesh and Albert E. Rees, The Economics of Work and Pay, 
Harper Collins College Publishers, 1996. 
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Vrouwen zijn binnen huishoudens vaak de secondary earner: het arbeidsinkomen van 
vrouwen heeft nog vaak het karakter van een aanvulling op het inkomen van de man. De 
beslissing van een vrouw om (opnieuw) de arbeidsmarkt te betreden, hangt in sterke mate 
af van de aspiraties en gezinsomstandigheden van de vrouw zelf33. Traditionele 
opvattingen over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen zijn sterk bepalend voor 
deze beslissing. De zorg voor de kinderen ligt in de praktijk veelal grotendeels bij de 
vrouw. Dit is niet alleen vaak een reden om (tijdelijk) te stoppen met werken, maar het is 
ook sterk bepalend voor het type baan dat men zoekt als men weer gaat werken. Het 
kunnen combineren van de baan met zorgtaken weegt veelal zwaarder dan de inhoud van 
de baan. Omdat vrouwen een groter deel van de zorg- en huishoudelijke taken op zich 
nemen dan mannen, worden zij min of meer in de richting geduwd van betaald werk dat 
minder inspanningen van hen vereist (en minder betaald wordt) dan zij zouden kunnen 
doen zonder de overige onbetaalde taken34. Daarbij komt dat een deel van de vrouwen 
zich kinderopvang financieel niet kan veroorloven en geneigd zal zijn een baan te kiezen 
waarbij de werktijden sporen met de schooltijden. Dit leidt ertoe dat men terecht komt in 
kleine deeltijdbanen, die qua niveau vaak onder het opleidingsniveau liggen en relatief 
laag betaald worden. Ook loopbaanonderbreking draagt bij tot de relatief lage beloning. 

Door deze omstandigheden is het rendement van scholing bij vrouwen relatief laag, wat 
(overigens ook voor werkgevers) geen stimulans is daarin te investeren. Doordat meisjes 
een steeds hogere initiële opleiding hebben, verandert de situatie geleidelijk wel. Maar 
ook hoger opgeleide vrouwen zijn lang niet altijd in staat hun loopbaanmogelijkheden te 
benutten. Daarbij komt dat vrouwen zich in hun beroeps- en opleidingskeuze sterk richten 
op een beperkt segment van de arbeidsmarkt (met name de zorg en het onderwijs) met 
minder carrièremogelijkheden en lagere verdiensten dan voor mannenberoepen. Ook 
hierin werken traditionele rolopvattingen door, al moet niet worden uitgesloten dat tevens 
de (veronderstelde) geringe loopbaanmogelijkheden voor vrouwen op andere segmenten 
van de arbeidsmarkt hierbij een rol spelen.  

Al met al leidt dit tot een vicieuze cirkel. Veel vrouwen zullen door de slechte 
carrièrevooruitzichten, vooral tijdens hun loopbaan, maar in beperkte mate in scholing 
investeren om de waarde van hun eigen menselijk kapitaal te verhogen. Hierdoor 
verslechteren hun relatieve carrièreperspectieven weer, waardoor de prikkel tot investeren 
weer verder afneemt. 

Veel vrouwen verdienen een relatief laag uurloon35. Zowel het werken in deeltijd als 
loopbaanonderbrekingen dragen hiertoe bij. Het relatief lage uurloon en de oriëntatie op 
deeltijdarbeid leiden ertoe dat de arbeidsparticipatie van vrouwen veel sterker afhangt van 
de arbeidsmarktsituatie dan de participatie van mannen. De gevoeligheid van de 
participatiebeslissing voor de hoogte van het uurloon (en ook de werkloosheid) is bij 
vrouwen dan ook aanzienlijk hoger dan bij mannen36. Dit alles duidt op een zekere 

                                                      

33 Jaap de Koning, Arie Gelderblom, José Gravesteijn-Ligthelm, Linda van den Boom, Meer 
vrouwen en ouderen aan het werk: wat zijn de randvoorwaarden voor werkgevers?, Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, juni 2003. 

34 Anne E. Winkler en David C. Ross, Wage penalties and the second earner: career hierarchy in 
dual-earner families, Public policy research centre, research paper 3, februari 2001. 

35 De Koning, e.a., o.c., Den Haag, juni 2003. 
36 Voor een overzicht van empirische studies op dit gebied (vooral uit de Verenigde Staten) zie 

bijvoorbeeld Ehrenberg en Smith, 1996. 
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marginaliteit van de arbeidsmarktpositie van (met name bepaalde groepen) vrouwen. Een 
groot aantal treedt tot de arbeidsmarkt toe als de vraag naar arbeid groot is, maar velen 
verlaten de arbeidsmarkt weer als het slechter gaat met de economie (het “discouraged-
worker” effect). 

Voor persoonlijke diensten betekent dit dat als uitbesteding duurder of goedkoper wordt 
vooral het arbeidsaanbod van vrouwen, of meer in het algemeen de minst verdienende 
partner, daarop zal reageren. Dit geldt zowel voor de beslissing al dan niet te participeren 
als voor het aantal uren dat men zich aanbiedt. In de praktijk is het voor de secondary 
earner vaak geen keuze tussen volledig of helemaal niet participeren in betaalde arbeid. 
Er zijn ook tussenvormen mogelijk, afhankelijk van de marginale opbrengsten en de 
marginale kosten van betaald werk. Als men bijvoorbeeld een beperkt aantal uren per 
week werkt, is kinderopvang mogelijk grotendeels onbetaald te regelen en is het 
inschakelen van een huishoudelijke hulp wellicht niet noodzakelijk. Bij het toenemen van 
het aantal uren participatie, zal dit mogelijk veranderen waardoor de marginale kosten 
van arbeidsmarktparticipatie toenemen naarmate de participatie in uren toeneemt.  

Emancipatiemodel versus tweeverdienersmodel 

Gershuny, Godwin and Jones (1994)37 onderscheiden in navolging van de literatuur over 
de verdeling van huishoudelijke arbeid, twee contrasterende modellen als het gaat om de 
manier waarop huishoudens reageren op veranderingen in hun relatie tot de formele 
arbeidsmarkt: 

! Adaptive partnership (AP): de verdeling van huishoudelijke arbeid past zich aan 
aan veranderingen in het participatiepatroon van leden van het huishouden in de 
formele economie. Als de vrouw een betaalde baan krijgt, zal de partner (met ook 
een betaalde baan) een groter deel van de huishoudelijke activiteiten op zich 
nemen, om de vrouw te compenseren voor haar toegenomen 
verantwoordelijkheden buiten het huishouden. 

! Dependent Labour (DL): De arbeid van vrouwen is secundair. Binnen de sociale 
structuren wordt de rol van vrouwen bestempeld als het instandhouden van 
mannen als “primaire beroepsbevolking”. Het aandeel van de vrouw in de 
huishoudelijke arbeid is ongevoelig voor veranderingen in haar verplichtingen 
buiten het huishouden. 

 

Er zou gesteld kunnen worden dat met name in het adaptive partnership model sprake zou 
kunnen zijn van het uitbesteden van huishoudelijke taken. In het dependent labour model 
zouden vrouwen zich juist kunnen aanbieden voor dergelijk huishoudelijk werk buiten het 
eigen huishouden, om betaald werk en zorgtaken (in het eigen huishouden) met elkaar te 
kunnen blijven combineren.  

Studies die de “domestic work-time-allocation” onderzoeken, laten zien dat een daling 
van het aandeel van de vrouw in huishoudelijke activiteiten als gevolg van haar intrede op 
de formele arbeidsmarkt, onvoldoende is om haar te compenseren voor haar grotere 

                                                      

37 Jonathan Gershuny, Michael Godwin and Sally Jones, The Domestic Labour Revolution: a 
Process of Lagged Adaptation?, in Michael Anderson, Frank Bechhofer and Jonathan 
Gershuny (eds), The Social and Political Economy of the Household, Oxford University Press, 
1994. 
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aanbod van betaalde arbeid. Hierdoor dragen getrouwde vrouwen die werken een dubbele 
last van betaalde en onbetaalde arbeid. Empirisch onderzoek bevestigt dit fenomeen. 
Gershuny, Godwin en Jones (1994)38 tonen, aan de hand van een combinatie van 
retrospectieve, longitudinale en cross-nationale vergelijkende survey-data aan dat de 
verdeling van huishoudelijke arbeid zich aanpast, zij het over een uitgestrekte periode, 
aan veranderende werkgelegenheidspatronen. Zij verwijzen naar dit proces met de term 
“lagged adaptation”.  

Gornick en Meyers39 gebruiken meer gedifferentieerde modellen voor de verdeling van 
huishoudelijke arbeid dan Gershuny, Godwin en Jones.  Deze modellen zijn afgeleid van 
Rosemary Crompton40, die ze in een continuüm op een rijtje heeft gezet (zie figuur 2.1). 
Het kan onder meer worden gebruikt voor het vergelijken van de verdeling tussen 
betaalde arbeid en zorg tussen geïndustrialiseerde welvaartsstaten.  

Figuur 2.1 Modellen verdeling huishoudelijke arbeid 

traditional gender division 
of labor 

!---------------------- ----------------------" less traditional gender 
division of labor 

male breadwinner/female 
carer 

dual earner/female part-
time carer 

dual earner/state carer or 
dual earner/marketized 
carer 

dual earner/dual carer 

Bron: Rosemary Crompton, Discussion and Conclusions, in Rosemary Cromton (ed.), Restructuring Gender 
Relations and Employment: The Decline of the Male Breadwinner, Oxford University Press, 1999. 

 

De linkerzijde van het continuüm illustreert de traditionele verdeling van werk, met een 
mannelijke kostwinner en een full-time huisvrouw. In het tweede blok heeft zich een 
kleine wijziging ten opzichte van het traditionele kostwinnersmodel voorgedaan in de zin 
dat de vrouw nu ook werkt, maar ook nog voor het huishouden en de kinderen moet 
zorgen. In dit model (het anderhalf verdieners model) zal de vrouw zich met name 
aanbieden voor relatief laagbetaalde (deeltijd)banen die te combineren zijn met de zorg 
voor de kinderen en andere huishoudelijke taken.  

Het derde punt op het continuüm heeft betrekking op twee alternatieve “dual-
earner/substitute carer”-arrangementen. In beide arrangementen wordt het grootste 
gedeelte van de zorgactiviteiten uitbesteed. Dit kan zorg en/of opvang zijn die door de 
staat wordt verzorgd, maar de zorg en opvang kan ook worden aangeboden door een 
private partij.  

                                                      

38 Gershuny, e.a., o.c., in: Michael Anderson, Frank Bechhofer and Jonathan Gershuny (eds), The 
Social and Political Economy of the Household, Oxford University Press, 1994. 

39 Janet C. Gornick and Marcia K. Meyers, Building the Dual Earner/Dual Carer Society: Policy 
Developments in Europe, Working Paper No. 82, Harvard University Center for European 
Studis, Cambride MA, 2001. 

40 Rosemary Crompton, Discussion and Conclusions, in Rosemary Cromton (ed.), Restructuring 
Gender Relations and Employment: The Decline of the Male Breadwinner, Oxford University 
Press, 1999. 
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De rechterkant van het continuüm duidt op een nieuw arrangement de “dual earner/dual 
carer”-maatschappij. Dit model verschilt van de andere modellen op twee punten. In de 
eerste plaats duidt het op sociale en economische arrangementen waarin mannen en 
vrouwen op symmetrische wijze deelnemen aan betaald werk en onbetaald werk 
(zorgtaken) in huis, met andere woorden duidt het op fundamentele gender-gelijkheid. In 
de tweede plaats brengt het de primaire verantwoordelijkheid voor de zorg van jonge 
kinderen bij de ouders thuis in plaats van bij opvang door externen. Deze mogelijkheid 
rust op de veronderstelling dat mannen een substantieel gedeelte van hun tijd verschuiven 
van betaalde arbeid naar arbeid in huis.  

In Nederland zullen met name de twee modellen aan de linkerkant van het schema nog 
overheersend zijn. Het kostwinnersmodel is bovendien geïnstitutionaliseerd (zie paragraaf 
2.2), wat voor vrouwen met een werkende partner de prikkel beperkt om zich aan te 
bieden op de arbeidsmarkt.  

2.5 CONCLUSIES: DE THEORIE VAN DE MARKT VOOR 
PERSOONLIJKE DIENSTVERLENING 

Een toename van het effectieve arbeidsaanbod is van belang voor de 
werkgelegenheidsontwikkeling, c.q. economische groei op langere termijn. Het is, mede 
met het oog op de vergrijzing, van groot belang om de participatie van 
uitkeringsgerechtigden, vrouwen en ouderen te stimuleren.  

Een aantrekkelijk en betaalbaar aanbod van persoonlijke diensten kan helpen om de 
arbeidsmarktparticipatie te bevorderen, en wel aan twee kanten: het stimuleert de 
participatie van met name (middelbaar en hoog opgeleide) vrouwen en een groei van deze 
markt biedt mogelijkheden voor lager gekwalificeerden om in de persoonlijke 
dienstverlening aan de slag te gaan. Hoe hoger de prijs voor persoonlijke diensten, des te 
eerder de secondary earner, veelal de vrouw, in een huishouden zal besluiten minder uren 
betaald te werken of zelfs helemaal te stoppen met werken. Indien witten van de markt 
voor persoonlijke dienstverlening leidt tot hogere prijzen, zal dat naar verwachting ten 
koste gaan van de arbeidsmarktparticipatie van met name vrouwen. De lagere prijzen 
voor persoonlijke diensten op de informele markt kunnen daarom worden beschouwd als 
smeerolie voor de economie. We hebben echter gezien dat niet alleen de prijzen van de 
diensten, de lonen en overige inkomens een rol spelen. Ook vertrouwenskwesties zijn van 
belang, hoogstwaarschijnlijk met name bij huishoudelijke hulp en kinderopvang. 
Mogelijke beleidsopties om een deel van de zwarte informele markt te witten, moeten dan 
ook met het bestaan van vertrouwenskwesties rekening houden in de zin dat het mogelijk 
moet zijn om naast bedrijven (die garanties geven en/of een keurmerk hebben) ook 
familie, vrienden en/of kennissen ingezet kunnen worden voor dergelijk werk.  

Binnen een huishouden zijn het vooral vrouwen die de secondary earners zijn. Vooral het 
arbeidsaanbod van vrouwen zal reageren op veranderingen in lonen, prijzen van 
uitbestedingsalternatieven en de arbeidsmarktsituatie. Dit heeft tot op zekere hoogte het 
karakter van een vicieuze cirkel die maar moeilijk doorbroken kan worden.  

Er bestaan overigens wel duidelijke verschillen tussen de diverse soorten persoonlijke 
dienstverlening. Indien er jonge kinderen in het huishouden zijn, kan er zonder 
kinderopvang niet door beide partners tegelijkertijd worden deelgenomen aan betaalde 
arbeid. In die zin is kinderopvang noodzakelijk om te participeren op de arbeidsmarkt. Dit 
geldt niet voor huishoudelijke hulp en klussen in en om het huis. Men zou kunnen 
besluiten om het huishoudelijke werk en eenvoudige klussen in en om het huis naast 
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(drukke) betaalde banen toch zelf te doen in de vrije tijd of het werk uit te stellen. Dit, en 
het feit dat het verschil tussen de (bruto) prijzen voor huishoudelijke diensten en de eigen 
(netto) inkomsten niet te groot mag zijn, geeft druk op de prijzen. Men zal daarom voor 
met name huishoudelijke hulp en eenvoudige klussen niet zo snel bereid zijn hoge prijzen 
te betalen. Dit geldt minder voor kinderopvang (noodzakelijk) en klussen die 
specialistisch zijn (moeilijk zelf uit te voeren).  

Op basis van dit hoofdstuk zijn voor de markt voor persoonlijke dienstverlening de 
volgende stellingen af te leiden: 

! Een, ten opzichte van de verdiende netto lonen, ‘betaalbaar’ aanbod van 
persoonlijke diensten stimuleert de arbeidsmarktparticipatie. Want: des te hoger de 
prijzen voor persoonlijke dienstverlening, des te minder huishoudelijke taken 
zullen worden uitbesteed en des te minder tweede verdieners (met name vrouwen) 
zich zullen aanbieden op de arbeidsmarkt. 

! Des te hoger het verdiende netto uurloon (van de tweede verdiener in het 
huishouden) is, des te meer huishoudelijke taken zullen worden uitbesteed en des 
te hoger de maximale prijs is die men bereid is daarvoor te betalen. Wanneer het 
(relatieve) loon stijgt worden tijdsintensieve activiteiten vervangen door 
geldintensieve activiteiten. 

! Des te hoger het overig inkomen is, des te meer huishoudelijke taken zullen 
worden uitbesteed. 

! Er wordt meer uitbesteed indien het aantal kinderen in het huishouden groter is, 
deze kinderen jonger zijn, de omvang van het huis groter is, indien de taak minder 
aantrekkelijk is, etcetera. 

! Bij een toename van de lonen zal sociale ruil (onbetaalde uitbesteding) meer en 
meer vervangen worden door economische ruil (betaalde uitbesteding). 

! Huishoudelijk werk (iemand komt regelmatig in je huis werken) en kinderopvang 
(het gaat om je kinderen) zijn activiteiten met in principe een relatief hoog 
probleempotentieel. Zij zullen daarom bij voorkeur worden uitbesteed aan 
persoonlijke relaties of personen in het netwerk van deze relaties danwel aan 
bedrijven die via garanties of keurmerken zekerheden bieden.  
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3 DE MARKTEN VOOR PERSOONLIJKE 
DIENSTVERLENING 

3.1 INLEIDING 

De markt voor persoonlijke diensten had in het jaar 2000 een omvang van bijna 4 miljard 
euro (zie tabel 3.1). Het is aannemelijk dat de markt nog groter is aangezien niet alle 
respondenten geneigd zullen over hun bestedingen aan zwarte diensten te rapporteren aan 
het CBS. De totale bestedingen van huishoudens aan persoonlijke diensten zijn in de 
periode 1992-2000 aanzienlijk gestegen. De grootste toename vond plaats in de uitgaven 
aan kinderopvang die in deze periode met meer dan 200 procent zijn gestegen.  

Tabel 3.1 Uitgaven aan persoonlijke dienstverlening 

 Uitgaven per gezin Totale bestedingen 

 1992 2000 2000 

 In euro’s In miljoenen euro’s 

Huishoudelijke dienstverlening 109 194 1.347 

Kinderopvang 60 184 1.277 

Onderhoud woning 164 176 1.221 

Overig 10 17 130 

Totaal 343 571 3.975 

Bron: CBS Budgetonderzoek 200041. 

 

De centrale vragen van het onderzoek zijn wat de huidige omvang is van de 
onderscheiden deelmarkten voor persoonlijke dienstverlening, welk deel van deze 
markten zich via het informele circuit afspeelt en welke mogelijkheden er zijn om het 
witten van de markt te stimuleren.  

In dit hoofdstuk behandelen we de eerste twee vragen. We gaan in op de vraag- en 
aanbodzijde van achtereenvolgens de markt voor huishoudelijke hulp (paragraaf 3.2), de 
markt voor kinderopvang (paragraaf 3.3) en de markt voor klussen in en rond het huis 
(paragraaf 3.4).  

Wat betreft de vraag behandelen we per type dienstverlening de mate van het gebruik, de 
vormen van dienstverlening waarvan gebruik wordt gemaakt, de omvang van de vraag, de 
betaalde prijzen voor de diensten, de samenhang tussen het gebruik van de diensten 
enerzijds en lonen en huishoudinkomens anderzijds en verwachte ontwikkelingen in de 
vraag. Er komt daarbij per type dienst nadrukkelijk aan de orde welk deel van de markt 
via het informele circuit verloopt. 

                                                      

41 De categorie huishoudelijke dienstverlening bestaat uit een samenvoeging van de categorieën 
“loon dienstpersoneel” en “glazenwassers e.d.”.  
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Aan de aanbodkant beperken we ons tot het geëffectueerde aanbod. We behandelen de 
ontwikkeling en de kenmerken van de werkgelegenheid in de formele sector en de 
omvang van het informele aanbod. Verder kijken we naar de kenmerken van de 
aanbieders (wie bieden zich aan op de markt voor persoonlijke dienstverlening), indien 
mogelijk van zowel de aanbieders op de formele als de aanbieders op de informele markt. 
Het blijkt lastig om, meer dan in algemene zin (niet participerende lager en middelbaar 
opgeleiden), inzicht te krijgen in het potentiële aanbod op de verschillende markten.    

Dit hoofdstuk wordt besloten met conclusies in paragraaf 3.5. 

In dit hoofdstuk maken we met name gebruik van de enquête die voor dit onderzoek is 
uitgevoerd, bestaande literatuur (die in sommige gevallen behoorlijk gedateerd is) en 
bestaande databestanden van het SCP, de OSA en het CBS.  

Tot slot nog het volgende. De markt voor persoonlijke dienstverlening kan niet worden 
gezien als één homogene markt. De MDW-werkgroep maakt in haar rapport onderscheid 
tussen drie deelmarkten met elk een ander allocatiemechanisme42: 

! Commerciële diensten tegen betaling door de gebruiker. Op deze deelmarkt komen 
vraag en aanbod tot stand via het prijsmechanisme. De omvang van deze diensten 
is in vergelijking met de andere twee soorten nog bescheiden van omvang. 

! Collectief gefinancierde zorg uit de AWBZ en de maatschappelijke 
dienstverlening. In deze deelmarkt speelt het prijsmechanisme geen bepalende rol 
in het toedelen van diensten. De allocatie gebeurt op grond van een beoordeling 
van de benodigde dienst(en) in de vorm van een formele indicatiestelling. 

! Mantelzorg, vrijwilligerswerk en ruil van diensten. Mensen verrichten de diensten 
om niet en er is geen prijsvorming op deze deelmarkt.  

 

De eerste deelmarkt (commerciële diensten tegen betaling door de gebruiker) kan verder 
gesplitst worden in een markt voor formele commerciële dienstverlening en een markt 
voor informele commerciële dienstverlening. De verdeling tussen deze deelmarkten 
verschilt voor de drie verschillende typen diensten. Huishoudelijke hulp komt in alle drie 
de deelmarkten voor, kinderopvang en klussen in en om het huis komen vrijwel 
uitsluitend voor in de eerste en de derde deelmarkt.  

3.2 HUISHOUDELIJKE HULP 

3.2.1 DE VRAAGKANT VAN DE MARKT VOOR HUISHOUDELIJKE HULP 

Gebruik van betaalde en onbetaalde huishoudelijke hulp, prijzen en omvang van de 
markt   

Hoe omvangrijk is de huidige vraag naar huishoudelijke hulp? De resultaten van de 
enquête geven aan dat ruim 17 procent van de Nederlandse huishoudens gebruik maakt 

                                                      

42 Advies van de MDW-Werkgroep Persoonlijke Dienstverlening II, o.c., Den Haag, 2003, 
hoofdstuk 6. 
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van een huishoudelijke hulp43. Het gaat om ruim 1,2 miljoen huishoudens die gemiddeld 
voor 3,4 uur per week een huishoudelijke hulp gebruiken. Deze resultaten komen redelijk 
overeen met de resultaten uit eerder onderzoek (zie tabel 3.2). De omvang van de totale 
markt voor huishoudelijke hulp bedraagt circa 4,3 miljoen uur per week, goed voor 
minimaal 120.000 fte’s arbeid.  

Vrijwel alle huishoudens die huishoudelijke hulp hebben maken gebruik van één persoon 
(5 procent van de huishoudens heeft meer dan één huishoudelijke hulp). Verder blijkt dat 
circa 20 procent van de hulpen naast schoonmaakwerk ook andere dingen voor het 
huishouden doet. Het gaat dan vooral om strijken, boodschappen doen en plantjes water 
geven. 

Tabel 3.2 Gebruik huishoudelijke hulp volgens verschillende studies 

 Kwantitatieve schatting Bron 

Percentage huishoudens dat gebruik 
maakt van huishoudelijke hulp 

20,4% E.M. Mot en A.H. Paape, Behoeften 
en effectieve vraag van alleen- en 
tweeverdieners, Den Haag, 1995a) 

 20,5% Salverda en Leseman, 1995 

 12,4% SCP,tijdsbestedingsonderzoek 
1995, SEOR analyseb) 

 17,2% SCP, AVO, 1999 

 17,3% SEOR-enquête persoonlijke dienst-
verlening onder huishoudens, 
mei/juni 2004 

Gemiddeld aantal uren per week 3,6 uur E.M. Mot en A.H. Paape, Behoeften 
en effectieve vraag van alleen- en 
tweeverdieners, Den Haag, 1995a) 

 4,25 uur Salverda en Leseman, 1995 

 4 uur SCP, tijdsbestedingsonderzoek 
1995, SEOR analyseb) 

 3,4 uur SEOR-enquête persoonlijke dienst-
verlening onder huishoudens, 
mei/juni 2004 

a) Deze studie heeft alleen betrekking op eenverdieners en tweeverdieners huishoudens waarvan de 
hoofdkostwinner tussen de 20 en 50 jaar oud is. Eenpersoons huishoudens en eenouder gezinnen zijn 
niet in deze studie betrokken. 

b) De resultaten van het Tijdsbestedingsonderzoek van het SCP laten een afwijkend beeld zien omdat het 
hier, in tegenstelling tot de andere studies, slechts om betaalde huishoudelijke hulp gaat.  

Bron: Op basis van P.J. van Nes en E.A.M. Stotijn, Getting to know and Understand “Proximity Services” 
Better in Order to Support their Development, NEI, Rotterdam, October 1996 en SEOR-enquête 
Persoonlijke Dienstverlening, mei/juni 2004.  

 

Op de markt voor huishoudelijke hulp ligt de nadruk sterk op economische ruil, want 
ongeveer 85 procent van de huishoudens betaalt voor de huishoudelijke hulp, formeel 
danwel informeel. Circa 70 procent betaalt de huishoudelijke hulp volledig zelf en 15 
procent betaalt zelf een deel van de kosten. Circa 14 procent betaalt zelf niets voor de 

                                                      

43  Dit percentage heeft betrekking op zowel formele als informele hulp. De formele hulp is voor 
een deel de hulp via de thuiszorg. 
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schoonmaakhulp. De hulp is bij deze laatste groep in meer dan 60 procent van de 
gevallen volledig gratis in de zin dat ook niemand anders voor deze hulp betaalt. Het gaat 
dan om vrijwilligershulp of om sociale ruil. Voorzover de kosten van de schoonmaakhulp 
geheel of gedeeltelijk door anderen wordt betaald gaat het in bijna alle gevallen om de 
AWBZ of de gemeente. Dit betreft voornamelijk 65-plus huishoudens. 

Uit de enquête onder huishoudens blijkt dat de gemiddelde prijs die per uur voor een 
huishoudelijke hulp wordt betaald € 8,07 is44. Van alle huishoudens met een formele 
huishoudelijke hulp (via de thuiszorg, een alfahulp of betrokken via een particulier 
schoonmaakbedrijf) betaalt 35 procent deze hulp volledig zelf tegen een gemiddelde prijs 
van € 10,40 per uur en de helft betaalt een eigen bijdrage van gemiddeld € 5,52 per uur 
(zie tabel 3.3). Het overgrote deel van de huishoudens die informele hulp gebruiken, 
betaalt de hulp volledig zelf. De gemiddelde prijs van volledig zelf betaalde informele 
hulp is circa € 2 per uur lager dan de prijs die voor formele hulp wordt betaald als men 
deze zelf volledig betaald.  

Tabel 3.3 Gemiddelde prijzen per uur van huishoudelijke hulp 

 Percentage huishoudens Gemiddelde prijs per uur 

Formeel   

Betaalt volledig zelf 35 € 10,40a) 

Betaalt deels zelf (eigen bijdrage) 50 € 5,52 

Betaalt niets 15 - 

Totaal 100  

Informeel   

Betaalt volledig zelf 87 € 8,33 

Betaalt deels zelf (eigen bijdrage) 1 -b) 

Betaalt niets 12 - 

Totaal 100  

a) Deze gemiddelde uurprijs is een onderschatting van de werkelijke, formele gemiddelde uurprijs. Bij een 
deel van de huishoudens zal de uurprijs die dat huishouden moet betalen bepaald zijn onder invloed 
van een subsidie (bijvoorbeeld de RSP). 

b) Er zijn te weinig waarnemingen binnen deze groep om een betrouwbare prijs vast te stellen. 

Bron: SEOR-enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 

 

Op basis van gebruik in uren en betaalde prijzen door de huishoudens zelf komen we voor 
2004 uit op een omvang van de markt voor huishoudelijke hulp van bijna € 1,4 miljard. 
Uit het CBS-budgetonderzoek blijkt dat tussen 1992 en 2000 de uitgaven per gezin aan 
huishoudelijke dienstverlening bijna zijn verdubbeld en dat huishoudens in het jaar 2000 
in totaal € 1,3 miljard uitgaven aan huishoudelijke diensten. Het lijkt er dus op dat tussen 
2000 en 2004, mogelijk door de economische situatie, de uitgaven aan huishoudelijke 
diensten niet zo sterk meer zijn toegenomen. Indien we ervan uitgaan dat de gemiddelde 
totale prijs voor huishoudens die een deel zelf betalen gelijk is aan de gemiddelde prijs 

                                                      

44 Huishoudens die aangeven niets voor huishoudelijke hulp te betalen zijn bij de berekening van 
dit gemiddelde niet meegenomen. 
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voor huishoudens die de hulp volledig zelf betalen dan is de omvang van de markt circa 
€ 1,6 miljard op jaarbasis. 

Relatie tussen gebruik enerzijds en lonen en inkomens anderzijds 

De economische theorie benadrukt het belang van lonen en inkomens bij de beslissing om 
huishoudelijke activiteiten zelf te doen en of uit te besteden. Uitbesteding van 
huishoudelijke hulp blijkt bij huishoudens tot 65 jaar inderdaad vaker voor te komen 
naarmate het huishoudinkomen hoger is (zie tabel 3.4). Vooral huishoudens met een netto 
maandinkomen van € 3.000 of meer gebruiken relatief vaak huishoudelijke hulp, maar 
ook bij deze hoge inkomens gaat het overwegend om informele vormen van 
huishoudelijke hulp. Overigens worden de huishoudens die gebruik maken van de RSP-
regeling door Batelaan e.a. (2000) gekarakteriseerd als tweeverdieners met een 
bovenmodaal inkomen45. Het gebruik van huishoudelijke hulp bij huishoudinkomens tot 
€ 2.000 per maand is vooral geconcentreerd bij 65-plus huishoudens. Hierbij gaat het met 
name om formele huishoudelijke hulp, die geheel of gedeeltelijk door anderen wordt 
betaald.  

Tabel 3.4 Gebruik van huishoudelijke hulp naar hoogte van het huishoudinkomen 

Netto maandinkomen van het huishouden % gebruikers 
van formele 

huishoudelijke 
hulp 

% gebruikers van 
informele 

huishoudelijke 
hulp 

% niet 
gebruikers 

huishoudelijke 
hulp 

Totaal 

Inclusief 65-plus huishoudens     

0 – 1.000 euro 17% 6% 77% 100% 

1.000 – 2.000 euro 5% 9% 86% 100% 

2.000 – 3.000 euro 3% 10% 87% 100% 

3.000 euro of meer 2% 23% 75% 100% 

     

Exclusief 65-plus huishoudens     

0 – 1.000 euro 1% 4% 96% 100% 

1.000 – 2.000 euro 1% 7% 92% 100% 

2.000 – 3.000 euro 2% 9% 90% 100% 

3.000 euro of meer 2% 23% 75% 100% 

Bron: SEOR-enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 

 

Volgens de economische theorie mag worden verwacht dat eerder zal worden uitbesteed 
naarmate het verschil tussen het netto uurloon en de prijs die voor huishoudelijke hulp 
moet worden betaald groter is (zie paragraaf 2.3). Onderstaande tabel 3.5 bevestigt deze 
verwachting. Vooral in huishoudens waarin het laagste netto uurloon € 15 of meer 
bedraagt, komt uitbesteding van huishoudelijke hulp relatief vaak voor. Gegeven de 
gemiddelde prijs voor huishoudelijke hulp van net boven de € 8 per uur, is het niet 

                                                      

45 H.J. Batelaan, E.G. Wiersma, G.H. Homburg, Evaluatie regeling schoonmaakdiensten 
particulieren, Regioplan, Onderzoek Advies en Informatie, in opdracht van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, september 2000, pp. 43-44. 
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verwonderlijk dat maar weinig huishoudens met een laagste netto uurloon van minder dan 
€ 7,5 per uur huishoudelijke hulp uitbesteden. De stelling dat bij een hoger uurloon 
uitbesteding verschuift van onbetaalde hulp (sociale ruil) naar betaalde hulp 
(economische ruil) wordt evenwel niet door de resultaten bevestigd.  

Tabel 3.5 Gebruik van huishoudelijke hulp naar hoogte van het laagste netto uurloon 
in het huishouden (exclusief 65-plus huishoudens)a) 

Laagste netto uurloon 
in het huishouden 

% gebruikers 
van formele 

hulp 

% gebruikers 
van betaalde 

informele 
hulp 

% gebruikers 
van 

onbetaalde 
informele 

hulp 

% geen 
gebruik 

Totaal Verdeling 
van de 

huishoudens

< € 7,5 0% 4% 1% 95% 100% 23% 

€ 7,5 - € 10 0% 8% 1% 91% 100% 19% 

€ 10 - € 12,5 1% 11% 2% 86% 100% 28% 

€ 12,5 - € 15 1% 16% 1% 83% 100% 17% 

>= € 15 6% 19% 1% 74% 100% 13% 

Totaal 1% 11% 1% 86% 100% 100% 

a) Alleen huishoudens met minimaal één werkende partner. Indien één partner in het huishouden werkt, is 
het uurloon van deze persoon als laagste genomen. Als alleen naar tweeverdieners wordt gekeken is 
de samenhang tussen uitbesteding van huishoudelijke hulp en het laagste netto uurloon nog wat 
sterker.  

Bron: SEOR-enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 

 

Overige determinanten van de vraag naar huishoudelijke hulp 

In theorie (zie hoofdstuk 2) spelen ook andere factoren dan lonen en inkomen een rol bij 
het al dan niet uitbesteden van huishoudelijke taken. Welke factoren lijken in de praktijk 
een rol te spelen? Wat betreft de resultaten van onze enquête laten we hiervoor 65-plus 
huishoudens buiten beschouwing, omdat bij deze huishoudens veelal andere motieven een 
rol spelen dan bij jongere huishoudens. Bovendien hebben andere studies, waarmee we 
onze resultaten willen vergelijken, veelal betrekking op specifieke groepen huishoudens, 
maar nooit zijn 65-plus huishoudens inbegrepen. De groep 65-plus huishoudens maken in 
vergelijking met andere huishoudens verhoudingsgewijs veel gebruik van huishoudelijke 
hulp en dan met name voor formele huishoudelijke hulp46.  

Vrijwel alle typen huishoudens tot 65 jaar maken nauwelijks gebruik van formele vormen 
van huishoudelijke hulp. Een uitzondering betreft samenwonenden die beiden niet 
werken: van deze groep gebruikt 6 procent formele hulp (via een instelling of bedrijf). 
Waarschijnlijk gaat het hier vooral om personen met gezondheidsklachten.  

                                                      

46 Formele huishoudelijke hulp is in deze studie gedefinieerd als hulp die geleverd wordt door 
een bedrijf of instelling (zie paragraaf 1.3). 
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Voor huishoudens tot 65 jaar blijkt dat uitbesteding47 van huishoudelijke hulp (zie tabel 
B1.1 in bijlage 1): 

! vaker voorkomt naarmate het onderwijsniveau hoger is; 
! iets vaker voorkomt in huishoudens met een partner van 40 jaar of ouder dan in 

huishoudens waarin de leeftijd lager is; 
! relatief vaak voorkomt bij huishoudens met drie kinderen; 
! relatief vaak voorkomt bij de huishoudtypen ‘alleenstaand, werkend’ en ‘samen, 

beiden werkend’; 
! relatief weinig voorkomt bij huishoudens met twee partners, waarvan er één werkt. 

 

Deze resultaten sporen grotendeels met de theorie (zie paragraaf 2.3 en 2.4) en met 
uitkomsten van eerder onderzoek. Mot en Paape (1995)48 hebben bijvoorbeeld vastgesteld 
dat de kans op het inhuren van betaalde huishoudelijke diensten groter is:  

! naarmate de leeftijd van de hoofdkostwinner hoger is; 
! als de hoofdkostwinner een vrouw is; 
! naarmate het onderwijsniveau van de hoofdkostwinner hoger is; 
! naarmate het aantal arbeidsuren van de partner hoger is; 
! als er geen oudere kinderen (ouder dan 12 jaar) deel uit maken van het 

huishouden; 
! als het huishouden in het bezit is van een eigen huis. 

 

Volgens Salverda en Leseman (1995)49 hebben de leeftijd, het aantal (oudere) kinderen en 
de tijd die mensen hebben om zelf huishoudelijke arbeid te verrichten invloed op de 
beslissing om al dan niet uit te besteden.  

De klanten van de RSP-regeling geven aan dat zij voor een witte werkster hebben 
gekozen omdat zij zelf geen tijd of zin hebben om dit huishoudelijke werk te doen (78 
procent) of omdat ziekte, handicap en/of leeftijd een belemmering vormen om het zelf te 
doen (circa 20 procent). Eén op de drie klanten van de RSP-regeling geeft als reden om 
gebruik te maken van de RSP-regeling aan dat het werk “wit” is50. 

                                                      

47 Het gaat in de praktijk dan voornamelijk om informele uitbesteding. 
48 E.M. Mot en A.H. Paape, Behoeften en effectieve vraag van alleen- en tweeverdieners, Den 

Haag, 1995. 
49 Salverda, W. en E. Leseman, De particuliere vraag naar schoonmaakdiensten en 

consumentenattitudes tegenover dienstencheques, een telefonische enquête, Projectgroep 
laagbetaalde werkgelegenheid, Economische Faculteit Groningen, Groningen, oktober 1995. 

50 Batelaan e.a., o.c., 2000, p. 44. 
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Prijselasticiteiten 

In onze enquête is gevraagd naar het aantal uren dat huishoudens gebruik maken van 
huishoudelijke hulp en naar de betaalde prijzen. Op basis hiervan zijn prijselasticititeiten 
geschat, waarbij onderscheid is gemaakt tussen 65-plus huishoudens en huishoudens tot 
65 jaar omdat uit verkennende analyses bleek dat de determinanten van de vraag naar 
huishoudelijke hulp voor deze twee groepen verschillen51. Ouderen gebruiken 
huishoudelijke hulp met name omdat zij bepaalde huishoudelijke taken zelf niet meer 
kunnen uitvoeren. Voor jongere huishoudens daarentegen hangt de beslissing om gebruik 
te maken van huishoudelijke hulp samen met de schaduwprijs van de tijd die nodig is om 
huishoudelijke taken zelf uit te voeren. Voor hen is het vaker lucratiever om te gaan 
werken of om de bespaarde tijd aan te wenden voor andere activiteiten.  

Uit de analyse blijkt dat voor huishoudens tot 65 jaar inkomen en onderwijsniveau 
belangrijke determinanten zijn van het aantal uren huishoudelijke hulp. Met name 
hoogopgeleiden maken zowel vaker gebruik als ook meer (uren per week) gebruik van 
huishoudelijke hulp. De geschatte prijselasticiteit voor huishoudens tot 65 jaar is -0,28 en 
wijkt significant af van nul. Dit betekent dat een toename van de prijs voor huishoudelijke 
hulp met 1 procent leidt tot een daling van de vraag naar huishoudelijke hulp van 0,28 
procent. 

Bij 65-plus huishoudens maken juist die met een een relatief laag huishoudinkomen vaker 
en meer gebruik van huishoudelijk hulp. Het aantal uren huishoudelijke hulp neemt toe 
naarmate het onderwijsniveau hoger is maar dit verband is minder duidelijk dan voor 
huishoudens tot 65 jaar. Binnen de groep 65-plus huishoudens maken de ouderen vaker 
gebruik van huishoudelijke hulp en ook het aantal gevraagde aantal uren neemt toe met 
leeftijd. De geschatte coëfficiënt voor de prijs van huishoudelijke hulp bedraagt -0,23 en 
is statistisch significant. 

De hierboven genoemde prijselasticiteiten voor huishoudelijke hulp moeten nadrukkelijk 
als ondergrens worden gezien. Zij zijn namelijk berekend gegeven dat een huishouden 
gebruik maakt van huishoudelijke hulp. Maar ook de beslissing om al dan niet gebruik te 
maken van huishoudelijke hulp zal afhangen van de prijs. Bij een toename van de prijs 
zullen steeds meer huishoudens besluiten om de huishoudelijke taken (weer) zelf te gaan 
uitvoeren. Met dit effect kon in onze analyses geen rekening worden gehouden. 

Verwachtingen over de toekomstige vraag naar huishoudelijke hulp 

Uit het voorgaande blijkt dat inkomens, lonen, leeftijd, onderwijsniveau en huishoudtype 
belangrijke determinanten zijn voor de vraag naar huishoudelijke hulp. Indien er geen 
grote veranderingen optreden in de samenstelling van de huishoudenspopulatie naar deze 
factoren, zal de vraag naar huishoudelijke hulp niet veel veranderen. Dit wordt bevestigd 
door onze enquête: van zowel de huishoudens die op dit moment hun schoonmaakhulp 
volledig zelf betalen als de huishoudens die een deel van de kosten zelf betalen denkt 97 
procent dat die situatie de komende jaren niet zal veranderen. Van de huishoudens die op 
dit moment zelf niets betalen voor hun schoonmaakhulp denkt 92 procent dat die situatie 
in de nabije toekomst niet zal veranderen.  

                                                      

51 De multivariate analyses voor huishoudelijke hulp en kinderopvang worden uitvoerig 
beschreven in bijlage 3.  
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Om verwachte ontwikkelingen in de vraag naar huishoudelijke hulp af te leiden, is het 
noodzakelijk om te kijken welke ontwikkelingen in de bovengenoemde factoren worden 
verwacht.  

Er is geen reden aan te nemen dat de relatieve loonverhoudingen in Nederland in de 
toekomst heel sterk zullen wijzigen. Er is sinds de tweede helft van de jaren negentig wel 
een tendens tot grotere loonverschillen tussen laag en hoog gekwalificeerden52. Als deze 
trend zich doorzet, zou dit kunnen leiden tot enige toename in de vraag naar 
huishoudelijke hulp.  

Een zeer belangrijke ontwikkeling is het het toenemend aantal tweeverdieners en 
werkende alleenstaanden. Zij maken, afgezien van 65-plus huishoudens, het meest vaak 
gebruik van (vrijwel altijd informele) huishoudelijke hulp. Het is zeer waarschijnlijk dat 
het groeiende aantal tweeverdieners, mede via een toename van het gemiddelde 
huishoudinkomen, zal leiden tot meer vraag naar huishoudelijke hulp. Tijdens e.a. 
schatten dat een stijging van het aantal werkende vrouwen tussen de 25 en 45 jaar met 
één procentpunt, leidt tot een stijging van de vraag naar huishoudelijke hulp met 0,58 
procentpunt53. Toentertijd zou een stijging van het aantal werkende vrouwen met 10.000 
zorgen voor een extra vraag naar huishoudelijke hulp van 11.600 uren per week. Als de 
voorwaarden op de markt voor huishoudelijke hulp blijven zoals die nu zijn (dus bij 
ongewijzigde institutionele en wettelijke condities) zal de extra vraag door de toename 
van de participatie van vrouwen zich naar verwachting voornamelijk op de informele 
markt voltrekken. 

Wat betreft demografie is voor de vraag naar huishoudelijke hulpen de vergrijzingsgolf 
een belangrijke factor. Vooral oudere huishoudens maken gebruik van huishoudelijke 
hulp. Relatief veel oudere huishoudens schakelen formele of informele hulp in, maar 
maken verhoudingsgewijs vaker gebruik van formele hulp dan de andere onderscheiden 
groepen. Het ligt dan voor de hand te veronderstellen dat de vergrijzing zal leiden tot 
meer vraag naar, zowel formele als informele, huishoudelijke hulp. 

De behoefte van ouderen aan huishoudelijke hulp wordt vooralsnog voor een belangrijk 
deel ingevuld door AWBZ-gefinancierde hulp. Maar als de voorgenomen veranderingen 
in de AWBZ doorgaan zal deze hulp voor veel huishoudens van ouderen onbereikbaar 
worden. Het is dus aannemelijk dat hun vraag naar huishoudelijke hulp zich zal gaan 
verplaatsen naar de informele markt. Waarschijnlijk zal dit met name vraag zijn naar 
onbetaalde hulp, want een belangrijk deel van de groep ouderen zal niet bereid of in staat 
zijn om de thans geldende prijzen te betalen. Op basis van onze enquête is namelijk 
vastgesteld dat bijna de helft van de groep met een huishoudinkomen van 0 – 1.000 euro 
per maand uit ouderen bestaat.  

De vergrijzing en het toenemend aantal tweeverdieners hebben mogelijk ook een 
simultaan effect. Een deel van de zorg voor ouderen wordt vooralsnog uitgevoerd door 

                                                      

52 Zie bijvoorbeeld H. Stegeman en R. Waaijers, Beloningsverhoudingen in Nederland, 1979- 
1998. Ontwikkelingen en verklaringen voor de de veranderingen in de beloningsstructuur, 
CPB, Den Haag, juni 2000. 

53 Tijdens, K., H. Maassen van den Brink, M. Noom en W. Groot, Arbeid en Zorg, 
Maatschappelijke effecten van strategieën van huishoudens om betaalde arbeid en zorg te 
combineren, onderzoek uitgevoerd door de Stichting voor Economisch Onderzoek, Universiteit 
Amsterdam, OSA Werk Document W124, Den Haag, december 1994.  
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mantelzorgers, personen uit de omgeving van de hulpvrager die om niet hun diensten 
aanbieden. Door het toenemend aantal tweeverdieners zal het aantal mantelzorgers naar 
verwachting dalen, waardoor meer ouderen een beroep zullen moeten gaan doen op 
andere vormen van huishoudelijke hulp. De vraag is dan of ouderen over voldoende 
inkomen beschikken om betaalde huishoudelijke hulp in te schakelen.  

De conclusie is dat de vraag naar huishoudelijke hulp nog wel zal groeien, met name door 
het toenemend aantal tweeverdieners en het effect daarvan op het huishoudinkomen. Bij 
ongewijzigde wettelijke en institutionele condities, maar rekening houdend met de 
voorgenomen wijzigingen in de AWBZ is onze verwachting dat, alhoewel ook de formele 
markt groeipotentie heeft (door vergrijzing en daling van aantal mantelzorgers door 
toenemend aantal tweeverdieners), vooral de informele markt zal kunnen groeien. 

3.2.2 DE AANBODKANT VAN DE MARKT VAN HUISHOUDELIJKE HULP 

De aanbodkant van de markt bestaat voor een belangrijk deel uit aanbieders die een prijs 
vragen voor hun diensten. Aanbieders zijn zowel particuliere hulpen als 
schoonmaakbedrijven met werknemers die bij particulieren huishoudelijk werk 
verrichten.  

Uit onze enquête blijkt dat ruim 70 procent van de huishoudens die gebruik maken van 
huishoudelijke hulp, deze niet van een bedrijf of instelling betrekt. In deze gevallen zijn 
de huishoudelijke hulpen vooral vrienden, kennissen of buren (40 procent), familie (13 
procent) of iemand uit de buurt of wijk (zeven procent). In bijna een kwart van de 
gevallen heeft men via/via gehoord dat iemand zich aanbood als huishoudelijke hulp. Het 
komt relatief weinig voor dat huishoudens via een advertentie in de krant of in een winkel 
een huishoudelijke hulp aantrekken (negen procent). “Vertrouwen hebben in” en 
“bekendheid met” de aangeboden huishoudelijke hulp lijken daarom belangrijke factoren 
te zijn in deze markt voor persoonlijke dienstverlening. 

De overige 30 procent van de door ons ondervraagde huishoudens met een huishoudelijke 
hulp betrekt deze wel van een bedrijf of instelling. In 74 procent van deze gevallen gaat 
het om de thuiszorg, bij 18 procent gaat het om een particulier schoonmaakbedrijf en bij 
negen procent om een Alfahulp. Van de huishoudens die de huishoudelijke hulp van een 
particulier schoonmaakbedrijf betrekken, maakt minstens eenvijfde gebruik van de RSP54.  

De verwachting was dat in 2002 5.000 arbeidsplaatsen via de RSP zouden zijn gecreëerd. 
Uit de evaluatie van de RSP uit 2000 blijkt echter dat er tot en met het derde kwartaal van 
1999 nog geen 1.000 RSP-ers via de regeling werkzaam waren55. De RSP vormt dus maar 
een zeer klein deel van de totale markt van aanbieders van huishoudelijke hulp. Uit de 
evaluatie uit 2000 komt naar voren dat de vraag van particulieren naar huishoudelijk hulp 
groter is dan het aanbod van schoonmakers. De meeste schoonmaakbedrijven hebben 
wachtlijsten omdat niet aan de vraag van particulieren kan worden voldaan. Hierbij 
spelen enerzijds financiële factoren een rol aangezien schoonmaakwerk vaak een parttime 
baan is en er weinig financiële prikkels zijn voor mensen met een uitkering. Deelnemers 
die vanuit een bijstandssituatie zijn gaan deelnemen blijven vaak afhankelijk van een 

                                                      

54 Nog eens 30 procent heeft op de vraag of ze gebruik maakt van de “witte-werkster” regeling 
“weet niet” geantwoord. Een deel van deze groep zou wel van de RSP gebruik kunnen maken.  

55  Batelaan, e.a., o.c., Regioplan, september 2000. 
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uitkering, zelfs al werken zij 32 uur per week56. Daarnaast kampt de sector ook met een 
negatief beeld dat veel mensen ervan weerhoudt aan de slag te gaan als huishoudelijke 
hulp. Wat dit laatste betreft is dan wel de vraag waarom mensen zich individueel wel 
aanbieden voor huishoudelijke hulp. Uit de evaluatie van de RSP blijkt echter wel dat 
deelnemers aan de RSP vooral de bevrediging en de status van het werk veel positiever 
waarderen dan voor hun deelname. Ook het contact met klanten wordt veelal als positief 
ervaren.  

Het aandeel van de schoonmaakbedrijven op de particuliere markt is dus klein. 
Schoonmaakbedrijven behalen slechts 7 procent van hun totale omzet bij particuliere 
huishoudens en woningbedrijven. Dit komt neer op zo’n 200 tot 300 miljoen euro per 
jaar57. Dit komt overeen met ongeveer 15 tot 20 procent van het bedrag dat alle 
huishoudens in totaal besteden aan huishoudelijke hulp, maar deze percentages zijn een 
overschatting omdat het ook de behaalde omzet bij woningbedrijven bevat. Uit onze 
enquête blijkt dat zo’n 5 procent van de huishoudens die gebruik maken van 
huishoudelijke hulp deze van een schoonmaakbedrijf betrekken. De conclusie is dat 
huishoudelijke dienstverlening voor een zeer belangrijk deel wordt uitgevoerd door 
informele aanbieders. De resultaten stroken met gegevens uit het Aanvullend 
Voorzieningenonderzoek 1999 van het SCP (zie tabel 3.6).  

Tabel 3.6 Gebruik van typen hulp in de huishouding (% van alle huishoudens) 

Type huishoudelijke hulp SCP, 1999a) SEOR, 2004b) 

Bekenden/familie 6% 6% 

Particuliere hulp 7% 6% 

Vrijwilligers 0% Niet gemeten 

Thuiszorg/alfahulp 4% 4% 

Particulier schoonmaakbedrijf Niet gemeten 1% 

Totaal 17% 17% 

a) Bron: SCP, Aanvullend Voorzieningenonderzoek (AVO), 1999.  

b) Bron: SEOR, Enquête persoonlijke dienstverlening, mei/juni 2004. 

 

Volgens de Arbeidsrekeningen van het CBS waren er in 2003 ongeveer 285 duizend 
mensen werkzaam in particuliere huishoudens. Deze categorie bestaat voornamelijk uit 
huishoudelijke hulpen. Het aantal werkzame personen bij particuliere huishoudens is de 
laatste jaren overigens iets afgenomen. Het betreft alle werkzame personen die een baan 
hebben bij een particulier huishouden en bevat ook die arbeid waarvan de beloning aan de 
registratie van de fiscus en/of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken, maar op 
zichzelf legaal is. Huishoudelijke hulpen opereren overwegend zelfstandig. Een klein deel 
is in loondienst, namelijk 12 duizend personen. Volgens de internationale definitie telt de 
EBB slechts 5.000 personen die werkzaam zijn bij particuliere huishoudens (dit is een 

                                                      

56  Zie Batelaan, e.a., o.c., Regioplan, september 2000, p. 38. 
57 Berekeningen SEOR gebaseerd op Tijdens, K.G. , Vraag en aanbod van huishoudelijke 

diensten in Nederland, AIAS Research report, 2000 en CBS Statline kerncijfers bedrijfsleven, 
2001. 
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sterke aanwijzing dat het werk grotendeels zwart gebeurt, tenzij het vooral bijbanen als 
huishoudelijke hulp zijn). Andere schattingen voor het aantal werkzame huishoudelijke 
hulpen variëren van 250.000 tot 520.000 werkzame personen58. 

Uit de CBS Arbeidsrekeningen blijkt verder dat er in 2002 134.900 personen werkzaam 
waren in de thuiszorg. De thuiszorg bestaat niet alleen uit huishoudelijke hulpverlening, 
maar ook voor een substantieel deel uit persoonlijke verzorging van cliënten. 

Kenmerken huishoudelijke hulpen 

Huishoudelijke hulp is bij uitstek een terrein waarop vrouwen actief zijn. Uit de CBS 
Arbeidsrekeningen kan worden afgeleid dat het aantal mannen dat werkzaam is in 
particuliere huishoudens verwaarloosbaar is.  

Volgens het SCP is evenwel 19 procent van de aanbieders op het informele deel van de 
markt man (zie tabel B1.2 in de bijlagen). Circa 94 procent van de huishoudelijke hulpen 
is autochtoon. De gemiddelde leeftijd van huishoudelijke hulpen in het informele deel van 
de markt is 43 jaar. Het inkomen dat wordt vergaard uit huishoudelijke diensten is in de 
meeste gevallen niet het hoofdinkomen. Meer dan de helft van de werkzame personen 
heeft een partner die de hoofdkostwinner is.  

Het gemiddelde onderwijsniveau van huishoudelijke hulpen op het informele deel van de 
markt is relatief laag. Zestig procent van de huishoudelijke hulpen heeft hooguit een 
vmbo-diploma, terwijl dit voor de totale bevolking op 37 procent en voor de 
beroepsbevolking op 29 procent ligt. Eenderde van de huishoudelijke hulpen heeft mbo, 
havo of vwo afgerond en zes procent heeft een hbo of wo opleiding.  

De kenmerken van de witte werksters die via de RSP weken, komen grotendeels overeen 
met de kenmerken van het informele aanbod59. Het aanbod bestaat vrijwel geheel uit 
vrouwen (96 procent) en 63 procent heeft ten hoogste een lagere beroepsopleiding 
gevolgd. Het grootste deel is autochtoon, de gemiddelde leeftijd is 36 jaar en meer dan 65 
procent heeft de zorg voor één of meer kinderen. Eenderde is alleenstaande moeder en 
meer dan de helft heeft een partner. 

3.2.3 CONCLUSIES: VRAAG EN AANBOD VAN HUISHOUDELIJKE HULP 

Het blijft om verschillende redenen lastig om de omvang van de vraag en aanbod op de 
markt voor huishoudelijke hulp precies vast te stellen. Veel informele aanbieders 
onttrekken zich aan registratie omdat zij zwart werken. Aan de vraagkant zullen 
huishoudens die gebruik maken van informele huishoudelijke hulp daar niet altijd voor 
uit willen komen. Daarbij komt, en dit hangt met het voorgaande samen, dat het 
potentiële aanbod vrijwel niet is vast te stellen. Potentiële aanbieders zullen er immers 
niet voor uit willen komen dat zij zich willen aanbieden als informele huishoudelijke hulp 
als zij niet van plan zijn om de daarbij verdiende inkomsten aan de Belastingdienst en/of 
de uitkerende instantie op te gaan geven. Daarom kan het vaststellen van vraag en aanbod 
niet meer zijn dan een ruwe indicatie.  

                                                      

58 Tijdens, o.c., AIAS Research report, 2000. 
59 Batelaan, e.a., o.c., Regioplan, VUGA, maart 2000. 



 

S299eindrap3 35

De omvang van de bestaande vraag naar huishoudelijke hulp bedraagt circa 4,3 miljoen 
uur per week, op jaarbasis goed voor een omzet van € 1,4 miljard. Dit is zelfs € 1,6 
miljard als ook de bijdragen van AWBZ en gemeenten worden meegerekend.  

De vraag naar huishoudelijke hulp kent een tweedeling. Het zijn vooral 65-plus 
huishoudens die vraag uitoefenen naar formele hulp die wordt betrokken via bedrijven en 
instanties. De overige huishoudens oefenen nauwelijks vraag uit naar formele hulp, maar 
wel naar informele hulp die via andere kanalen wordt betrokken. Voor huishoudens tot 65 
jaar bestaat, conform de verwachtingen, een duidelijk verband tussen het 
huishoudinkomen en het netto uurloon en het gebruik van huishoudelijke hulp. Naarmate 
het huishoudinkomen en het laagste netto-uurloon in het huishouden hoger zijn, neemt het 
gebruik van (informele) huishoudelijke hulp strek toe. Huishoudens waarbinnen het 
laagste netto uurloon niet meer dan € 7,50 bedraagt, schakelen bijna nooit huishoudelijke 
hulp in. Aangezien de gemiddelde uurprijs voor huishoudelijke hulp op ruim € 8 per uur 
ligt, is dit niet verrassend. De uurprijs voor een informele hulp ligt circa € 2 lager dan de 
uurprijs voor een formele hulp welke wordt betaald als het huishouden het volledig zelf 
betaalt60. 

Naast het huishoudinkomen en het uurloon spelen vooral het onderwijsniveau, het aantal 
kinderen en het huishoudtype een rol. Huishoudelijke hulp wordt relatief vaak 
ingeschakeld door huishoudens waar minimaal één van de partners hoog is opgeleid, door 
huishoudens met 3 kinderen en door huishoudens die bestaan uit één werkende of twee 
werkenden.  

Op basis van de Arbeidsrekeningen kan worden afgeleid dat in 2002 maximaal zo’n 420 
duizend personen werkzaam zijn geweest als huishoudelijke hulp, circa 285 duizend bij 
particuliere huishoudens en circa 135 duizend in de thuiszorg. Hierbij dient direct te 
worden aangetekend dat thuiszorg veel meer behelst dan alleen huishoudelijk werk; 
vandaar dat we spreken over een maximum aantal.  

Er zijn naar schatting bijna 340 duizend huishoudens die een formele huishoudelijke hulp 
hebben. Van deze huishoudens betrekken circa 251 duizend huishoudens hun 
huishoudelijke hulp van de thuiszorg, circa 31 duizend huishoudens zetten een alfahulp in 
en circa 61 duizend huishoudens betrekken de huishoudelijke hulp van een particulier 
schoonmaakbedrijf (naar schatting circa 12 duizend huishoudens maken daarbij gebruik 
van de RSP). Gaan we ervan uit dat een huishoudelijke hulp gemiddeld drie klanten heeft, 
dan zou dit een geëffectueerd formeel aanbod betekenen van naar schatting 122 duizend 
formele huishoudelijke hulpen. 

Naar schatting 872 duizend huishoudens betrekken hun huishoudelijke hulp niet via een 
bedrijf of instelling, maar schakelen familie of bekenden in of hebben iemand via/via 
gevonden. Uitgaande van de veronderstelling dat deze huishoudelijke hulpen op de 
informele markt werken en dat een huishoudelijke hulp gemiddeld drie klanten heeft dan 
zou dit een geëffectueerd aanbod betekenen van bijna 285 duizend informele 
huishoudelijke hulpen. Dit cijfer komt sterk overeen met het hierboven genoemde cijfer 
uit de Arbeidsrekeningen.  

                                                      

60  Zie de noot onder tabel 3.3: in veel gevallen zal deze formele prijs echter wel gesubsidieerd 
zijn. 
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De aanbieders van huishoudelijk werk zijn overwegend vrouwen en zijn gemiddeld laag 
opgeleid; dit geldt evenzeer voor de witte werksters in de RSP. Een derde van de RSP-ers 
is alleenstaande moeder, maar meer dan de helft van de RSP-ers heeft een partner. Dit zal 
voor een belangrijk deel niet-uitkeringsgerechtigden betreffen. Een belangrijke conclusie 
is dat RSP-ers die vanuit de bijstand in de RSP zijn gekomen vaak afhankelijk blijven van 
hun uitkering, ook al werken zij 32 uur per week. Het werk als huishoudelijk hulp biedt 
dus, zelfs als dit formeel is geregeld, nauwelijks de mogelijkheid om uit de 
bijstandssituatie te komen. 

Door de vergrijzing en een toename van het aantal werkende alleenstaanden en 
tweeverdieners (en de bijbehorende toename van het huishoudinkomen) zal de vraag naar 
huishoudelijke hulp nog wat toenemen. Bij ongewijzigde wettelijke en institutionele 
condities, maar rekening houdend met de voorgenomen wijzigingen in de AWBZ is onze 
verwachting dat, alhoewel ook de formele markt groeipotentie heeft (door vergrijzing en 
de daling van aantal mantelzorgers door het toenemende aantal tweeverdieners), vooral 
de betaalde informele markt zal kunnen groeien. 

3.3 KINDEROPVANG 

3.3.1 DE VRAAGKANT VAN DE MARKT VAN KINDEROPVANG 

Gebruik van (vormen van) opvang  

Van de Nederlandse huishoudens heeft 10 procent kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar en 
17 procent heeft kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Vooral voor kinderen van 0-3 jaar 
wordt gebruik gemaakt van opvang in verband met arbeid. Uit onze enquête volgt dat 55 
procent van de huishoudens met kinderen van 0-3 jaar één of andere vorm van 
kinderopvang gebruikt. Dit geldt voor circa 25 procent van de huishoudens met kinderen 
van 4-12 jaar. Dit komt redelijk goed overeen met gegevens uit andere bronnen (zie tabel 
3.7). 

Circa 55 procent van de huishoudens met kinderen van 0-3 jaar die gebruik maken van 
kinderopvang in verband met werk, maakt gebruik van een particuliere crèche of een 
crèche van het werk en bijna 5 procent regelt het via een gastouder. In totaal wordt 60 
procent van de opvang voor 0-3 jarigen verzorgd via een bedrijf of instelling. Het gebruik 
van formele opvang is na 2001 verder gestegen (zie tabel 3.7). De opvang door familie, 
vrienden, kennissen of buren die door 37 procent van de huishoudens wordt gebruikt, is 
in verreweg de meeste gevallen onbetaald. Het grootste deel van de betaalde opvang voor 
0-3 jarigen bevindt zich dus in het formele circuit.  

Voor 4-12 jarigen wordt vooral van opvang door familie, vrienden, kennissen en buren 
gebruik gemaakt, namelijk in 57 procent van de gevallen waarin opvang wordt gebruikt. 
BSO wordt gebruikt door 30 procent van de huishoudens met opvang, wat gelijk is aan 8 
procent van alle huishoudens met kinderen van 4-12 jaar. Gastouderopvang wordt door 
circa 6 procent van de huishoudens met opvang gebruikt. In 32 procent van de gevallen 
wordt de opvang verzorgd door of via een bedrijf of instelling. Dit is een lichte stijging 
ten opzichte van 2001 (zie tabel 3.7). Huishoudens met opvang voor 4-12 jarigen betalen 
in 41 procent van de gevallen niets voor deze opvang.  

Voor dit onderzoek is met name het informele deel van de markt van belang. Een groot 
deel van de markt van kinderopvang speelt zich informeel af, maar is (in tegenstelling tot 
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de huishoudelijke hulp) vaak onbetaald. Volgens het Trendonderzoek kinderopvang is 
onbetaalde oppas zowel voor 0-3 jarigen als voor 4-12 jarigen de meest gebruikte vorm 
van opvang61. Echter, onze enquête en ook de andere in tabel 3.7 weergegeven bronnen 
geven aan dat voor 0-3 jarigen formele opvang het belangrijkst is. Wel wordt volgens 
onze enquête zowel voor 0-3 als voor 4-12 jarigen veel vaker gebruik gemaakt van 
onbetaalde informele opvang dan van betaalde informele opvang: circa 30 procent (0-3 
jarigen) en 40 procent (4-12 jarigen) van de kinderopvang gebruikende huishoudens 
versus circa 10 en 25 procent. Vanuit het perspectief van het witten van de markt heeft de 
markt voor kinderopvang dus veel minder potentieel dan de markt voor huishoudelijke 
hulp. 

Tabel 3.7 Gebruik kinderopvang door gezinnen met kinderen in 1999, 2001 en 2004 

Huishoudens met kinderen van 0 – 3 jaar Huishoudens met kinderen van 4 – 12 
jaar 

Indicator 

AVO 1999a) Pols 2001b) SEOR 2004 c) AVO 1999a) Pols 2001b) SEOR 
2004 c) 

Huishoudens met 
kinderopvang (%) 

40 56 55 23 31 25 

waarvan 
huishoudens met 
formele opvang (%) 

42 48 60 27 29 32 

huishoudens met 
formele 
kinderopvang (%) 

17 27 33 6 9 8 

waarvan uitsluitend 
kinderdagverblijf 
(%) 

85 84 - 85 78 - 

waarvan gebruikers 
(kinderen per 
huishouden) 

1,22 1,19 - 1,32 1,35 - 

waarvan gebruik in 
dagen per kind per 
week 

2,27 2,47 - 2,03 2,26 - 

waarvan gebruik in 
uren per kind 

- 18,6 17 - 6,7 8 

a) Permanent Onderzoek naar de LeefSituatie 2001 van het CBS. 

b) Aanvullend voorzieningengebruik Onderzoek 1999  van het SCP. 

c) SEOR, Enquête persoonlijke dienstverlening, mei/juni 2004.  

Bron a en b): Ingrid Ooms, Inge Groot, Evelien Eggink, Lennart Janssens en Jeske van Seters, Landelijk 
ramingsmodel kinderopvang 2002-2010, SEO/SCP, Den Haag, november 2003. Bron: CBS 
(POLS'01) SCP-bewerking en AVO'99. 

 

Gemiddeld aantal uren kinderopvang per kind 

Uit onze enquête blijkt dat huishoudens gemiddeld 17 uur kinderopvang per kind per 
week gebruiken voor kinderen van 0-3 jaar (dit iets lager dan volgens POLS 2001) en 
gemiddeld acht uur per week voor kinderen van 4-12 jaar (dit is iets hoger dan POLS 

                                                      

61 Vyvoy, Rapportage trendonderzoek: prognose vraag naar kinderopvang, Kinderopvang met 
Beleid, oktober 2002. 



 

S299eindrap3 38

2001, zie tabel 3.7). Hierin bestaan geen grote verschillen tussen opvangvormen (zie tabel 
3.8).  

Gemiddeld per week vangen een gastouder en een betaalde oppas een kind van 0-3 jaar 
meer uren op dan de crèche. Dit kan samenhangen met de grotere flexibiliteit van 
gastouders en de betaalde oppas (minder strakke breng- en haaltijden) maar ook met de 
prijs (zie later). Bij (onbetaalde) opvang van 0-3 jarigen door familie en bekenden ligt het 
gemiddeld aantal uren opvang per week lager dan bij andere (betaalde) opvangvormen. 
Kennelijk worden familie en bekenden ingeschakeld als de omvang van de opvang 
beperkt is. Het gemiddelde voor kinderen van 4-12 jaar ligt voor vrijwel alle 
onderscheiden opvangvormen op 8 uur per week. Alleen bij de opvang door een betaalde 
oppas is het aantal uren per week gemiddeld lager. 

Tabel 3.8 Gemiddeld aantal uren kinderopvang per week naar betaald/onbetaald en 
per opvangvorm 

 Gemiddeld aantal uren opvang per 
kind van 0-3 per week 

Gemiddeld aantal uren opvang per 
kind van 4-12 per week 

Betaald /onbetaald   

Betaald 17 8 

Onbetaald 14 8 

Opvangvorm   

Particuliere crèche 17  

Crèche van het werk 17  

Gastoudergezin 20 8 

Betaalde oppas 18 6 

Familie e.d. 14 8 

Buitenschoolse opvang - 8 

Totaal gemiddeld 17 8 

Bron: SEOR-enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 

 

Verdeling van het totale gebruik van kinderopvang over de opvangvormen 

Op basis van de voorgaande gegevens is de verdeling te geven van het totale gebruik van 
kinderopvang naar verschillende vormen. Voor 0-3 jarigen wordt het grootste deel, 
namelijk 64 procent van de opvang formeel geregeld, met name via particuliere crèches 
(zie tabel 3.9). De resterende 36 procent informele opvang is grotendeels onbetaald. Gaan 
we ervan uit dat het alleen zin heeft om de formele, witte markt te stimuleren door de 
informele, zwarte markt62 in die richting te verschuiven, dan geven deze cijfers nogmaals 
aan dat voor het witten van de markt voor persoonlijke dienstverlening op deze deelmarkt 
weinig te halen valt.  

                                                      

62  Voor definities, zie tabel 1.1, paragraaf 1.3. 
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De opvang van 4-12 jarigen wordt juist voor het grootste deel informeel geregeld. 
Alhoewel het aandeel van de betaalde informele markt hier groter is dan bij de 0-3 
jarigen, gaat het ook hier relatief vaak om onbetaalde opvang door familie en bekenden.  

Tabel 3.9 Procentuele verdeling van het totaal aantal uren gebruik van kinderopvang 
per week naar formeel/informeel en naar opvangvorm 

 Procentuele verdeling voor 0-3 
jarigen 

Procentuele verdeling voor 4-12 
jarigen 

Formeel/informeela)   

Formeel 64% 41% 

Informeel 36% 59% 

Totaal  100% 100% 

Opvangvorm   

Particuliere crèche 48%  

Crèche van het werk 9%  

Gastoudergezin 6% 7% 

Betaalde oppas 4% 6% 

Familie e.d. 32% 53% 

Buitenschoolse opvang - 34% 

Totaal  100% 100% 

a) Formeel: particuliere crèche, crèche van het werk, gastoudergezin en buitenschoolse opvang.  
informeel: betaalde oppas, familie e.d.. 

Bron: SEOR-enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 

 

De omvang van de markt 

De omvang van de formele kinderopvangmarkt voor 0-3 jarigen bedraagt in 2004 circa 
250 miljoen uren. Dit ligt ruim 40 miljoen uur lager dan de schatting die op basis van het 
ramingsmodel kinderopvang is gemaakt63. Een verklaring voor het verschil is, naast een 
andere onderzoeksopzet, dat in het ramingsmodel wordt gewerkt met contracturen en dat 
wij in onze enquête hebben gevraagd naar het gebruik. Uit onze enquête volgt verder een 
omvang van de informele markt van 143 miljoen uren in 2004. De totale markt voor de 
opvang van 0-3 jarigen bedraagt in 2004 dus ruim 390 miljoen uur.  

De SEOR-enquête resulteert in een omvang van de formele markt voor opvang van 4-12 
jarigen van bijna 77 miljoen uur in 2004. Dit komt heel goed overeen met de ramingen 
van SEO/SCP. De informele opvangmarkt is voor deze leeftijdsgroep groter dan de 
formele markt: de informele markt beslaat in 2004 bijna 110 miljoen uur. 

                                                      

63 Ingrid Ooms, Inge Groot, Evelien Eggink, Lennart Janssens en Jeske van Seters, Landelijk 
ramingsmodel kinderopvang 2002-2010, SEO/SCP, Den Haag, november 2003. 
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Prijzen van kinderopvang 

Van de huishoudens die gebruik maken van formele kinderopvang voor 0-3 jarigen 
betaalt ruim tweederde alleen een eigen bijdrage (zie tabel 3.10). Drie op de tien 
huishoudens betaalt de formele kinderopvang volledig zelf. Het grootste deel (77 procent) 
van de huishoudens die gebruik maken van informele kinderopvang voor 0-3 jarigen 
betaalt hier helemaal niets voor, de rest betaalt deze vorm van kinderopvang helemaal 
zelf.  

Huishoudens die de kinderopvang voor hun 0-3 jarigen volledig zelf betalen, betalen 
gemiddeld € 3,77 per kind per uur. Opvallend is dat de eigen bijdrage van huishoudens 
die slechts een deel van de kinderopvang betalen, hoger is dan de gemiddelde prijs die 
volledig zelf betalende huishoudens betalen. Mogelijk denken sommige mensen dat ze de 
kosten volledig zelf betalen, terwijl zij in werkelijkheid een bijdrage van de werkgever of 
van de gemeente krijgen waarvan zij niet op de hoogte zijn. 

Ook de meerderheid van de huishoudens die gebruik maken van formele kinderopvang 
voor 4-12 jarigen betaalt alleen een eigen bijdrage, vrijwel alle overige huishoudens 
betalen de kosten volledig zelf. Evenals bij de 0-3 jarigen zien we dat het overgrote deel 
van de huishoudens die gebruik maken van informele opvang voor hun 4-12 jarige 
kinderen hiervoor niets betalen.  

De gemiddelde uurprijs die voor 4-12 jarigen voor informele kinderopvang wordt betaald, 
is slechts een fractie lager dan de gemiddelde eigen bijdrage van huishoudens voor 
formele opvang. Alleen voor de huishoudens die de kosten voor formele kinderopvang 
voor 4-12 jarigen volledig zelf betalen ligt de gemiddelde prijs circa €1 per kind per uur 
hoger dan de uurprijs op de informele markt. 
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Tabel 3.10 Gemiddelde prijzen per uur van kinderopvang van 0-3 jarigen en 4-12 jarigen 

0 – 3 jarigen 4-12 jarigen  

Percentage 
huishoudens 

Gemiddelde prijs per 
kind per uur door 

huishouden betaald 

Percentage 
huishoudens 

Gemiddelde prijs per 
kind per uur door 

huishouden betaald 

Formeela)     

Betaalt volledig zelf 30 € 3,77b) 46 € 4,59 

Betaalt deels zelf 
(eigen bijdrage) 

69 € 4,02b) 52 € 3,87 

Betaalt niets 1 - 2 - 

Totaal 100  100  

Informeela)     

Betaalt volledig zelf 21 €2,26b) 33 €3,43 

Betaalt deels zelf 
(werkgever betaalt 
andere deel) 

2 €2,75b) 2 €3,42 

Betaalt niets 77 - 64 - 

Totaal 100  100  

a)  Formeel: particuliere crèche, crèche van het werk, gastoudergezin en buitenschoolse opvang; 
informeel: betaalde oppas, familie e.d.. 

b) Dat de huishoudens die de prijs volledig zelf betalen een lagere gemiddelde prijs per uur betalen dan de 
huishoudens die deels de prijs zelf betalen komt mogelijk omdat mensen denken dat zij de kosten 
volledig zelf betalen, terwijl zij in werkelijkheid een bijdrage van de werkgever of van de gemeente 
krijgen waarmee zij in de beantwoording van de vraag geen rekening hebben gehouden of waarvan zij 
niet op de hoogte zijn.  

Bron: SEOR, Enquête persoonlijke dienstverlening, mei/juni 2004. 

 

Voor zowel 0-3 jarigen als 4-12 jarigen is de gemiddelde uurprijs voor formele opvang 
hoger dan de gemiddelde uurprijs voor informele opvang. De gemiddelde prijs per uur 
van formele kinderopvang voor 0-3 jarigen is circa €1,50 hoger dan de gemiddelde prijs 
van informele kinderopvang. Een dergelijk verschil zien we ook terug bij de gemiddelde 
uurprijs van de opvang van 4-12 jarigen, althans voor zover huishoudens deze volledig 
zelf betalen, al is het verschil voor die groep iets kleiner, namelijk ongeveer € 1. 

Een groot deel van de huishoudens die gebruik maken van formele opvang betaalt dus 
alleen een eigen bijdrage. Een groot deel van de plaatsen (bijna 60 procent) voor 
dagopvang van 0-3 jarigen betreft bedrijfsplaatsen waaraan bedrijven meebetalen. Bij de 
buitenschoolse opvang geldt dit voor bijna 40 procent van de plaatsen. Daarnaast zijn er 
plaatsen die door de gemeente worden gesubsidieerd. De feitelijke prijzen van 
kinderopvang zijn dus hoger dan de prijs die gemiddeld door huishoudens zelf wordt 
betaald. Voor 2004 bedraagt de gemiddelde prijs voor een kinderdagverblijf gemiddeld € 
5,24 per uur en voor buitenschoolse opvang € 5,52 per uur64.  

                                                      

64 D.J. de Bruijn, J.J.M. Peeters-Vergeer, M.J.J. de Ruijter, K. van der Werf en G.M.L.M. Wever, 
Prijzen in de kinderopvang 2004, Deloitte, maart 2004. 
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Relatie tussen gebruik van kinderopvang enerzijds en lonen en inkomens anderzijds 

Volgens de economische theorie komt het uitbesteden van de zorg voor kinderen vaker 
voor naarmate huishoudens een hoger uurloon of een hoger inkomen hebben (zie 
paragraaf 2.3). We gaan op deze plaats na of hier ook daadwerkelijk aanwijzingen voor 
zijn.  

Net als bij huishoudelijke hulp zien we ook bij kinderopvang dat met name huishoudens 
met een netto huishoudinkomen van minimaal  € 3.000 per maand gebruik maken van 
kinderopvang (zie tabel 3.11). Bij opvang van 0-3 jarigen zien we bij een toenemend 
inkomen ook een verschuiving van informele opvang (vaak gebaseerd op sociale ruil, 
want onbetaald) naar formele opvang. Ook bij 4-12 jarigen gebruiken met name de 
huishoudens met hoge inkomens opvang, alhoewel de patronen anders zijn dan bij de 
opvang voor 0-3 jarigen. Bij 4-12 jarigen neemt (even afgezien van de laagste 
inkomensklasse in de tabel) zowel het gebruik van formele als van informele opvang toe 
met een toename van het huishoudinkomen. Mogelijk is een reden hiervoor dat het bij 
naschoolse opvang om een beperkt aantal uur per dag gaat, waardoor (bij onbetaalde 
opvang) de sociale verplichting veel minder groot is dan bij onbetaalde opvang van 0-3 
jarigen gedurende een hele dag. Het Trendonderzoek Kinderopvang vindt dat het gebruik 
van formele opvang toeneemt met het huishoudinkomen, terwijl het gebruik van 
informele opvang min of meer stabiel blijft (zie tabel B1.6 in bijlage 1).  

Tabel 3.11 Gebruik van kinderopvang naar hoogte van het huishoudinkomen 

Netto maandinkomen van het huishouden % gebruikers 
formele opvang 

% gebruikers 
informele opvang

% niet-
gebruikers 

Totaal 

Huishoudens met kinderen van 0-3     

0 – 1.000 euro 12% 0% 88% 100% 

1.000 – 2.000 euro 28% 28% 44% 100% 

2.000 – 3.000 euro 28% 24% 48% 100% 

3.000 euro of meer 60% 16% 24% 100% 

     

Huishoudens met kinderen van 4-12     

0 – 1.000 euro 15% 44% 41% 100% 

1.000 – 2.000 euro 8% 8% 85% 100% 

2.000 – 3.000 euro 7% 14% 79% 100% 

3.000 euro of meer 20% 23% 58% 100% 

N.B:  De aantallen huishoudens in de inkomensklasse tot € 1.000 zijn klein. 

Bron: SEOR-enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 

 

De relatie tussen de hoogte van het netto uurloon en het gebruik van kinderopvang is 
minder uitgesproken dan bij huishoudelijke hulp (zie tabel 3.12). Dit geldt zeker als we 
de laagste uurlooncategorie buiten beschouwing laten. Dit komt vermoedelijk doordat de 
prijs die men zelf betaalt, afhangt van het huishoudinkomen. De fiscale aftrek van kosten 
van kinderopvang en vaak ook de bijdragen van werkgevers zijn afhankelijk van de 
hoogte van het huishoudinkomen. Huishoudens met een lager inkomen betalen dus 
minder voor kinderopvang dan de hoge inkomens, wanneer gebruik wordt gemaakt van 
formele opvang. 
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Tabel 3.12 Gebruik van kinderopvang door tweeverdieners-huishoudens naar hoogte 
van het laagste netto uurloon in het huishoudena) 

Laagste netto uurloon 
in het huishouden 

% gebruikers 
formele opvang 

% gebruikers 
informele 
opvang 

% niet-
gebruikers 

Totaal Verdeling van 
de 

huishoudens 

Huishoudens met 
kinderen van 0-3 jaar 

     

< € 7,5 21% 50% 29% 100% 17% 

€ 7,5 - € 10 50% 23% 27% 100% 19% 

€ 10 - € 12,5 52% 18% 30% 100% 29% 

€ 12,5 - € 15 61% 22% 18% 100% 20% 

>= € 15 65% 15% 20% 100% 14% 

Totaal 50% 25% 25% 100% 100% 

      

Huishoudens met 
kinderen van 4-12 jaar 

     

< € 7,5 9% 9% 82% 100% 19% 

€ 7,5 - € 10 13% 15% 72% 100% 20% 

€ 10 - € 12,5 12% 25% 63% 100% 29% 

€ 12,5 - € 15 25% 25% 49% 100% 19% 

>= € 15 23% 30% 47% 100% 13% 

Totaal 16% 21% 64% 100% 100% 

a)  Alleen tweeverdiener-huishoudens. 

Bron: SEOR-enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 

 

Overige determinanten voor het gebruik van  kinderopvang 

In theorie zullen niet alleen lonen en inkomens de keuze om al dan niet gebruik te maken 
van kinderopvang beïnvloeden, maar ook factoren als onderwijsniveau, het aantal 
kinderen in het huishouden, de huishoudsituatie, enzovoort.  

Het blijkt dat een hoger onderwijsniveau de vraag naar formele kinderopvang positief 
beïnvloedt en de vraag naar informele kinderopvang voor 0-3 jarigen negatief beïnvloedt 
(zie tabel B1.5 in bijlage 1). Dit laatste zal te maken hebben met de hogere kosten van 
sociale ruil voor hoger opgeleiden, die immers in het algemeen relatief hoge uurlonen 
zullen hebben. Per saldo neemt het totale gebruik van kinderopvang toe naarmate het 
onderwijsniveau hoger is. De verschillen tussen onderwijsniveaus zijn voor 0-3 jarigen 
groter dan voor 4-12 jarigen. Uit analyses waarbij de arbeidsmarktpositie (werkend of 
niet-werkend) van de vrouw in het huishouden, het onderwijsniveau van de vrouw en het 
gebruik van kinderopvang in onderlinge samenhang zijn bekeken, komt een zelfde 
patroon naar voren. Volgens het Trendonderzoek Kinderopvang neemt met name het 
gebruik van formele opvang toe met het onderwijsniveau (zie tabel B1.6 in bijlage 1). 

Alleenstaanden met kinderen maken voor zowel 0-3 jarigen als 4-12 jarigen vaker 
gebruik van informele opvang dan gehuwden/samenwonenden. Samenwonenden/ 
gehuwden maken voor 0-3 jarigen vaker gebruik van formele kinderopvang dan 
alleenstaanden. Per saldo gebruiken alleenstaanden iets vaker kinderopvang dan 
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gehuwden/samenwonenden. Huishoudens van 40-65 jaar maken voor 0-3 jarigen relatief 
weinig gebruik van informele opvang. Mogelijk zijn de ouders van deze generatie minder 
vaak in staat hun jonge kleinkinderen, die veel verzorging vereisen, op te vangen dan de 
ouders van jongere generaties huishoudens.  

Het aantal kinderen in het huishouden heeft een negatieve invloed op het gebruik van 
kinderopvang. Dit geldt vooral voor de opvang van 0-3 jarigen. Het belang van factoren 
als gezinsgrootte en aantal kinderen komt ook in het Trendonderzoek Kinderopvang65 
naar voren.  

Het is niet verrassend dat met name huishoudens met twee werkende partners en 
werkende alleenstaanden kinderopvang gebruiken en dat huishoudens waarvan één van 
de twee partners werkt relatief weinig gebruik maken van kinderopvang. Het 
Trendonderzoek Kinderopvang levert wat dit betreft gelijksoortige resultaten op (zie tabel 
B1.6). 

Er zijn geen grote verschillen in het gebruik van kinderopvang tussen inwoners van grote 
en kleine gemeenten en tussen inwoners van verschillende regio’s (zie tabel B1.6). Er is 
wel te zien dat in grotere gemeenten wat vaker gebruik wordt gemaakt van opvang en dat 
daar meer gebruik wordt gemaakt van formele opvang dan in kleinere gemeenten.  

Veel van de bovenstaande samenhangen, worden bevestigd door onderzoek van SCP en 
SEO in het kader van het ramingsmodel kinderopvang66 (zie tabel B1.7). Hieruit blijkt 
namelijk dat het gebruik van kinderopvang hoger is als:  

! de vrouw werkzaam is in loondienst; 
! de vrouw hoog is opgeleid; 
! de vrouw een opleiding volgt. 

 

Huishoudens maken minder vaak van kinderopvang gebruik als de vrouw laag is opgeleid 
of als de ouder(s) zorgdagen of –dagdelen ter beschikking hebben.  

Heeft het huishouden eenmaal besloten dat gebruik wordt gemaakt van kinderopvang, 
dan wordt vaker voor formele opvang gekozen als:  

! de vrouw in het huishouden hoog is opgeleid; 
! het huishouden in een stedelijk gebied woont; 
! (geldt alleen voor de opvang van 0-3 jarigen) de vrouw in loondienst werkt en 

meer dan 20 uur per week werkt. 

 

Het onderwijsniveau van de tweede verdiener in een huishouden is volgens het 
Trendonderzoek Kinderopvang de meest bepalende factor voor het wel of niet gebruiken 
van kinderopvang. De op één na belangrijkste factor is het aantal verdieners in het gezin.  

                                                      

65 Vyvoy, o.c., Kinderopvang met Beleid, oktober 2002. 
66 SEO/SCP, De vraag naar kinderopvang: Raming voor 2003-2007, Den Haag, april 2001. 
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Prijselasticiteiten 

Het is voor de vraag naar kinderopvang zeer lastig om prijs- en inkomenseffecten van 
elkaar te onderscheiden, aangezien een deel van de prijs voor kinderopvang 
inkomensgerelateerd is, waardoor inkomen en prijs een sterke correlatie vertonen67. 
Bovendien stammen veel gegevens waarmee iets gezegd kan worden over prijs- en 
inkomenseffecten, uit de tijd waarin de vraag naar kinderopvang veel groter was dan het 
(te kleine) aanbod, waardoor de waargenomen prijsgevoeligheid gering is. Andere 
mogelijke redenen voor de geringe prijsgevoeligheid zijn dat de prijs die ouders zelf 
moeten betalen vrijwel altijd lager ligt dan het verdiende netto uurloon (zeker wanneer 
men maar één kind heeft) en dat kinderopvang noodzakelijk is om te participeren op de 
arbeidsmarkt.  

SCP/SEO hebben geprobeerd door een internationale literatuurstudie een indicatie te 
krijgen van de invloed die prijsveranderingen mogelijk hebben op de beslissing van 
ouders om al dan niet voor kinderopvang te kiezen. Omdat de resultaten van de studies 
uiteenlopen, is een meta-analyse uitgevoerd om te bekijken welke prijselasticiteit het best 
past bij de Nederlandse situatie. De gevonden invloed van de prijs op de ja/nee beslissing 
voor opvang via een crêche is vrij klein (zie tabel 3.13). De stijging van de prijs voor 
opvang bij een kindercentrum met 1 procent, leidt tot een daling van de kans dat een 
huishouden gebruik wil maken van opvang bij het kindercentrum van 0,15 procent. De 
invloed van de prijs op de vraag naar opvang door een gastouder is aanmerkelijk groter.  

Tabel 3.13 Prijselasticiteit ja/nee beslissing kinderopvang 

 Kindercentrum Gastouderopvang Opvang door familie 

Prijselasticiteit resulterend 
uit meta-analyse -0,15 -0,70 0,49 

Bron: Ingrid Ooms, Inge Groot, Evelien Eggink, Lennart Janssens en Jeske van Seters, Landelijk 
ramingsmodel kinderopvang 2002-2010, SEO/SCP, Den Haag, november 2003. 

 

Er is weinig literatuur over over de prijselasticiteit van het gevraagde aantal uur 
kinderopvang68. Tabel 3.14 geeft een overzicht van de beschikbare informatie over 
prijselasticiteiten. Vooral voor formele opvang zijn de gevonden elasticiteiten vrij laag: 
een prijsstijging van 1 procent leidt tot een daling van het aantal gevraagde uren van 
slechts 0,10 procent.  

Het effect van inkomen en prijs op de vraag naar kinderopvang hebben wij verder 
onderzocht met de gegevens uit onze enquête. Het huishoudinkomen lijkt het gebruik van 
kinderopvang positief te beïnvloeden. Hierbij is wel sprake van een verschil tussen 
formele en informele opvang. Het inkomenseffect is significant positief voor het aantal 
uur formele kinderopvang maar niet voor het aantal uur informele opvang (wederom: 

                                                      

67 Ooms, e.a., o.c., SEO/SCP, Den Haag, november 2003, en  SEO/SCP, o.c., Den Haag, april 
2001. 

68 Ooms, e.a., o.c., SEO/SCP, Den Haag, november 2003. 
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vermoedelijk door de hogere kosten van sociale verplichtingen). Dit geldt voor zowel 
opvang van 0-3 jarigen als voor 4-12 jarigen. Het effect van de prijs op het gevraagde 
aantal uren is negatief voor zowel opvang van 0-3 jarigen als voor opvang van 4-12 
jarigen, maar ook uit deze analyses blijkt dat de prijselasticiteiten niet erg groot zijn. De 
geschatte prijselasticiteit voor opvang van kinderen van 0-3 jaar is -0,09 en die voor 
opvang van kinderen van 4-12 jaar -0,12. Let wel, het betreft hier prijselasticiteiten 
gegeven dat vrouwen participeren op de arbeidsmarkt en gebruik maken van 
kinderopvang. Naast het gevraagde aantal uren is óók de beslissing om wel of niet 
gebruik te maken van opvang afhankelijk van de prijs (zie hierboven). De economische 
theorie voorspelt immers dat, gegeven het uurloon, huishoudens (tweede verdieners) bij 
een bepaalde prijs zullen beslissen om in het geheel niet te participeren op de 
arbeidsmarkt waarmee de vraag naar kinderopvang tot nul terugvalt.  

Tabel 3.14 Prijselasticiteiten van de gevraagde hoeveelheid uren kinderopvang 

Soort kinderopvang Waarde Bron 

Formele opvang 0-3 jarigen -0,08 

Ingrid Ooms, Inge Groot, Evelien 
Eggink, Lennart Janssens en Jeske 
van Seters, Landelijk ramingsmodel
kinderopvang 2002-2010, SEO/SCP, 
Den Haag, november 2003 

Formele opvang 4-12 jarigen -0,07 

Ingrid Ooms, Inge Groot, Evelien 
Eggink, Lennart Janssens en Jeske 
van Seters, Landelijk ramingsmodel
kinderopvang 2002-2010, SEO/SCP, 
Den Haag, november 2003 

Kinderopvang in algemeen -0,22 

J.M. Joesch en B.G. Hiedemann, 
The Demand for Nonrelative Child 
Care among Families with Infants 
and Toddlers: A Double-hurdle 
Approach, Journal of Population
Economics, 15, p. 495-526, 2002 

Kinderopvang in algemeen -0,24 

H. Maassen van den Brink, Female
Labor Supply, Child Care and Marital
Conflict, an Empirical Analysis, 
Amsterdam, 1994 

 

Verwachtingen over de toekomstige vraag naar kinderopvang 

Er wordt een verdere toename van de vraag naar formele opvang verwacht (zie de 
tabellen B1.8 en B1.9)69. In de periode 2002 – 2010 zal de vraag naar formele opvang 
voor 0-3 jarigen met 14 procent groeien van 281 miljoen uur in 2002 tot 320 miljoen uren 
(123.900 full time opvangplaatsen) in 2010. De verklaring hiervoor is de toenemende 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en de daarmee gepaard gaande groei van het 
gemiddelde huishoudinkomen. De groei van de vraag naar kinderdagverblijven en de 
groei van de vraag naar gastouderopvang wijken nauwelijks van elkaar af.   

De verwachte groei van de vraag naar formele opvang voor 4-12 jarigen in de periode 
2002-2010 bedraagt 30 procent. Ook hier zijn de groeicijfers voor buitenschoolse opvang 
en voor gastouderopvang vrijwel aan elkaar gelijk.  

                                                      

69 Ooms, e.a., o.c., SEO/SCP, Den Haag, november 2003. 
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Hoewel op grond van de bestaande literatuur hierover weinig gezegd kan worden, zal ook 
de totale vraag naar (formele en informele) opvang in de periode tot 2010 naar 
verwachting toenemen. Hiervoor is de verwachte toename van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen (vooral van moeders met jonge kinderen) en het daardoor toenemende aantal 
tweeverdieners een belangrijke verklaring. Dit leidt ook tot een groei van het 
huishoudinkomen. 

Aan de andere kant kan de recente afname van het aantal geboorten in Nederland een 
negatief effect op de vraag uitoefenen70. Maar evenzogoed ontstaat hierdoor een positief 
effect op de vraag wanneer het gemiddeld aantal kinderen per huishouden afneemt. 
Immers, het gebruik van kinderopvang is groter naarmate er minder kinderen in het 
huishouden zijn. 

De stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen en het afschaffen van collectieve pre-
pensioen- en vut-regelingen kunnen tot gevolg hebben dat het aanbod van informeel 
betaalde, maar vooral van onbetaalde oppassen (die vooralsnog een aanzienlijk deel van 
de kinderopvang voor hun rekening nemen) af zal nemen. Dit zou kunnen leiden tot een 
verdere verschuiving van de vraag van informeel naar formeel.  

Tot slot willen wij opmerken dat per 1 januari 2005 de Wet kinderopvang van kracht 
wordt. Deze wet kan effect hebben op de omvang van de vraag naar kinderopvang. Op dit 
moment is het niet te voorspellen of er een effect zal gaan optreden, in welke richting dit 
effect zal gaan (meer of minder vraag) en wat de omvang van het effect zal zijn.  

3.3.2 DE AANBODKANT VAN DE MARKT VAN KINDEROPVANG 

Het aanbod van kinderopvang kan, zoals we hiervoor al hebben gezien, worden 
onderverdeeld in een aantal typen. Zo bestaat er enerzijds de georganiseerde opvang door 
instellingen die zich bezig houden met dagopvang, gastouderschap, tussen- en naschoolse 
(buitenschoolse) opvang en peuterspeelzalen. Anderzijds bestaat een groot deel van het 
aanbod uit opvang aan huis of bij de opvang thuis.  

In Nederland waren er in 2002 in totaal ruim duizend instellingen die zich bezig hielden 
met de dagopvang van 0-3 jarigen en de buitenschoolse opvang van kinderen van 4-12 
jaar71. Het aantal kindplaatsen is tussen 1995 en 2000 zeer sterk gestegen: het aantal 
kindplaatsen dagopvang nam met 62 procent toe en het aantal plaatsen voor na- en 
buitenschoolse opvang zelfs met meer dan 300 procent. Het aantal instellingen nam met 
20 procent toe72. Hieruit kan worden afgeleid dat er dus een aanzienlijke schaalvergroting 
heeft plaatsgevonden. Tegelijkertijd en samenhangend met de schaalvergroting is er 
sprake geweest van een professionalisering van het aanbod in deze markt73. 

                                                      

70 Volgens het CBS, Saline, is het bruto-geboortecijfer (het aantal levendgeborenen per 1000 van 
het gemiddeld aantal inwoners in enig jaar) sinds het jaar 2000 aan het dalen. In 2000 was het 
geboortecijfer nog 13, sindsdien beweegt het geboortecijfer zich in een continue dalende lijn 
(12,6 in 2001, 12,5 in 2002 en 12,3 in 2003). 

71 CBS Statline: Welzijnswerk en kindercentra, 2002. 
72 CBS Statline: Kindercentra, 1995-2000. 
73 Tijdens, o.c., AIAS Research report, 2000. 
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Gezien de groei van het aantal opvangplaatsen, is het niet verwonderlijk dat ook de 
werkgelegenheid in deze sector sterk is gegroeid. Tussen 1995 en 2000 verdubbelde het 
aantal werknemers in loondienst tot een totaal van 42 duizend personen. In 2002 was dit 
toegenomen tot bijna 50.000. Daarnaast maken de instellingen relatief veel gebruik van 
personeel dat niet in loondienst is: ongeveer een derde van de werkzame personen in de 
kinderopvang bestaat uit stagiaires en onbetaalde vrijwilligers74. 

Over de exacte omvang van het informele circuit van opvangmoeders en oppas aan huis 
is weinig bekend. Wel kan worden afgeleid dat er meer dan 470 duizend personen 
inkomsten vergaren uit het oppassen op kinderen (zie tabel B1.4). Verder maken veel 
ouders gebruik van hun netwerk van buren, familie of ouders die bereid zijn om op 
kinderen te passen. Hier staan vaak geen vergoedingen tegenover. Naar schatting worden 
er zo’n 500 duizend kinderen opgevangen zonder enige vergoeding75. Het onderscheid 
tussen opvang overdag en bijvoorbeeld oppas ’s avonds is hierbij niet expliciet gemaakt.  

Kenmerken van de aanbieders 

De formele kinderopvang is bij uitstek een sector waar vrouwen actief zijn. In 2002 
bestond meer dan 94 procent van de werkzame personen in de formele kinderopvang uit 
vrouwen76.   

Ook op de informele markt zijn vrouwen sterk vertegenwoordigd al zijn hier iets meer 
mannen actief: op dit segment van de markt bestaat 85 procent van de kinderopvang uit 
vrouwen (zie tabel B1.2). De gemiddelde leeftijd is 32 jaar. Deze leeftijd ligt beduidend 
lager dan voor andere vormen van persoonlijke dienstverlening. De positie van de 
aanbieders in het eigen huishouden biedt hiervoor een verklaring. Bij kinderoppas (het zal 
hier vaak om oppas ’s avonds gaan) gaat het in meer dan 40 procent van de gevallen niet 
om één van de twee hoofdleden van het huishouden, maar om een overig gezinslid. Dit is 
veelal een kind van 16 jaar of ouder. 

Tabel B1.3 in de bijlagen bevat informatie over het onderwijsniveau van de informele 
aanbieders van opvang en oppas. Hieruit blijkt dat bijna de helft een lager 
opleidingsniveau heeft en 40 procent heeft een middelbaar opleidingsniveau (havo/vwo 
of mbo). De concentratie bij lager opgeleiden is bij de kinderopvang wat minder sterk dan 
bij de huishoudelijke hulp. 

3.3.3 CONCLUSIES: DE MARKT VOOR KINDEROPVANG 

Kinderopvang wordt vooral gebruikt voor de opvang van 0-3 jarigen en in mindere mate 
voor de opvang van 4-12 jarigen. De totale omvang van de markt bedraagt in 2004 om en 
nabij de 390 miljoen opvanguren voor 0-3 jarigen en tegen de 190 miljoen uur voor 4-12 
jarigen. De opvang van de groep 0-3 jarigen wordt grotendeels via de formele markt 
geregeld en de opvang van groep 4-12 jarigen verloopt juist grotendeels via de informele 
markt.  

                                                      

74 CBS Statline: Welzijnswerk en kindercentra, 2001. 
75 Tijdens, o.c., AIAS Research report, 2000. 
76 CBS Arbeidsrekeningen 2002. 
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Voorzover kinderopvang via informele kanalen wordt verzorgd, is het in het overgrote 
deel van de gevallen onbetaalde opvang. De betaalde informele markt is, zeker in 
verhouding tot huishoudelijke hulp, relatief klein. Ongeveer 10 procent van de 
huishoudens met kinderopvang van kinderen van 0-3 jaar en circa 25 procent van de 
huishoudens met kinderopvang voor 4-12 jarigen gebruikt betaalde informele opvang. 
Voor het witten van de markt voor persoonlijke dienstverlening heeft de markt voor 
kinderopvang dus veel minder potentie dan de markt voor huishoudelijke hulp. 

De feitelijke prijzen voor formele kinderopvang liggen gemiddeld tussen € 5 en € 5,50 
per uur. Huishoudens die formele opvang gebruiken, betalen in de meeste gevallen echter 
alleen een deel van de kosten via een eigen bijdrage. Veel werkgevers bieden hun 
werknemers een voorziening voor kinderopvang77. De gemiddeld door huishoudens 
betaalde uurprijzen liggen dan ook lager dan de hierboven vermeld prijzen, namelijk zo 
rond de € 4 tot € 4,50 per uur. De gemiddeld betaalde prijzen op de informele markt zijn 
voor 0-3 jarigen circa € 1,50 per uur lager. Voor 4-12 jarigen ligt de gemiddelde prijs op 
de informele markt dichter bij de gemiddelde prijs op de formele markt.  

Het netto huishoudinkomen is een zeer belangrijke determinant voor het gebruik van 
kinderopvang. Bij de opvang van 0-3 jarigen zien we niet alleen een toename van het 
gebruik van kinderopvang als het huishoudinkomen hoger is, maar ook een verschuiving 
van informele opvang (vaak onbetaald) naar formele (altijd betaalde) opvang. Beide 
samenhangen zijn in overeenstemming met wat in theorie mocht worden verwacht. Ook 
bij 4-12 jarigen maken met name de huishoudens met hoge inkomens gebruik van 
opvang, maar hier neemt zowel het gebruik van formele als van informele opvang toe met 
een toename van het huishoudinkomen. De reden van het ontbreken van een verschuiving 
van informeel naar formeel zou kunnen zijn dat het bij buitenschoolse opvang in de regel 
om een beperkt aantal uur per dag gaat, waardoor de sociale verplichting minder groot is 
dan bij de volledige dagopvang van 0-3 jarigen.  

Bij kinderopvang is de samenhang tussen de hoogte van het netto uurloon en het gebruik 
van kinderopvang veel minder duidelijk dan bij huishoudelijke hulp. Dit komt doordat de 
prijs die men zelf betaalt, vaak afhangt van het huishoudinkomen. Mede hierdoor is voor 
bijna iedereen de zelf te betalen uurprijs voor kinderopvang lager dan het netto uurloon. 
Hierdoor kunnen ook huishoudens met relatief lage lonen zich kinderopvang veroorloven, 
waarschijnlijk eerder dan een betaalde huishoudelijke hulp (waarvoor de uurprijs hoger is 
dan bij de inkomensafhankelijke kinderopvang en waarbij er geen bijdrage van werkgever 
en/of overheid is)78.  

Naast inkomens en uurlonen spelen ook andere determinanten een rol. De kans dat een 
huishouden met kinderen besluit om van kinderopvang gebruik te maken, is groter 
wanneer de vrouw in het huishouden in loondienst werkt, hoog opgeleid is of wanneer de 
vrouw een opleiding volgt. De kans op gebruik van kinderopvang is lager wanneer de 
vrouw laag opgeleid is en wanneer de ouders zorgdagdelen ter beschikking hebben. Het 
gebruik van opvang, vooral formele opvang, neemt toe met het toenemen van het 
onderwijsniveau (samenhang met huishoudinkomen). Ook wanneer beide partners 

                                                      

77 Daarnaast kunnen mensen, mits de zelf gedragen kosten voor kinderopvang boven een 
bepaalde inkomensafhankelijke drempel uitkomen, een deel van deze kosten terugkrijgen van 
de fiscus.  

78  Dit geldt ook als meerdere kinderen moeten worden opgevangen. 
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werken is het gebruik van kinderopvang relatief groot, maar het aantal kinderen in het 
huishouden heeft een negatieve invloed op het gebruik van kinderopvang. 

De vraag naar kinderopvang is niet zo heel erg gevoelig voor de prijs. Dit heeft mogelijk 
als reden dat in de huidige situatie de zelf te betalen prijs mede afhangt van het inkomen. 
De uitkomsten van verschillende onderzoeken wijzen erop dat de prijselasticiteit zo 
tussen -0,10 (formele opvang) en -0,25 (kinderopvang in het algemeen) ligt. Dit betekent 
dat als de prijs met 1 procent toeneemt, het aantal gevraagde uren kinderopvang met 0,1 
tot 0,25 procent afneemt.  

Aan de aanbodkant van de markt voor kinderopvang is de conclusie dat het informele 
aanbod (inclusief oppas ’s avonds) wordt gekenmerkt door vooral laag en middelbaar 
opgeleide werknemers. Wel is het aanbod minder geconcentreerd bij laagopgeleiden dan 
bij de huishoudelijke hulpen. In de formele opvang exclusief de gastouderprojecten is de 
eis dat leidsters een opleiding op ten minste middelbaar niveau hebben79. De 
werkgelegenheid in de formele opvang is het afgelopen decennium zeer sterk 
toegenomen, tot omstreeks 50 duizend werkzame personen in 2002.  

Naar verwachting zal de vraag naar kinderopvang in de periode tot 2010 verder 
toenemen. Een verklaring hiervoor is de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen 
(vooral van moeders met jonge kinderen) en de daarmee samenhangende groei van het 
gemiddelde huishoudinkomen. Aan de andere kant zal de recente afname van het aantal 
geboorten mogelijk een negatief effect op de vraag uitoefenen. De stijgende 
arbeidsparticipatie van vrouwen en het afschaffen van pre-pensioen- en vut-regelingen 
kan verder tot gevolg hebben dat de beschikbaarheid van informele betaalde, maar vooral 
van niet-betaalde informele opvang (die vooralsnog een aanzienlijk deel van de 
kinderopvang voor hun rekening nemen) afneemt, waardoor een verdere verschuiving 
richting formele sector gaat optreden.  

Per 1 januari 2005 wordt de nieuwe Wet kinderopvang van kracht. Het is onbekend wat 
de effecten van deze wet zullen zijn op de omvang van de vraag naar kinderopvang.  

3.4 KLUSSEN IN EN OM HET HUIS 

3.4.1 DE VRAAGKANT VAN DE KLUSMARKT 

Deze paragraaf heeft ongeveer dezelfde structuur als de overeenkomstige paragrafen bij 
huishoudelijke hulp en kinderopvang. Wat echter ontbreekt is informatie over prijzen. De 
via onze enquête verkregen informatie daarover is zodanig divers (bijvoorbeeld soms 
inclusief materiaalkosten, een andere keer weer niet), dat er geen betrouwbare gegevens 
kunnen worden gepresenteerd.   

Omvang van de vraag en gebruik van verschillende vormen (formeel/informeel en 
betaald/onbetaald) 

Uit onze enquête blijkt dat 29 procent van de huishoudens in het jaar voorafgaand aan de 
enquête (tussen april 2003 en april 2004) iemand van buiten het huishouden heeft 

                                                      

79  Voor gastouders gelden dergelijke opleidingseisen niet. 
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ingeschakeld om een klus in of rond het huis te verrichten. Ruim de helft van die 
huishoudens heeft de klus door of via een bedrijf of organisatie laten uitvoeren, dus via de 
formele markt (zie tabel 3.15).  

Tabel 3.15 Verdeling van uitgevoerde klussen over formeel en informeel en over het 
deel wat het huishouden zelf heeft betaald 

 Percentage klussen op 
formele markt 

Percentage klussen op 
informele markt 

Totaal 

Volledig zelf betaald 71% 30% 100% 

Deels zelf betaald 70% 30% 100% 

Niets zelf betaald 11% 90% 100% 

Totaal 56% 44% 100% 

Bron: SEOR-enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 

 

Klussen waarvoor huishoudens hebben betaald, hetzij het volledige bedrag, hetzij een 
deel ervan, worden vooral op de formele markt ingekocht. Vrijwel alle klussen waarvoor 
huishoudens zelf niets hebben betaald, zijn via de informele markt uitgevoerd. Dat 
huishoudens slechts een deel zelf betalen, komt overigens heel weinig voor (het overige 
deel wordt dan vaak betaald door de vereniging van eigenaren of de gemeente).  

Bijna driekwart van de huishoudens die in het afgelopen jaar een klus hebben laten 
uitvoeren in en rond het huis door iemand van buiten het eigen huishouden heeft de 
kosten hiervan volledig zelf betaald. Kijken we naar alle klussen die via de formele markt 
zijn uitgevoerd, dan is de conclusie dat vrijwel alle huishoudens (92 procent) de kosten 
van deze klussen volledig zelf hebben betaald. Voor de klussen die via de informele 
markt zijn geregeld ligt dit anders: de helft van de huishoudens die klussen op de 
informele markt hebben geregeld, betaalt de kosten volledig zelf, de andere helft betaalt 
helemaal niets voor de uitvoering van deze klussen. 

Gebruik naar soort klus, totaal en naar formeel/informeel en betaald/onbetaald 

Huishoudens hebben vooral klussen als schilderwerk, timmermanswerkzaamheden, 
tuinaanleg/straataanleg en loodgieterswerkzaamheden laten doen door personen van 
buiten het huishouden. Dit strookt grotendeels met Hofland e.a.80. Deze hebben in hun 
studie uit 1995 gevonden dat betaalde en onbetaalde arbeid het meest wordt ingehuurd 
voor activiteiten in verband met tuinonderhoud, schilderen (binnen en buiten), 
timmermanswerkzaamheden, loodgieterswerkzaamheden, electriciënswerkzaamheden, 
verbouwingen en reparaties aan de auto.  

Bezien we de verdeling van het totaal aantal uren van alle klussen over de verschillende 
type klussen (zie tabel 3.16), dan is de conclusie dat deze niet erg afwijkt van de mate van 
gebruik van de klussen door de huishoudens. Alleen voor de aanleg van keuken en 
sanitair blijkt ten opzichte van andere klussen relatief veel tijd nodig te zijn.  

                                                      

80 J. Hofland, M. Hemink en I. Sijstermans, Markt van persoonlijke dienstverlening en toepassing 
van een beleidsinstrument, KPMG Bureau voor Economische Argumentatie, VUGA, Den 
Haag, april 1995. 
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Tabel 3.16 Klussen die tussen april 2003 en april 2004 zijn uitgevoerd door iemand van 
buiten het huishouden gerangschikt naar het gebruik door huishoudens en 
omvang van de vraag in totaal aantal uren 

Soort klus Percentage van de huishoudens 
die personen van buiten het 

huishouden klussen hebben laten 
uitvoerena) 

Percentage van het totaal 
aantal uren klussenb) 

Schilderwerk 20 23 

Timmermanswerkzaamheden 17 19 

Tuinaanleg/straataanleg 11 10 

Loodgieterswerkzaamheden 10 6 

Aanleg van keuken of sanitair 
(badkamer/wc) 

8 19 

Tuinonderhoud 6 3 

Dakbedekking of dakreparaties 5 3 

Leggen van laminaat/parket/vloerbedekking 5 3 

Behangen 4 2 

Aansluiting van elektrische apparaten 4 2 

Tegelwerk 4 3 

Reparatie van elektrische apparaten 3 0,5 

Verbouwing algemeen 1 3 

Aanbouw/uitbouw (serre, garages, etc.) 1 2 

Sloopwerkzaamheden 0,4 0 

Renovatie/opknappen algemeen 0 0 

Totaal a) 100 

a) Er was meer dan één antwoord mogelijk, dus de percentages tellen niet op tot 100 procent. 

b) Dit is exclusief de mensen die in de enquête hebben aangegeven wel een klus te hebben laten doen, 
maar niet meer weten hoeveel uur daaraan is besteed.  

Bron: SEOR-enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004.  

 

De vijf klussen die het meest vaak worden verricht door iemand van buiten het eigen 
huishouden (schilderwerk, timmermanswerkzaamheden, tuin-/straataanleg, loodgieters-
werkzaamheden en de aanleg van keuken of sanitair) worden voor het grootste deel 
ingekocht op de formele markt, dat wil zeggen bij bedrijven en instellingen (zie tabel 
B1.11). Dit wil overigens niet zeggen dat dan ook de betaling van de klus legaal 
plaatsvindt: het is mogelijk dat BTW is ontdoken of dat (een deel van) het werk zwart in 
de avonduren of de weekenden is uitgevoerd.  

In dit verband was het half jaren negentig zo dat het grootste deel van de betaalde klussen 
illegaal en maar een klein deel legaal werd betaald, ondanks het feit dat bijvoorbeeld voor 
loodgieterswerk, buitenschilderwerk en voor autoreparaties relatief vaak een bedrijf werd 
ingeschakeld81. Enerzijds lijken de destijds gerapporteerde aandelen van illegaal betaalde 
klussen onrealistisch hoog. Anderzijds is er de afgelopen tien jaar wel sprake geweest van 

                                                      

81 Hofland, e.a., o.c., KPMG Bureau voor Economische Argumentatie, VUGA, Den Haag, april 
1995. 
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een belangrijke verschuiving van de uitbesteding in de richting van klusbedrijven en 
andere gespecialiseerde bedrijven, wellicht mede onder invloed van de sterke toename 
van het aantal tweeverdieners (met relatief hoge huishoudinkomens, zie ook tabel 3.18) 
en door toename van het aantal klusbedrijven, samenlopend met het verminderen van de 
regelgeving en afschaffing van de vestigingswet in de branche (zie ook paragraaf 3.4.2). 
Een andere mogelijke oorzaak voor het verschil is dat in onze enquête is doorgevraagd 
over de drie belangrijkste klussen in het afgelopen jaar, waardoor wellicht de kleinere 
klussen (die zeer waarschijnlijk vaker zwart worden betaald) in onze enquêteresultaten 
zijn ondervertegenwoordigd. 

Gemiddeld wordt 56 procent van alle klussen via de formele markt geregeld (zie tabel 
3.15). Vooral loodgieterswerk wordt via de formele markt betrokken (door 80 procent 
van de huishoudens die een loodgieter heeft ingehuurd). Dit geldt in iets mindere mate 
voor de aanleg van keuken en sanitair (64 procent). Ook dakbedekking wordt relatief 
vaak via de formele markt geregeld. Het gaat dus vooral om zeer specialistische 
werkzaamheden. Gemiddeld wordt 44 procent van alle klussen via het informele circuit 
geregeld (zie tabel 3.15). Klussen die ten opzichte van dit gemiddelde vaak via het 
informele circuit worden geregeld zijn: behangen (81 procent), tuinonderhoud (56 
procent) en reparatie van electrische apparaten (50 procent).  

De conclusie dat vooral zeer specialistisch werk via de formele markt wordt geregeld, 
wordt bevestigd door een studie van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid uit 
199882. Ook in deze studie is geconstateerd dat voor meer specialistisch werk vaker een 
bedrijf wordt ingeschakeld, met name voor bouwkundig en installatiewerk, en in mindere 
mate loodgieterswerk.  

We zien voor vrijwel elk type klus hetzelfde patroon terug als voor het totaal van alle 
klussen: als een huishouden een klus volledig zelf heeft betaald, dan zijn zeven op de tien 
klussen via de formele markt uitgevoerd. Betaalt een huishouden niets voor de uitvoering 
van de klus dan wordt deze vrijwel altijd uitgevoerd op de informele markt. Alleen de 
resultaten voor loodgietersactiviteiten laten een ander beeld zien: ook de 
loodgietersactiviteiten waar huishoudens niets voor hebben betaald worden voor het 
grootste deel via de formele markt uitgevoerd.  

Formele klussen worden door vrijwel alle huishoudens volledig zelf betaald, ongeacht het 
type klus. Bij klussen op de informele markt bestaan verschillen. Voorzover 
loodgieterswerkzaamheden, dakbedekking en de aanleg van keuken of sanitair (dezelfde 
klussen waarvoor eerder is geconcludeerd dat het specialistische activiteiten zijn die 
vooral via de formele markt worden ingehuurd) via de informele markt worden verricht, 
worden deze diensten in het algemeen volledig door het huishouden betaald. Bij door 
personen van buiten het huishouden informeel uitgevoerde schildersklussen, tuin-
/straataanleg en timmermanswerkzaamheden, wordt ongeveer de helft van de klussen 
volledig door de huishoudens betaald. In de andere helft van de gevallen gaat het om 
onbetaalde diensten. Activiteiten zoals behangen en reparatie van huishoudelijke 
apparaten worden op de informele markt juist weer zelden betaald en worden in het 
algemeen om niet uitgevoerd.  

                                                      

82  Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, Onderhoud en opdrachtgevers, oktober 1998. 
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Relatie tussen gebruik van klussendiensten in en om het huis en inkomen 

Net als bij huishoudelijke hulp en kinderopvang neemt uitbesteding van klussen in en om 
het huis toe met het huishoudinkomen. Conform de theoretische verwachtingen over de 
hogere kosten van sociale verplichtingen voor hogere inkomens is er ook sprake van een 
verschuiving van onbetaalde klussen naar betaalde klussen naarmate het inkomen hoger 
wordt (zie tabel 3.17). Ook eerder onderzoek geeft aan dat de kans op het inhuren van een 
erkend bedrijf groter is als het huishouden het zich financieel kan veroorloven de dienst 
in te kopen83. 

Tabel 3.17 Gebruik van klussendiensten in en om het huis naar hoogte van het 
huishoudinkomen 

Netto maandinkomen van het huishouden % gebruikers 
betaalde klus 

% gebruikers 
onbetaalde klus 

% niet-
gebruikers 

Totaal 

0 – 1.000 euro 12% 10% 78% 100% 

1.000 – 2.000 euro 13% 13% 74% 100% 

2.000 – 3.000 euro 24% 6% 69% 100% 

3.000 euro of meer 36% 4% 60% 100% 

Totaal, inclusief inkomen onbekend 21% 8% 71% 100% 

N.B:  De aantallen huishoudens in de inkomensklasse tot € 1.000 zijn klein. 

Bron: SEOR-enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 

 

Ook bij klussen zien we een relatie met het netto uurloon (zie tabel 3.18). Hoe hoger het 
hoogste netto uurloon in het huishouden84, des te hoger de kans dat klussen via de formele 
markt worden uitbesteed, maar de verschillen zijn minder uitgesproken dan bij 
huishoudelijke hulp. Dit heeft mogelijk te maken met het incidentele karakter van 
bepaalde klussen (”men kan er voor sparen”). 

                                                      

83 Mot e.a., o.c., Den Haag, 1995. 
84  In tegenstelling tot de diensten huishoudelijke hulp en kinderopvang relateren we de kans op 

uitbesteding bij klussen niet aan de hoogte van het laagste netto uurloon in het huishouden, 
maar aan de hoogte van het hoogste netto uurloon. De reden hiervoor is dat klussen incidenten 
zijn (in tegenstelling tot de beide andere diensten die dagelijks of wekelijks terugkeren) waar 
een huishouden voor kan sparen. 
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Tabel 3.18 Uitbesteding van klussen in en om het huis naar hoogte van het hoogste 
netto uurloon in het huishoudena) 

Hoogste netto uurloon 
in het huishouden 

% gebruikers 
betaalde klus 

% gebruikers 
onbetaalde klus

% niet-
gebruikers 

Totaal Verdeling van 
de 

huishoudens 

< € 7,5 10% 9% 81% 100% 11% 

€ 7,5 - € 10 19% 8% 73% 100% 13% 

€ 10 - € 12,5 23% 9% 68% 100% 27% 

€ 12,5 - € 15 26% 10% 64% 100% 22% 

>= € 15 35% 3% 62% 100% 27% 

Totaal, exclusief 
uurloon onbekend 25% 7% 68% 100% 100% 

a) Alleen huishoudens met minimaal één werkende partner. Indien één partner in het huishouden werkt, is 
het uurloon van deze persoon als hoogste genomen.  

Bron: SEOR, Enquête persoonlijke dienstverlening, mei/juni 2004. 

 

Overige determinanten van de vraag naar klussen in en om het huis  

Hoog opgeleiden schakelen vaker iemand van buiten het huishouden in voor het 
verrichten van klussen in en om het huis dan laag opgeleiden (zie tabel B1.12). Deze 
samenhang geldt echter alleen voor klussen waarvoor wordt betaald.  

Huishoudens met kinderen, ongeacht of er één of twee volwassenen in het huishouden 
zijn, maken vaker gebruik van deze vorm van persoonlijke diensten dan huishoudens 
zonder kinderen. Er is echter wel een belangrijk verschil tussen alleenstaanden met 
kinderen en samenwonenden/gehuwden met kinderen. De eerste groep maakt relatief 
vaak gebruik van onbetaalde hulp, terwijl de groep samenwonenden/gehuwden met 
kinderen juist relatief vaak gebruik maken van betaalde hulp. Dit zal alles te maken 
hebben met de inkomenshoogte van deze huishoudens. Soortgelijke uitkomsten zijn er 
voor respectievelijk alleenstaande werkenden (vaak gebruik van onbetaalde hulp) en 
huishoudens waarin de partners beiden werken (vaak gebruik van betaalde hulp).  

Tot slot zijn het eigenhuis-bezit en het recentelijk verhuisd zijn van positieve invloed op 
de kans dat men een klus heeft uitbesteed aan iemand van buiten het huishouden. Indien 
men eigenaar van een woning is, geldt dit uitsluitend voor de kans dat een klus betaald 
wordt uitbesteed. Een verhuizing vergroot zowel de kans op onbetaalde als de kans op 
betaalde uitbesteding. 

De bovenstaande resultaten stemmen gedeeltelijk overeen met die van Mot en Paape 
(1995)85 die hebben onderzocht welke factoren van invloed zijn op het al dan niet inhuren 
van een erkend bedrijf of een betaalde hulp. Dit geldt bijvoorbeeld voor de invloed van 
eigenhuis-bezit en het onderwijsniveau van de kostwinner. Factoren die volgens deze 
studie ook een rol spelen zijn de werktijden van de hoofdkostwinner (als deze op 
“normale” tijden werkt, kan dit een negatief effect hebben op de beslissing om een bedrijf 
in te schakelen) en de vraag of de partner in staat is de betreffende klus te verrichten 
(indien dat niet zo is, vergroot dat de kans op uitbesteding).  

                                                      

85 Mot, e.a., o.c., Den Haag, 1995. 
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3.4.2 DE AANBODKANT VAN DE KLUSMARKT 

Sinds 1998 heeft er een belangrijke verschuiving plaatsgevonden van het informele naar 
het formele circuit. Sinds eind jaren 90 is het aantal bij de Kamer van Koophandel 
geregistreerde bedrijven zeer sterk gegroeid (zie figuur 3.1). Deze toename van het aantal 
klusbedrijven loopt samen met het verminderen van de regelgeving en afschaffing van de 
vestigingswet in de branche. Hierdoor heeft een verschuiving plaatsgevonden van het 
informele deel van de markt naar geregistreerde éénmansbedrijven86. 

Figuur 3.1 Aantal klussenbedrijven 1990-2001 
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Bron:  Brancheonderzoek klussenbedrijven, VLOK, 2001. 

 

De markt voor klussen in en om het huis bestaat uit een groot aantal verschillende 
werkzaamheden waarvoor in bepaalde gevallen vakspecifieke kennis en vaardigheden 
zijn vereist. Aanbieders op deze markt zijn dan ook vaak gespecialiseerd in een bepaalde 
discipline. Een meerderheid van de klusbedrijven is gespecialiseerd in een bepaalde 
activiteit terwijl ruim 40 procent actief is als allround klusbedrijf. De timmerman (29 
procent) en de loodgieter (16 procent) zijn de meest voorkomende specialisten87. Het 
komt steeds vaker voor dat bedrijven zowel hun diensten aanbieden aan particulieren 
alsmede een deel van hun inkomsten uit bouwwerkzaamheden verkrijgen.  

In 1999 waren er circa 260 duizend mensen die een inkomen vergaarden met het 
informeel aanbieden van klusjes in en rondom het huis (zie tabel B1.3).  

De CBS Arbeidsrekeningen maken geen onderscheid tussen personen die voor 
particulieren werken en personen die vooral actief zijn binnen de bouwsector. 
Onderstaande figuur laat het verloop zien van het aantal werkzame personen in een aantal 

                                                      

86 KPMG BEA, De markt voor onderhoudswerk thuis, Ministerie van Economische Zaken, 2002. 
87 Brancheonderzoek klussenbedrijven, VLOK, 2001. 
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sectoren van de klussenmarkt. In de laatste tien jaar is het aantal werkzame personen licht 
gestegen. Vooral in het loodgieterbedrijf en het timmerbedrijf is een stijging waar te 
nemen88. 

Figuur 3.2 Aantal werkzame personen in een aantal segmenten van de klussenmarkt 
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Bron:  CBS Statline arbeidsrekeningen 2002. 

 

Kenmerken aanbieders klusdiensten 

De markt voor klussen in en om het huis is in tegenstelling tot die van kinderopvang en 
huishoudelijk werk een markt waarop vooral mannen actief zijn. In de formele markt (bij 
bedrijven) is meer dan 90 procent man. Het informele deel van de markt bestaat voor 83 
procent uit mannen (zie tabel B1.1). Meer dan in de kinderopvang en bij huishoudelijke 
hulp is de aanbieder van klussen het hoofd van het huishouden. In 56 procent van de 
gevallen is de klusser het hoofd van het huishouden en 12 procent bestaat uit 
alleenstaanden. 

De verdeling naar onderwijsniveau van de informele klussers is in grote lijnen 
vergelijkbaar met die van personen die kinderen opvangen, met dien verstande dat het 
aandeel middelbaar en hoger opgeleiden bij de klussers iets hoger is dan bij de personen 
die informeel kinderen opvangen (zie tabel B1.2).  

De meeste eigenaren van klusbedrijven opereren in principe alleen (89 procent). Wel is 
het zo dat een groot deel (49 procent) zo af en toe de hulp inroept van een familielid of 

                                                      

88 KPMG BEA, o.c., Ministerie van Economische Zaken, 2002. 
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een uitzendkracht. De éénmanszaak is dus de meest voorkomende bedrijfsvorm in deze 
branche89.  

3.4.3 CONCLUSIES: DE MARKT VOOR KLUSSEN IN EN OM HET HUIS 

De markt voor klussen in en om het huis bestaat uit een groot aantal verschillende 
diensten waarvoor in bepaalde gevallen vakspecifieke kennis en vaardigheden zijn 
vereist. Er is een aanzienlijk aantal informele aanbieders van klussen. In 1999 zouden er 
bijna 260 duizend mensen een inkomen vergaren met het informeel aanbieden van klusjes 
in en rondom het huis. Sinds 1998 heeft er een belangrijke verschuiving plaatsgevonden 
van het informele naar het formele circuit, omdat het aantal bedrijven, overwegend 
eenmans klusbedrijven, zeer sterk is gegroeid. Deze toename van het aantal klusbedrijven 
loopt samen met het verminderen van de regelgeving en afschaffing van de vestigingswet 
in de branche. Hierdoor heeft een verschuiving plaatsgevonden van het informele deel 
van de markt naar geregistreerde éénmansbedrijven. 

Ruim twee miljoen huishoudens hebben in het afgelopen jaar iemand van buiten het 
huishouden ingeschakeld om klussen in of rond het huis te verrichten. Ruim 1,1 miljoen 
huishoudens heeft de klus door of via een bedrijf of organisatie laten uitvoeren. Bijna 
driekwart van de huishoudens (1,5 miljoen) heeft de klus volledig zelf betaald, de rest 
(0,5 miljoen) heeft niets betaald voor het uitvoeren van de klus. De formele uitbesteding 
wordt vrijwel altijd volledig betaald door het huishouden zelf. Bij informele uitbesteding 
wordt in de helft van de gevallen niets betaald.  

De meest uitgevoerde klussen in en rond het huis zijn schilderwerk, tuin- en/of 
straataanleg, timmer- en loodgieterswerkzaamheden. Vooral specialistische activiteiten 
worden uitbesteed aan bedrijven of instellingen. Dit geldt met name voor 
loodgieterswerk, de installatie van keuken en sanitair en dakbedekken. Vooral behangen 
en tuinonderhoud worden vaak via de informele markt geregeld. 

Ook bij klussen in en om het huis is het huishoudinkomen een belangrijke determinerende 
factor: uitbesteding neemt toe met het huishoudinkomen en met het toenemen van het 
inkomen vindt er, zoals vanwege de hogere kosten van sociale verplichtingen mocht 
worden verwacht, een verschuiving plaats van onbetaalde klussen naar betaalde klussen.  

Er wordt ook vaker voor een klus betaald naarmate het onderwijsniveau hoger is. 
Huishoudens met kinderen maken vaker gebruik van deze vorm van persoonlijke 
dienstverlening dan de andere huishoudenstypen. De groep alleenstaanden zonder 
kinderen maken daarbij met name vaak gebruik van onbetaalde hulp, terwijl de groep 
samenwonenden/gehuwden met kinderen juist relatief vaak gebruik maakt van betaalde 
hulp. Soortgelijke uitkomsten zijn er voor respectievelijk alleenstaande werkenden 
(aanmerkelijk vaker onbetaalde hulp) en huishoudens waarin de partners beiden werken 
(aanmerkelijk vaker betaalde hulp). Tot slot wordt vaker uitbesteed als het huishouden 
een eigen woning heeft (vergroot de kans op betaalde uitbesteding) en als men recent is 
verhuisd (vergroot de kans op zowel betaalde als onbetaalde uitbesteding). 

De markt voor klussen is in tegenstelling tot die van kinderopvang en huishoudelijk werk 
een markt waarop vooral mannen actief zijn. Meer dan in de kinderopvang en 
huishoudelijke hulp is de aanbieder van klussen het hoofd van het huishouden. Het 

                                                      

89 Brancheonderzoek klussenbedrijven, VLOK, 2001. 
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onderwijsniveau van aanbieders van klussen is gemiddeld wat hoger dan die van mensen 
die informeel kinderen opvangen.  

3.5 CONCLUSIES: DE DRIE MARKTEN VOOR PERSOONLIJKE 
DIENSTVERLENING 

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan drie markten voor persoonlijke dienstverlening 
om een antwoord te kunnen geven op de volgende onderzoeksvragen: 

a. Wat is onder de huidige regelgeving de omvang van de markt voor persoonlijke 
dienstverlening, respectievelijk “wit” (formeel), “grijs” en “zwart” (informeel)? Bij 
de beantwoording van deze vraag dienen vraag- en aanbodkant van elkaar 
onderscheiden te worden.  

b. Hoe zou de markt voor persoonlijke dienstverlening er uitzien in 2010, indien de 
regelgeving ongewijzigd blijft? 

 

Behalve aan deze beide onderzoeksvragen is ook aandacht besteed aan de vraag wat de 
determinanten van de vraag zijn en wat de kenmerken van de aanbieders van de 
verschillende diensten zijn. 

Voor de definitie van formele en informele markten in combinatie met zwart, wit en 
onbetaald werk, verwijzen wij naar paragraaf 1.3. 

Omvang van de markten voor persoonlijke dienstverlening  

In tabel 3.19 is de omvang van de geëffectueerde vraag naar de verschillende typen 
dienstverlening op een rijtje gezet. In termen van gebruikende huishoudens zijn de 
markten voor klussen in en om het huis en voor huishoudelijke hulp omvangrijker dan de 
markt voor kinderopvang. In geld ontliepen de drie markten in het jaar 2000 elkaar niet 
veel. De uitgaven van huishoudens lagen in dat jaar op elk van de drie markten rond de 
€ 1,2 tot € 1,3 miljard. Tussen 1995 en 2000 is de markt voor kinderopvang de grootste 
groeimarkt geweest.  

Tabel 3.19 Omvang van de markten voor persoonlijke dienstverlening, verdeeld naar 
formeel en informeel, aantal huishoudens dat de dienst uitbesteed, 2004 
(geëffectueerde vraag)  

Deelmarkt Formeel Informeel Totaal 

Huishoudelijke hulpa) 340 duizend (28%) 872 duizend (72%) 1,2 miljoen (100%) 

Kinderopvang 0 – 3 jaar 230 duizend (60%) 155 duizend (40%) 385 duizend (100%) 

Kinderopvang 4 – 12 jaar 90 duizend (30%) 208 duizend (70%) 298 duizend (100%) 

Klussen in en rond het huis 1,1 miljoen (56%) 0.9 miljoen (44%) 2 miljoen (100%) 

a) Inclusief thuiszorghulp en alfahulp. 

Bron: Berekeningen op basis van de Enquête persoonlijke dienstverlening, SEOR, mei/juni 2004. 
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Ook na 2000 is met name de omvang van de markt voor kinderopvang verder 
toegenomen (geschatte omvang is in 2004, 45 miljard euro). Het aantal opvanguren voor 
0-3 jarigen ligt op circa 390 miljoen per jaar en het aantal opvanguren voor 4-12 jarigen 
op circa 190 miljoen per jaar. Volgens onze gegevens is de markt voor huishoudelijke 
hulp sinds 2000 licht gegroeid naar circa € 1,4 miljard (uitgaven van huishoudens) in 
2004.  

Vooral het uitbesteden van huishoudelijke hulp en van de kinderopvang van 4-12 jarigen 
speelt zich op de informele markt af. Voor kinderopvang van 0-3 jarigen en klussen in en 
rond het huis bewegen huishoudens zich vooral op de formele markt van bedrijven en 
instellingen.  

Voorzover huishoudelijke hulp formeel wordt uitbesteed, betreft dit voor het merendeel 
65-plus huishoudens. Jongere huishoudens besteden huishoudelijke hulp met name 
informeel uit. Hier ligt dus een grote potentieel ‘te witten’ markt. Indien kinderopvang 
informeel wordt uitbesteed is dat voor het merendeel onbetaald. De ‘te witten markt’ is 
bij kinderopvang dus niet zo omvangrijk. Op de klussenmarkt zien we dat specialistische 
klussen vaak formeel worden betrokken, waarbij overigens de betaling dus niet altijd wit 
hoeft te zijn. Als dat het geval is, vraagt dat om andere maatregelen dan op bijvoorbeeld 
de markt voor huishoudelijke hulp. Eenvoudigere klussen als behangen en tuinonderhoud 
worden juist relatief vaak op de informele markt uitbesteed. Op de markt voor 
eenvoudigere klussen ligt mogelijk potentie om te witten.  

Uit de berekeningen van prijzen voor huishoudelijke hulpen en voor kinderopvang blijkt 
dat de prijs die huishoudens betalen voor een informele huishoudelijke hulp of voor 
betaalde informele kinderopvang steeds lager is dan de prijs voor formele hulp of formele 
kinderopvang.  

Relatie tussen inkomens en lonen enerzijds en uitbesteding van diensten anderzijds 

Op elk van de drie markten geldt dat uitbesteding toeneemt met het huishoudinkomen. 
Vooral huishoudens met een netto maandinkomen van minimaal € 3.000 besteden relatief 
vaak uit. Verder is het zo dat, zoals volgens de theorie mocht worden verwacht, bij 
kinderopvang van 0-3 jarigen en klussen er een verschuiving optreedt van informeel 
(onbetaald) naar formeel naarmate de inkomens hoger worden. Dit heeft te maken met de 
toenemende kosten van sociale verplichtingen.   

Waar bij huishoudelijke hulp (conform de theorie) uitbesteden vaker voorkomt bij hogere 
netto uurlonen, is dit patroon bij kinderopvang niet zichtbaar. Een plausibele verklaring 
hiervoor is dat bij kinderopvang de prijzen (voor het huishouden) afhankelijk zijn van het 
inkomen en de lonen. Ook bij klussen zien we een relatie met het netto uurloon: hoe 
hoger het hoogste netto uurloon in het huishouden, des te hoger de kans dat klussen via de 
formele markt worden uitbesteed, maar de verschillen zijn minder uitgesproken dan bij 
huishoudelijke hulp. Dit heeft mogelijk te maken met het incidentele karakter van 
bepaalde klussen (”men kan er voor sparen”). 

Dit alles wijst er op dat onder de huidige regelgeving, vanwege de zogenoemde dubbele 
wig, relatief grote inkomens- en loonverschillen een noodzakelijke voorwaarde zijn om 
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de markt voor persoonlijke dienstverlening tot verdere ontwikkeling te brengen90. Dit 
geldt al in de huidige situatie, waarin bijvoorbeeld huishoudelijke hulp voor het 
merendeel informeel wordt geregeld. Voor de ontwikkeling van de formele markt zijn, 
vanwege die dubbele wig, nog grotere inkomens- en loonverschillen nodig.  

De formele uurprijs voor (specialistische) klussen is hoogstwaarschijnlijk gemiddeld 
hoger dan de gemiddelde formele uurprijs voor huishoudelijke hulp. De gemiddelde 
formele uurprijs voor huishoudelijke hulp is zeker hoger dan de gemiddelde formele 
uurprijs voor kinderopvang. De reden voor dit laatste is dat er in de formele kinderopvang 
niet sprake is van een 1 op 1 relatie tussen vrager en aanbieder. Er wordt een aantal 
kinderen tegelijkertijd opgevangen, wat de kosten per kind drukt. Bij de informele 
opvang zal het zo zijn dat de aanbieders geen reële uurprijs vragen, omdat zij naast de 
opvang van het kind of de kinderen ook nog andere activiteiten kunnen uitvoeren.  

Wat maakt nu dat huishoudens bereid zijn meer te betalen voor specialistische klussen 
dan voor huishoudelijke hulp, en wat maakt dat zij voor kinderopvang per uur minder 
willen betalen dan voor huishoudelijke hulp. Onderstaande tabel 3.20 geeft een aantal 
beïnvloedende factoren voor de prijs die huishoudens bereid zijn te betalen. Hieruit blijkt 
dat de uurprijs voor huishoudelijke hulp met name onder druk staat door het regelmatig 
terugkerende karakter van de dienst, doordat het ook zelf uitgevoerd kan worden en 
doordat huishoudelijke hulp niet noodzakelijk is om te participeren op de arbeidsmarkt.   

Tabel 3.20 Invloeden op de uurprijs die huishoudens bereid zijn te betalen 

Huishoudelijke hulp Kinderopvang Klussen in en om het huis 

Continue behoefte: bijvoorbeeld 
elke week of elke twee weken (-) 

Continue behoefte (-) Vaak incidenteel, niet regelmatig 
terugkerend (+) 

Regelmatig terugkerend bij 
sommige eenvoudige klussen (-) 

Beperkt aantal uur (+) Relatief veel uur nodig; voor elk uur 
dat (samen) wordt gewerkt (-) 

Beperkt aantal uur bij 
specialistische klussen (+) 

Niet noodzakelijk om te 
participeren op de arbeidsmarkt (-) 

Noodzakelijk om te participeren op 
de arbeidsmarkt (+) 

Niet noodzakelijk (-) 

Het kan ook zelf gedaan worden (-) Het kan ook zelf gedaan worden (-) Eenvoudige klussen: het kan ook 
zelf worden gedaan (-) 

Specialistisch werk: je kunt het 
vaak niet zelf doen (+) 

 Inkomensafhankelijke bijdrage van 
overheid en/of werkgever (+) 

 

 

Overige determinanten voor uitbesteding  

Naasst inkomen, is vooral het onderwijsniveau een belangrijke determinant voor de vraag 
naar de verschillende type dienstverlening91. Des te hoger de opleiding, des te meer 

                                                      

90  Er moet immers een voldoende groot verschil zijn tussen het netto-loon van de vrager en de 
prijs (het loon) die de die de aanbieder vraagt. 

91  Opgemerkt moet worden dat er een positief verband is tussen het inkomen en het 
opleidingsniveau. 
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huishoudens persoonlijke diensten uitbesteden. Net als huishoudens met hogere inkomens 
besteden ook huishoudens met hoger opgeleiden kinderopvang en klussen vaker formeel 
(betaald) dan de overige typen huishoudens.  

Op elk van de drie markten spelen ook andere factoren een belangrijke rol. Bij 
huishoudelijke hulp gaat het om factoren zoals het aantal kinderen in het huishouden en 
de vraag of de volwassenen in het huishouden betaald werk hebben. Ook bij 
kinderopvang is de arbeidsmarktparticipatie van de volwassene(n) in het huishouden een 
belangrijke determinant van de vraag. Verder neemt uitbesteding van kinderopvang af 
naarmate het aantal kinderen in het huishouden groter is. Bij klussen in en om het huis 
zijn het bezit van een eigen woning en een recente verhuizing belangrijke determinanten 
voor de uitbestedingsbeslissing.  

De aanbodkant 

Een belangrijk verschil tussen de markt voor huishoudelijke hulp enerzijds en de markten 
voor kinderopvang en klussen anderzijds, is dat de formele sector (bedrijven en 
instellingen) op de eerstgenoemde markt buiten de AWBZ-gefinancierde hulp een vrij 
marginale rol speelt, terwijl de formele sector wel een belangrijke plaats heeft op de 
kinderopvang- en klussenmarkt. Particuliere schoonmaakbedrijven behalen maar een 
beperkt deel van hun omzet bij particuliere huishoudens. In de klussenmarkt heeft de 
laatste jaren een belangrijke verschuiving plaatsgehad van het informele naar het formele 
circuit. Het aantal klusbedrijven, overwegend éénmanszaken, is zeer sterk gegroeid. Deze 
groei van het aantal bedrijven loopt samen met het verminderen van de regelgeving en 
afschaffing van de vestigingswet in de branche. Ook het toegenomen aantal 
tweeverdieners-huishoudens met relatief hoge inkomens kan aan de verschuiving hebben 
bijgedragen.  

Er bestaan verschillen tussen en overeenkomsten in de kenmerken van de (informele) 
aanbieders op de drie onderscheiden deelmarkten. Een verschil is dat de aanbieders van 
huishoudelijke werk en van kinderopvang vrijwel uitsluitend vrouwen zijn en aanbieders 
van klussen overwegend mannen. Een overeenkomst is dat de aanbieders in elk van de 
markten overwegend laag- en middelbaar opgeleid zijn. Huishoudelijke hulpen zijn 
gemiddeld het laagst opgeleid, gevolgd door informele aanbieders van kinderopvang. In 
de formele kinderopvang dienen leidsters echter minstens een middelbare 
beroepsopleiding te hebben. 

Voor de markt voor huishoudelijke hulp is een belangrijke conclusie dat mensen die 
vanuit de bijstand in de RSP zijn gekomen vaak afhankelijk blijven van hun uitkering, 
ook al werken zij 32 uur per week. Het werk als huishoudelijk hulp biedt, zelfs als dit 
formeel is geregeld, dus niet de mogelijkheid om uit de bijstandssituatie te komen. 

De markt voor persoonlijke dienstverlening in 2010 bij ongewijzigde regelgeving  

Naar verwachting hebben de markten voor persoonlijke dienstverlening een behoorlijke 
potentie om verder te groeien, in ieder geval de markten voor kinderopvang en voor 
huishoudelijke hulp. Binnen de markt voor huishoudelijke hulpen is er ruimte voor groei 
door de aankomende vergrijzing en een toename van het aantal tweeverdieners (groei van 
het huishoudinkomen). Bij ongewijzigde wettelijke en institutionele condities, maar 
rekening houdend met de voorgenomen wijzigingen in de AWBZ is de verwachting dat, 
alhoewel ook de formele markt groeipotentie heeft (door de vergrijzing en de daling van 
aantal beschikbare mantelzorgers door toenemend aantal tweeverdieners), vooral de 
informele markt zal kunnen groeien.  
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De vraag naar kinderopvang zal in de periode tot 2010 verder groeien. Een verklaring 
hiervoor is de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen (vooral van moeders met 
jonge kinderen) en de groei van het huishoudinkomen. Aan de andere kant zal de recente 
afname van het aantal geboorten een negatief effect op de vraag kunnen uitoefenen. Dit 
kan echter ook wel een positief effect op de vraag hebben, omdat uitbesteding van 
kinderopvang afneemt met een hoger aantal kinderen in het huishouden. De stijgende 
arbeidsparticipatie van vrouwen en het afschaffen van pre-pensioen- en vut-regelingen 
kan verder tot gevolg hebben dat het aanbod van informele aanbieders van opvang (die 
vooralsnog een aanzienlijk deel van de kinderopvang voor hun rekening nemen) af zal 
nemen. 

Voor de klussenmarkt zijn de toenemende huishoudinkomens (tweeverdieners!) en de 
toename van het eigen woning bezit belangrijke gegevens voor een verdere groei. We 
moeten echter wel vaststellen dat de gemiddelde huishouduitgaven aan het onderhoud van 
de eigen woning tussen 1995 en 2000 niet zo sterk zijn gegroeid als de gemiddelde 
huishouduitgaven aan kinderopvang en huishoudelijke dienstverlening.  
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4 MARKTIMPERFECTIES EN BELEMMERINGEN VOOR 
HET GEBRUIK VAN WITTE DIENSTVERLENING 

4.1 INLEIDING 

We hebben in hoofdstuk 1 aangegeven welke problemen er zijn als een aanzienlijk deel 
van de markt voor persoonlijke diensten via de zwarte markt loopt. Verder zijn de 
voordelen weergegeven die kunnen optreden als de zwarte markt wordt teruggedrongen 
of als de witte markt wordt gestimuleerd. In het volgende hoofdstuk gaan we in op 
beleidsopties die kunnen worden gebruikt om het witten van de markt te stimuleren. 
Daaraan vooraf gaat de vraag, en deze vraag staat centraal in dit hoofdstuk, wat nu in 
feite de belemmeringen zijn om gebruik te maken van witte vormen van persoonlijke 
diensten. Belemmeringen die de ontwikkeling van een witte markt voor persoonlijke 
diensten in de weg staan kunnen onder andere worden afgeleid uit de redenen waarom 
vragers er voor kiezen gebruik te maken van diensten die via het zwarte circuit worden 
aangeboden.  

Op grond van de klassieke definitie van een markt zoals die in de economische theorie 
veelal wordt gebruikt, is eigenlijk geen onderscheid te maken in een witte en een zwarte 
markt. De markt is dan namelijk gedefinieerd als: de plaats of het mechanisme waar vraag 
en aanbod van bepaalde goederen en diensten elkaar ontmoet en waar op grond van het 
proces van “tâtonnement” (het loven en bieden van voldoende grote aantallen goed 
geïnformeerde vragers en aanbieders) een evenwichtsprijs ontstaat waarvoor aanbieders 
willen aanbieden en vragers willen afnemen. 

Om de witte markt te stimuleren kan de overheid verschillende beleidsinstrumenten 
inzetten. Een meer fundamentele vraag is echter of er op economische gronden reden is 
om in te grijpen op de verschillende markten voor persoonlijke dienstverlening. Is er op 
de verschillende markten voor persoonlijke diensten sprake van marktimperfecties 
(marktfalen) die het rechtvaardigen om in de markt in te grijpen?  

Dit hoofdstuk heeft de volgende structuur. In paragraaf 4.2 komt de vraag aan de orde of 
op de verschillende markten imperfecties bestaan die reden zijn voor de overheid om op 
de markt te interveniëren. De daaropvolgende paragrafen gaan in op de belemmeringen 
om gebruik te maken van witte vormen van persoonlijke dienstverlening. In paragraaf 4.3 
wordt in algemene zin ingegaan op de barrières en in de paragrafen 4.4 tot en met 4.6 
worden specifieke barrières bespreken voor de door ons onderscheiden vormen van 
persoonlijke dienstverlening, te weten huishoudelijke hulp, kinderopvang en klussen in en 
om het huis.  

Het hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies (paragraaf 4.7). 

4.2 IS ER ECONOMISCH REDEN VOOR INGRIJPEN OP DE 
MARKTEN? 

Het marktmechanisme heeft in theorie grote voordelen. Er bestaan echter allerlei 
belemmeringen waardoor die voordelen niet worden gerealiseerd. Deze kunnen 
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voortkomen uit de posities van vragers en aanbieders, uit de aard van de goederen en 
diensten, of uit (wettelijke) belemmeringen opgelegd door de overheid. In het laatste 
geval wordt wel gesproken van overheidsfalen. 

Volgens de economische theorie zijn er vijf redenen voor de overheid om op een markt in 
te grijpen: 

! Marktmacht/onvoldoende concurrentie. Er is marktmacht als marktpartijen in staat 
zijn invloed uit te oefenen op de prijs. Dit kan veroorzaakt worden door een te 
klein aantal aanbieders en door concurrentiebeperkende factoren aan de aanbod- 
en vraagkant van de markt.  

! Externe effecten. Er is sprake van externe effecten als aan de productie van een 
goed of dienst effecten verbonden zijn die niet tot uiting komen in de kosten en 
opbrengsten van de producent of niet tot uiting komen in de prijs. De 
maatschappelijke kosten en baten wijken dus af van de private kosten en baten. 
Vanuit welvaartsperspectief zorgt de vrije werking van het marktmechanisme voor 
een te lage productie als er sprake is van positieve externe effecten (positieve 
effecten voor anderen in de samenleving) en voor een te hoge productie bij 
negatieve externe effecten.  

! Publieke goederen. Dit zijn goederen waarvoor de consumptie van dat goed voor 
iedereen gelijk is, omdat ze niet uitsluitbaar zijn (bijvoorbeeld veiligheid, kwaliteit 
van de lucht, kwaliteit dienstverlening Nederlandse Spoorwegen).   

! Incomplete markten. Als productmarkten niet tot stand komen op de private markt 
terwijl er wel vraag naar is, maar de risico’s voor de private markt te groot zijn. 
Een voorbeeld is financiering van investeringen in human capital. 
Kapitaalverstrekkers zullen geen kapitaal ter beschikking stellen voor dergelijke 
investeringen, omdat de risico’s voor hen te groot zijn.  

! Imperfecte informatie. Als er onvoldoende informatie is, dan zullen 
marktuitkomsten niet efficiënt zijn. Informatieproblemen kunnen er toe leiden dat 
bedrijven producten van een te hoge of lage kwaliteit produceren of dat bedrijven 
gebruik maken van inefficiënte technologieën. Er kan ook sprake zijn van 
asymmetrische informatie. Slecht geïnformeerde consumenten kunnen beschermd 
worden tegen de aankoop van een kwalitatief slecht product door de instelling van 
minimumstandaarden.  

 

Op de drie markten voor persoonlijke diensten is geen sprake van publieke goederen of 
van incomplete markten.  

Als het gaat om onvoldoende concurrentie of marktmacht is op de verschillende markten 
sprake van een (heel) groot aantal aanbieders. Alleen in de kinderopvang zou lokaal 
sprake kunnen zijn van monopolieposities op de formele markt. Door de omschakeling 
van aanbod- naar vraagfinanciering via de nieuwe Wet kinderopvang, komen eventuele 
monopolieposities echter onder druk te staan. Toetreding voor nieuwe aanbieders wordt 
makkelijker. Voorzover onvoldoende concurrentie of marktmacht mogelijk een probleem 
vormt, is in de oplossing dus reeds voorzien. Wel blijkt uit onze enquête voor de inzet 
van huishoudelijke hulp dat twee procent van de huishoudens die geen huishoudelijke 
hulp gebruiken dat niet doen omdat zij niemand kunnen vinden. Dit lijkt niet veel, maar 
uitgedrukt als percentage van het aantal gebruikende huishoudens is het circa tien 
procent. Dit kan betekenen dat het aanbod op de (zwarte) markt voor huishoudelijke hulp 
tekort schiet, maar het kan ook betekenen dat er sprake is van intransparantie waardoor 
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vragers het aanbod (wat er wel is) niet weten te vinden. Bij een aantrekkende conjunctuur 
zou dit probleem in belang kunnen toenemen.  

Externe effecten zijn met name relevant voor kinderopvang. Kinderopvang is namelijk 
veelal noodzakelijk om te participeren op de arbeidsmarkt en een hogere 
arbeidsmarktparticipatie (van vrouwen) heeft positieve externe effecten: meer 
arbeidsaanbod is op lange termijn goed voor de economische groei (zie hoofdstuk 2). 
Verder genereren huishoudens die kinderen krijgen positieve externe effecten voor 
kinderlozen en vergroten daarmee het draagvlak voor de verzorgingsstaat92. Maar ook 
hier geldt dat de overheid al ingrijpt: de overheid draagt bij aan de kosten van 
kinderopvang (in de huidige situatie via gemeentelijke subsidies aan 
kinderopvanginstellingen en via fiscale aftrek van opvangkosten voor bedrijven en 
huishoudens). Met ingang van 1 januari 2005 draagt de overheid rechtstreeks bij aan de 
opvangkosten die huishoudens maken. De overheidsbijdrage varieert van 2 (hoogste 
inkomens) tot meer dan 60 procent (lagere inkomens) van de opvangkosten voor het 
eerste kind. Voor tweede en volgende kinderen draagt de overheid, afhankelijk van het 
huishoudinkomen, 47 tot meer dan 60 procent bij. Daarnaast gaat de overheid er vanuit 
dat werkgevers samen ook éénderde van de kosten betalen. Als dit wordt gerealiseerd dan 
betalen huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot circa € 30 duizend  per jaar, zelf 5 
tot 15 procent van de totale kosten (uitgaande van een totale opvangprijs per uur van 
€ 5,50 komt dit overeen met een eigen bijdrage van € 0,28 tot € 0,84 per uur opvang).  

Voor huishoudelijke hulp kan wat betreft externe effecten een zelfde redenering worden 
gehanteerd als bij kinderopvang, maar de argumentatie is minder sterk. Dit komt vooral 
omdat uitbesteding van huishoudelijke hulp niet strikt noodzakelijk is om te kunnen 
participeren op de arbeidsmarkt en er niet per definitie kinderen in het spel zijn. Wel zou 
kunnen worden gesteld dat uitbesteding van huishoudelijke hulp het combineren van 
betaald werk en zorgtaken vergemakkelijkt en zodoende ook de arbeidsmarktparticipatie 
(zowel in personen als in uren) bevordert, met alle positieve externe effecten van dien. 
Dit geldt overigens ook voor aanverwante eenvoudige klussen in en om het huis die 
regelmatig terugkeren (zoals tuinonderhoud en ramen wassen). Voor specialistische 
klussen in en om het huis geldt dat deze veelal van incidentele aard zijn, waardoor de 
effecten op de arbeidsmarktparticipatie vermoedelijk zeer klein zijn. 

Blijft over imperfecte informatie. Op de zwarte markt zou het voor vragers niet duidelijk 
kunnen zijn waar zij het aanbod zouden kunnen vinden; dit loopt vaak via informele 
kanalen. Op de formele witte markt lijkt wat dit betreft geen sprake te zijn van 
informatieproblemen. Bij de bespreking van belemmeringen om gebruik te maken van 
witte vormen van aanbod wordt teruggekomen op eventuele informatieproblemen.  

De conclusie is dus dat op grond van externe effecten een duidelijke reden bestaat om in 
te grijpen op de markt voor kinderopvang en dit gebeurt ook.  

Ook voor huishoudelijke hulp en aanverwante regelmatig terugkerende eenvoudige 
klussen spelen externe effecten, maar deze zijn minder direct en duidelijk als bij de 
kinderopvang. Op deze markten lijkt eerder sprake van overheidsfalen. De minimale 
prijzen die op de witte formele markt gevraagd zouden moeten worden, zijn (door 

                                                      

92 Zie A.L. Bovenberg, Balancing work and family/private life: Life course arrangements, paper 
prepared for the high-level expert conference on the Social Policy Agenda for the EU on 
October 28/29 in Amsterdam, 2004. 
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belastingen en premies) dusdanig hoog, dat tegen die prijs maar een deel van de thans 
gebruikende huishoudens daar nog gebruik van zouden maken: de bruto uurprijs moet 
immers worden opgebracht uit het netto uurloon (de dubbele wig). Dit kan negatieve 
gevolgen hebben voor de arbeidsmarktparticipatie (van met name de tweede verdiener in 
het huishouden). De dubbele wig kan dan ook als een vorm van overheidsfalen worden 
gezien. Een gedeeltelijke oplossing hiervoor wordt geboden door de huishoudhulp-
constructie via artikel 6 van de werknemersverzekeringen waardoor op de informele 
markt voor huishoudelijke hulpen onder bepaalde voorwaarden geen premies voor de 
werknemersverzekeringen hoeven te worden betaald. De hulpen moeten echter wel hun 
inkomsten opgeven aan de belastingen en daarover inkomstenbelasting betalen. Op de 
huishoudhulpconstructie komen we in hoofdstuk 5 terug. 

Tot slot is er op de markt voor huishoudelijke hulp sprake van een aantal huishoudens 
(ongeveer gelijk aan 10 procent van het aantal huishoudens dat gebruik maakt van 
huishoudelijke hulp) dat een hulp zoekt maar er geen kan vinden. Onduidelijk is of dit 
wordt veroorzaakt door aanbodtekorten of door intransparantie (op de zwarte markt).  

4.3 BARRIÈRES IN HET ALGEMEEN 

De MDWII-werkgroep onderscheidt drie soorten belemmeringen die de ontwikkeling van 
de markt voor persoonlijke dienstverlening in de weg staan: economisch/financiële, 
wettelijke én culturele en overige belemmeringen. Wij hanteren deze indeling ook voor 
deze paragraaf, waarin in algemene zin wordt ingegaan op de belemmeringen om witte 
vormen van persoonlijke dienstverlening te gebruiken. We noemen hierbij ook de 
belemmeringen waaraan door de werkgroep MDWII de hoogste prioriteit is toegekend. In 
de volgende paragrafen kijken we dan voor de drie typen van persoonlijke diensten meer 
specifiek naar de belemmeringen die ook uit empirisch onderzoek naar voren zijn 
gekomen. 

4.3.1 ECONOMISCH/FINANCIËLE BARRIÈRES 

Vraagzijde 

De hoge arbeidskosten voor persoonlijke diensten zijn de belangrijkste financiële barrière 
die de ontwikkeling van de formele markt in de weg staat93. Door belastingen en sociale 
zekerheidsafdrachten is formele arbeid duur geworden. Technologische vooruitgang heeft 
er toe geleid dat de productie van kapitaalintensieve goederen en diensten veel goedkoper 
is geworden dan die van arbeidsintensieve goederen en diensten. Dit heeft ervoor gezorgd 
dat een groot deel van de vraag naar arbeidsintensieve diensten is verschoven naar de 
zwarte informele sector, waar er geen ‘wig’ is. Financiële motieven spelen dan ook een 
doorslaggevende rol bij de beslissing om zwarte arbeid in te schakelen94. Dit geldt met 

                                                      

93 P.J. van Nes en E.A.M. Stotijn, Getting to Know and Understand “Proximity Services” better 
in order to Support their Development, A European research programme managed by the King 
Baudouin Foundation with the support of the European Commission (DG V), Nederlands 
Economisch Instituut, Rotterdam, 1996. 

94 Zie: J. de Koning, A. Gelderblom en M.A. Spierings, Toekomstverkenningen gebaseerd op 
mogelijke configuraties van inkomen, arbeid en scholing, Nederlands Economisch Instituut, 
Juni 1994, gebaseerd op J.G. Lambooy en P.H. Renooy, Bouwstenen van de informele 
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name voor diensten die maar aan één persoon of aan één huishouden tegelijk kunnen 
worden aangeboden, wat impliceert dat de productiviteit van dit soort diensten laag is.  

Volgens Mot en Roozen zal een groot deel van de vraag naar informele arbeid (welke in 
1986 gelijk was aan twee procent van de werkgelegenheid) verdwijnen, als witte formele 
prijzen voor deze arbeid moeten worden betaald. In de studie van Hofland e.a. noemt 
bijna 40 procent van de ondervraagde huishoudens de prijs als doorslaggevende reden 
voor het inhuren van individuen op de informele markt95. 

De MDWII-werkgroep stelt weliswaar ook vast dat er grote verschillen bestaan tussen  
witte formele en zwarte informele prijzen en dat de kostprijzen te hoog zijn, maar lijkt er 
min of meer impliciet vanuit gegaan dat het vooral een kwestie van gewenning aan 
zwarte tarieven is. Men lijkt daarmee grotendeels voorbij te gaan aan de economische 
realiteit dat de minimale witte formele prijzen zodanig hoog zijn, met name voor 
huishoudelijke hulp en eenvoudige klussen, dat maar een beperkt deel van de vragers dan 
nog van deze diensten gebruik zullen maken.  

Een andere mogelijke belemmering is dat de diensten die worden aangeboden op de 
formele markt niet de gewenste kwaliteit hebben of dat ze niet op het gewenste moment 
(van de dag) beschikbaar zijn96. 

Aanbodzijde 

Mensen die zich voor zwart werk aanbieden, noemen vaak geldnood of geldelijk gewin 
als motief97. Het blijken echter in het algemeen vooral mensen zonder financiële 
problemen die actief zijn op de zwarte arbeidsmarkt. De verschillen tussen bruto en netto 
lonen kunnen mensen er toe aanzetten zich voor zwarte in plaats van formele arbeid aan 
te bieden. Volgens Hofland e.a. zijn de belangrijkste redenen om zich aan te bieden voor 
zwarte persoonlijke diensten98: 

! het verdienen van geld voor extra uitgaven (47 procent van de aanbieders); 
! tijdsbesteding (32 procent); 
! het verdienen van geld om de eindjes aan elkaar te knopen (23 procent). 

 

Daarnaast kunnen de armoedeval (door het wegvallen van inkomensafhankelijke 
regelingen op het moment dat een baan in het formele circuit wordt geaccepteerd) 
aanbieders, en dan met name uitkeringsgerechtigden, ervan weerhouden hun diensten in 

                                                                                                                                                 
arbeidsmarkt; een inventarisatie, Economisch Geografisch Instituut, Universiteit van 
Amsterdam, OSA Werkdocument nummer 12, Den Haag 1985. 

95 Hofland, e.a., o.c.,  KPMG Bureau voor Economische Argumentatie, VUGA, Den Haag, april 
1995. 

96 Renooy e.a, Undeclared work in an enlarged Union. An analysis of undeclared work: an in-
depth study of specific items, EC, DG Employment and Social Affairs, 2004. 

97 R. van Eck en R. Kazemier, Zwarte arbeid, een empirische en methodologische studie, 
academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 1989. 

98 J. Hofland, e.a., o.c., KPMG Bureau voor Economische Argumentatie, VUGA, Den Haag, april 
1995. 
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het formele circuit aan te bieden99. Sociale zekerheidswetgeving die uitkerings-
gerechtigden verplicht additionele inkomsten aan de uitkerende instanties op te geven, 
versterkt de wens tot participatie in het zwarte informele circuit. 

Aan de aanbodkant geldt dat vooral simpele (ongeschoolde) en arbeidsintensieve baantjes 
die grotendeels zonder kapitaal kunnen worden verricht in het informele circuit kunnen 
worden uitgevoerd. Het aandeel van de informele economie neemt af naarmate de 
(technische) complexiteit van activiteiten toeneemt. 

Naast hoge arbeidskosten kunnen ook andere imperfecties op de arbeidsmarkt een rol 
spelen, zoals bijvoorbeeld een aanbodtekort of een inflexibele of rigide arbeidsmarkt100.  

De MDWII-werkgroep noemt verder als financiële/economische belemmeringen: 
onvoldoende structuur en onvoldoende ontwikkelde kwaliteitssystemen aan de 
aanbodkant, aan de andere kant te hoge kwaliteitseisen (bijvoorbeeld bij kinderopvang) 
en onvoldoende informatie over de ervaring van ondernemers met employee benefits.  

4.3.2 INSTITUTIONELE BARRIÈRES 

Wet- en regelgeving is ook een belemmerende factor die de ontwikkeling van een witte 
markt voor persoonlijke diensten in de weg staat en die mensen ertoe aanzet in het 
informele circuit te opereren101. Denk hierbij bijvoorbeeld aan belastingen, wetgeving 
voor de vaststelling van lonen en regels voor arbeidsomstandigheden, of voor de 
werktijden. Vaak is regelgeving vanuit de overheid de oorzaak voor financiële 
belemmeringen (zie paragraaf 4.3.1). Lonen zijn star naar beneden door minimumlonen, 
collectieve arbeidsovereenkomsten en het insiders-outsidersprobleem102. Daarnaast 
kunnen kwaliteitseisen, veiligheidseisen, bouwvoorschriften en arbeidstijdenvoorschriften 
de prijzen opdrijven en kan regelgeving leiden tot inflexibiliteit in het aanbod van 
diensten.   

Ook sancties en wetgeving op het aanbieden of afnemen van diensten in het zwarte circuit 
beïnvloeden de vraag naar en het aanbod in het zwarte circuit en daarmee dat in het 
formele circuit. Hoe groter de kans op opsporing en sancties, hoe eerder men geneigd is 
via de formele markt te opereren103. Ambtenaren zijn echter niet altijd in staat of bereid 
om te controleren op zwarte arbeid. Als de procedures voor controle onduidelijk of 
inefficiënt zijn, zullen mensen eerder geneigd zijn hun diensten zwart aan te bieden104.  

                                                      

99 Zie MDW-werkgroep persoonlijke dienstverlening, Vijf vliegen in één klap: Naar één markt 
voor persoonlijke diensten, Den Haag, 2001; MDW-werkgroep persoonlijke dienstverlening, 
o.c., Den Haag, 2003. 

100 Renooy e.a, o.c., 2004. 
101 Hofland e.a., o.c., KPMG Bureau voor Economische Argumentatie, VUGA, Den Haag, april 

1995. 
102 Dit houdt in dat de mensen die een baan hebben, er belang bij hebben dat het loon waartegen 

zij werken gehandhaaft blijft. Wanneer dat ze lukt, heeft dat negatieve effecten op de 
werkgelegenheidskansen van mensen die geen baan hebben, de outsiders. 

103 Van Nes e.a., o.c., Nederlands Economisch Instituut, Rotterdam, 1996. 
104 Renooy e.a., o.c., 2004. 
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Tot slot kan inmenging van de overheid in het aanbod van bepaalde vormen van 
persoonlijke dienstverlening belemmerend werken voor potentieel nieuw, privaat aanbod 
bijvoorbeeld in de thuiszorg of in de kinderopvang105. Zo is in de thuiszorg sprake van 
tariefplafonds die marktwerking in de weg staan, aldus een informant uit de thuiszorg. 

De MDWII-werkgroep106 kent wat institutionele belemmeringen betreft een hoge 
prioriteit toe aan de rigide regels omtrent het Arbeidstijdenbesluit, onduidelijkheid over 
de status van de dienstverlener in de sociale en fiscale wetgeving en aan 
bouwvoorschriften en veiligheidseisen. 

4.3.3 CULTURELE EN OVERIGE BARRIÈRES 

Aan de vraagkant spelen de volgende belemmerende factoren een rol: 

! Vertrouwensproblemen door onbekendheid met de aanbieders die persoonlijke 
diensten verlenen107. Op de informele markt kunnen deze problemen worden 
opgelost door te kiezen voor familie, vrienden of bekenden. Op de formele markt 
zijn wat dit betreft garanties en keurmerken van belang.  

! Percepties en vooroordelen jegens persoonlijke dienstverlening samenhangend met 
culturele factoren108. Veel culturele factoren zijn ingebed in een lange 
institutionele traditie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sterke normen met 
betrekking tot onderling hulpbetoon bij verschillende migrantengroepen. 

! Persoonlijke diensten worden gezien als luxe goed, niet als noodzakelijk 
voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt109. Ter illustratie: een 
informant van een dienstencentrum vertelt dat een schoonmaakster 
maatschappelijk geaccepteerd is, maar dat werknemers het in het begin een raar 
idee vonden om de strijk mee naar hun werk te nemen. 

! Gebrek aan of gebrekkige informatie waardoor vragers niet in contact komen met 
het aanbod110. Doordat marktpartijen onvoldoende informatie over elkaars 
motieven hebben, komt de vraag niet in contact met het aanbod111. 

                                                      

105 Van Nes e.a., o.c., Nederlands Economisch Instituut, Rotterdam, 1996. 
106 MDW-werkgroep persoonlijke dienstverlening, o.c., Den Haag, 2001; MDW-werkgroep 

persoonlijke dienstverlening, o.c., Den Haag, 2003. 
107 E. de Ruiter, T. van der Lippe en W. Raub, Uitbestedingsgedrag van huishoudens: Kosten-

baten afwegingen en vertrouwensproblemen, in R. Batenburg, T. van der Lippe en E. de Gier, 
Met het oog op de toekomst van de arbeid, uitgaven naar aanleiding van het TvA/WESWA-
congres van 12 oktober 2000, Den Haag, 2001. Hofland e.a., o.c., KPMG Bureau voor 
Economische Argumentatie, VUGA, Den Haag, april 1995. Mot, e.a., o.c., Den Haag, 1995. 

108 MDW-werkgroep persoonlijke dienstverlening, o.c., Den Haag, 2003. 
109 MDW-werkgroep persoonlijke dienstverlening, o.c., Den Haag, 2003. 
110 Hofland e.a., o.c., KPMG Bureau voor Economische Argumentatie, VUGA, Den Haag, april 

1995. 
111 MDW-werkgroep persoonlijke dienstverlening, o.c.,  Den Haag, 2003. 
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Aan de aanbodzijde kunnen de volgende culturele en overige barrières worden 
genoemd112: 

! De beschikbaarheid van vrienden, kennissen en familie die overigens vanuit 
maatschappelijk perspectief zeer te waarderen is. 

! Percepties en vooroordelen jegens persoonlijke dienstverlening samenhangend met 
culturele factoren. Uit een interview met een informant in de thuiszorg blijkt dat 
bepaalde bevolkingsgroepen niet het toilet van een ander willen schoonmaken en 
dat bepaalde groepen vrouwen niet bereid zijn om bij alleenstaande mannen in 
huis te komen. 

! Sociaal-psychologische factoren bij werklozen en arbeidsgehandicapten (met 
weinig kans op een reguliere baan) die ertoe leiden dat men zich slechts in het 
informele circuit aan wil bieden. Deze mensen zitten vaak in een sociaal 
isolement, waardoor ze alleen in informele activiteiten willen participeren.  

! Het simpelweg “zich niet willen aanbieden in het formele circuit”113. 

4.4 HUISHOUDELIJKE HULP 

De markt voor huishoudelijke hulp (voorzover niet mede gefinancierd door de AWBZ of 
gemeente) bevindt zich nagenoeg geheel in het zwarte informele circuit omdat vrijwel 
niemand bereid is de witte prijs op de formele markt te betalen114. Op de witte informele 
markt zou via de huishoudhulpconstructie (zie hoofdstuk 5) wel tegen aanzienlijk lagere 
prijzen gewerkt kunnen worden dan op de formele markt, maar de zwarte informele 
markt biedt in de huidige omstandigheden, die onder andere wordt gekenmerkt door 
gedogen, voor zowel vragers als aanbieders financiële voordelen. Ook betrokkenen bij de 
RSP zijn ervan overtuigd dat de prijsverschillen tussen het formele en het (zwarte) 
informele circuit de belangrijkste belemmering vormen voor de ontwikkeling van een 
formele markt voor huishoudelijke hulp. De huishoudens die op dit moment gebruik 
maken van de diensten van een witte werkster zijn absoluut niet bereid ook maar iets 
meer te betalen dan de huidige gesubsidieerde prijs (die varieert van € 9,50 in het oosten 
van het land tot € 12 per uur in de Randstad), aldus een informant. De witte 
ongesubsidieerde prijs op de witte formele markt zou volgens de informanten tussen de € 
19 en € 20 per uur liggen. Slechts een beperkt deel van de tweede verdieners in 
huishoudens verdient zo’n bedrag netto per uur. Uit onze enquête blijkt dat van de tweede 
verdieners in een tweeverdieners-huishouden maar 13 procent meer verdient dan € 15 
netto per uur en dit geldt voor circa een kwart voor alle mensen met een baan en daardoor 
is praktisch niemand bereid de witte formele prijs te betalen. Wanneer de subsidie op 
witte werksters wordt afgeschaft, zal de huidige vraag naar deze werksters grotendeels 
verschuiven naar het informele circuit. 

De gemiddelde prijs die op dit moment op de informele markt wordt betaald ligt volgens 
de enquête op ruim € 8 euro per uur. De prijs op de informele markt ligt dus aanzienlijk 

                                                      

112 Hofland e.a., o.c, KPMG Bureau voor Economische Argumentatie, VUGA, Den Haag, april 
1995. 

113 Hofland e.a., o.c., KPMG Bureau voor Economische Argumentatie, VUGA, Den Haag, april 
1995. 

114 Mot e.a., o.c., Den Haag, 1995. 
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lager dan op de formele markt, ook met inbegrip van subsidie van de RSP. De maximale 
prijs die niet-gebruikers bereid zijn te betalen voor huishoudelijke hulp ligt gemiddeld op 
circa € 7,80 per uur. Dit wijkt dus niet heel erg veel af van de nu geldende gemiddelde 
prijs op de informele markt. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat de prijs op de 
informele markt niet vaak als reden wordt genoemd om geen vraag naar huishoudelijke 
hulp uit te oefenen: 9 procent van de niet-gebruikende huishoudens noemt dit als reden  
(zie hiervoor tabel 4.1). De belangrijkste redenen om huishoudelijk werk niet uit te 
besteden zijn dat men genoeg tijd heeft om het zelf te doen en omdat er te weinig 
schoonmaakwerk is om daarvoor iemand in te schakelen. Het feit dat 11 procent zegt niet 
uit te besteden vanwege kwaliteitsoverwegingen (“niemand kan het zo goed doen als 
ikzelf”) duidt op het bestaan van vertrouwensproblemen. 

Tabel 4.1 Redenen om het schoonmaakwerk in huis helemaal zelf of met behulp van 
huisgenoten te doen 

Reden % van de huishoudens die niet 
uitbesteden 

Genoeg tijd om het zelf te doen 56% 

Klein huishouden/te weinig schoonmaakwerk om daarvoor iemand 
in te schakelen 

18% 

Niemand kan het zo goed doen als ik 11% 

Vindt het te duur om daarvoor iemand in te huren/aan te nemen 9% 

In het huishouden zijn genoeg personen aanwezig die kunnen 
helpen met schoonmaken 

2% 

Op zoek naar een schoonmaakhulp, maar kan niemand vinden 2% 

Zou wel hulp willen, maar geen/niet genoeg geld voor betaalde 
hulp 

1% 

Gênant om zoiets uit te besteden aan iemand buiten huis 1% 

Schoonmaken van het huis is niet zo belangrijk 0% 

Slechte ervaringen met schoonmaakhulpen 0% 

Privacy/wil geen vreemden in huis 0% 

Bron: SEOR-enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 

 

Een andere belemmering die uit onderzoek naar voren komt is informatiegebrek115. In het 
onderzoek van Mot en Paape is er een omvangrijke, niet gerealiseerde vraag naar 
huishoudelijke hulp. De meest genoemde reden hiervoor is dat men nog niet heeft 
gezocht. De reden die daarna het meest wordt genoemd, is dat men niemand heeft kunnen 
vinden die betrouwbaar is. Dit zou er op kunnen wijzen dat de arbeidsmarkt voor 
huishoudelijke hulpen niet goed functioneert. Een andere mogelijke verklaring is dat de 
behoefte aan huishoudelijke hulp wel aanwezig, doch niet dringend is. Ook uit onze 
enquête blijkt dat een aantal huishoudens weliswaar op zoek is naar een huishoudelijke 
hulp, maar nog niemand heeft kunnen vinden. Hierbij kunnen, naast aanbodtekorten, 
intransparanties en vertrouwensproblemen een rol spelen.  

                                                      

115 Mot e.a., o.c., Den Haag, 1995. 
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Een informant werkzaam bij een dienstencentrum geeft in aansluiting hierop aan dat het 
matchen van vraag en aanbod voor huishoudelijke hulp en het vertrouwen geven en 
hebben in elkaar, een belangrijke belemmering kan zijn op de informele markt voor 
huishoudelijke diensten. Bij het witten van de markt moet worden bedacht dat het aanbod 
van personen die dit werk willen doen, af zal nemen als de netto lonen in die situatie lager 
zijn dan de thans op de zwarte markt betaalde prijzen. De informele aanbieders zijn 
namelijk met name tweede verdieners, wiens arbeidsaanbod sterk reageert op 
veranderingen in de (netto) lonen.  

Een specifieke belemmering waar RSP-bedrijven mee te maken hebben is de inspanning 
die nodig is om geschikt aanbod te vinden dat tot de doelgroep van de RSP behoort. Dit 
was ook al gebleken uit de evaluatie van de RSP die aanleiding heeft gegeven tot het 
versoepelen van de selectiecriteria voor de RSP116. Representanten van twee RSP-
bedrijven geven desondanks nog steeds aan dat er moeilijkheden kleven aan het 
aantrekken van personeel via het CWI of de Sociale Dienst. Het kan voorkomen dat 
personeel dat via deze kanalen wordt aangetrokken, niet op komt dagen, zich vaak ziek 
meldt of onbetrouwbaar is. In de optiek van de informanten is het teleurstellend dat 
bemiddelende instanties een negatieve houding hebben ten aanzien van schoonmaakwerk 
en geen sancties toepassen wanneer een persoon niet op het werk verschijnt. Dit brengt 
een RSP-bedrijf in de problemen, omdat vervanging geregeld moet worden. Eén 
respondent geeft aan, dat het verlichting zou bieden, wanneer de RSP nulurencontracten 
zou toestaan. Een andere respondent geeft aan dat alfahulpen zich als schoonmaakhulp 
aanbieden bij het betreffende RSP-bedrijf. Het RSP-bedrijf moet deze mensen de deur 
wijzen, omdat zij niet voldoen aan het criterium van een werkloosheidsduur van minimaal 
een half jaar. Op deze manier krijgen zij een prikkel om het zwarte circuit in te gaan. 

Verder geven de geïnterviewden aan dat veel RSP-werknemers daarnaast niet het juiste 
arbeidsethos hebben (leidend tot bijvoorbeeld een hoog ziekteverzuim) en dat zij niet 
beschikken over de vereiste vaardigheden. Het gaat hier bijvoorbeeld om: 

! Zelfstandig kunnen werken. 
! Betrouwbaarheid. 
! Zelf contacten met klanten kunnen onderhouden. 
! Zelf kunnen plannen en de tijd en het werk kunnen indelen. 

 

Op basis van de ervaringen in de thuiszorg met de reïntegratie van langdurig werklozen 
via Melkertbanen, is ook de respondent van de branche-organisatie voor de thuiszorg tot 
de conclusie gekomen dat het merendeel van het aanbod van langdurig werklozen niet 
geschikt is voor werk in de thuiszorg (wat uit huishoudelijk en verzorgend werk bestaat).  

De conclusie is dat de beperking tot een bepaald specifiek aanbod een belangrijke 
belemmering is geweest bij de RSP. Dit heeft geleidt tot kwaliteits- en 
vertrouwensproblemen. Gevoegd bij het feit dat uitkeringsgerechtigden met huishoudelijk 
werk moeilijk aan de uitkering kunnen ontsnappen, zou daarom bij toekomstige 
beleidsopties nadrukkelijk gekeken dienen te worden naar meer generieke maatregelen 
die ook niet-uitkeringsgerechtigden betreffen.  

                                                      

116 Batelaan, e.a., o.c., Regioplan, VUGA, maart 2000. 
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4.5 KINDEROPVANG 

Er zijn aanwijzingen dat in de kinderopvang sprake is of in ieder geval sprake is geweest 
van aanbodtekorten in de formele sector. Tien jaar geleden bleek dat een kwart van de 
tweeverdieners met jonge kinderen de kinderopvang niet zo had kunnen regelen zoals 
men zich dat voor de geboorte had voorgesteld117. Dit hing samen met een overschot dat 
destijds bestond aan bedrijfsplaatsen en een tekort aan gesubsidieerde plaatsen voor 
particulieren. Met name particulieren zonder bedrijfsplaats konden zich de hoge kosten 
van ongesubsidieerde plaatsen vaak niet veroorloven (destijds 18.000 gulden per jaar).  
De hoge kosten zijn te verklaren door het arbeidsintensieve karakter, de relatief hoge 
personeelslasten die samenhangen met de opleidingseisen voor kinderleidsters en door de 
voorgeschreven eisen omtrent de verhouding tussen het aantal leidsters en kinderen en de 
inrichting en kwaliteit van kinderdagverblijven. Alhoewel de MDWII-werkgroep118 
constateert dat hoge kwaliteitseisen, bouw-voorschriften en veiligheidseisen nog steeds 
een belemmering zijn voor het totstandkomen van een formele markt voor kinderopvang, 
constateren we dat de formele sector het afgelopen decennium zeer sterk is gegroeid. Wel 
blijkt uit de gehouden interviews dat er op dat moment onduidelijkheid bestond rondom 
de wet- en regelgeving (kwaliteits- en kwalificatie-eisen bijvoorbeeld) die betrekking 
heeft op gastouderopvang en opvang via onthaalhuizen.  

De formele kinderopvang is, mede onder invloed van stimuleringsregelingen van de 
overheid, dus sterk gegroeid en er heeft een grote schaalvergroting plaatsgevonden. De 
beschikbare gegevens geven niet direct aan of in 2004 net als in 1995 sprake is van een 
overschot aan bedrijfsplaatsen en een tekort aan gesubsidieerde plaatsen. Op grond van 
het aantal onbezette plaatsen (vijf procent voor de dagopvang van 0-3 jarigen en tien 
procent voor de buitenschoolse opvang van 4-12 jarigen in 2002) zou de conclusie 
kunnen zijn dat van tekorten aan formele kinderopvangplaatsen geen sprake (meer) is. 
Kindercentra zijn echter vrijwel nooit in staat een bezettingsgraad van 100 procent te 
halen, door onder andere de scheve verdeling van de vraag over de verschillende dagen 
van de week. Maar daar staat tegenover dat er signalen zijn dat meer en meer 
kinderopvangcentra moeite hebben om de bezetting op peil te houden. 

In 2000 leek er nog wel sprake van onvoldoende beschikbaarheid van kinderop-
vangplaatsen (zie tabel 4.2). Ongeveer een kwart van de mensen was in 2000 ontevreden 
over deze beschikbaarheid, en dan met name in het betaalde circuit. De uitbreiding van de 
kinderopvang in de laatste jaren, met name in de buitenschoolse opvang voor 4-12 
jarigen, heeft mogelijk het tekort aan plaatsen aanzienlijk verminderd. Zie hiervoor ook 
tabel 4.3, waaruit blijkt dat het niet beschikbaar zijn van plaatsen in 2002 nauwelijks 
meer een reden was om af te zien van formele opvang. Uit het Trendonderzoek blijkt 
verder dat zowel voor de opvang van 0-3 jarigen als voor de opvang van 4-12 jarigen het 
gewenste gebruik nauwelijks verschilt van het feitelijke gebruik.  

                                                      

117 Mot e.a., o.c., Den Haag, 1995. 
118 Advies van de MDW-Werkgroep Persoonlijke Dienstverlening II, o.c., Den Haag, 2003. 
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Tabel 4.2 Beschikbaarheid en betaalbaarheid van kinderopvang, 2000 

  Voldoende Onvoldoende 

Oppas door familie en/of vrienden Beschikbaarheid 86% 14% 

    

Betaalde kinderopvang  Beschikbaarheid 76% 25% 

 Betaalbaarheid 72% 28% 

Betaalde naschoolse opvang Beschikbaarheid 71% 29% 

 Betaalbaarheid 67% 33% 

Bron: Analyses op het OSA Arbeidsaanbodpanel 2000. 

 

De prijs van kinderopvang vormt, theoretisch gezien, een andere mogelijke belemmering 
voor de ontwikkeling van de formele markt. Uit tabel 4.2 blijkt inderdaad dat in 2000 de 
betaalbaarheid van kinderopvang voor ongeveer 30 procent van de respondenten een 
probleem was. Ook Mot en Paape kwamen in 1995 tot de conclusie dat de 
evenwichtsprijs op de markt voor kinderopvang onder de witte prijs lag119. Dit wordt 
echter niet gestaafd door de resultaten uit het Trendonderzoek Kinderopvang120 en uit 
onze enquête121. In het eerstgenoemde onderzoek geeft maar drie procent van de 
huishoudens met kinderen van 0-12 jaar die geen gebruik maken van formele opvang als 
reden hiervoor op dat formele kinderopvang te duur is (zie tabel 4.3). Voor zwangeren die 
inmiddels hebben gekozen voor informele opvang, is de prijs in 41 procent van de 
gevallen een reden om af te zien van formele opvang. Uit onze enquête blijkt dat 13 
procent van de huishoudens met kinderen van 0-3 jaar die geen kinderopvang gebruiken, 
betaalde (formele of informele) kinderopvang te duur vinden. Dit geldt voor drie procent 
van de huishoudens met kinderen van 4-12 jaar (zie de tabellen B2.1 en B2.2 in bijlage 
2). De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat bij kinderopvang de prijs sinds het midden van 
de jaren negentig een minder belangrijke belemmering is geworden om gebruik te maken 
van formele kinderopvang. Dit houdt vermoedelijk verband met het feit dat steeds meer 
werkgevers een kinderopvangregeling hebben.  

Volgens een informant, deskundig op het gebied van wet- en regelgeving op het gebied 
van kinderopvang, moet worden verwacht dat de prijzen van de formele kinderopvang de 
komende jaren zullen stijgen. De vraagsturing die met de nieuwe Wet kinderopvang per 1 
januari 2005 wordt ingevoerd, zal leiden tot een toename van de prijzen (waarvan 
overigens een meer of minder groot deel door overheid en werkgevers wordt betaald).  

Merk op dat gebrek aan flexibiliteit of kwaliteit nauwelijks redenen lijken te vormen om 
geen gebruik te maken van formele opvang (zie tabel 4.3). Wel is gebrek aan flexibiliteit 
een belangrijke reden om ontevreden te zijn met de huidige vorm van opvang122. 
Flexibiliteit kan overigens een doorslaggevende reden zijn om gastouderopvang te 

                                                      

119 Mot e.a., o.c., Den Haag, 1995. 
120 Vyvoy, o.c., Kinderopvang met Beleid, oktober 2002. 
121 De betreffende vraag in de  SEOR-enquête spitst zich overigens toe op zowel formele, als 

informele kinderopvang. 
122 Vyvoy, o.c.,  Kinderopvang met Beleid, oktober 2002. 
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prefereren boven opvang bij een crèche. Uit hoofdstuk drie blijkt overigens dat het 
aanbod van gastouderopvang nog sterk ondervertegenwoordigd is. Een informant in de 
kinderopvang ziet flexibiliteit in openingstijden en in vestiging als een belangrijk 
voordeel van onthaalhuizen boven crèches. In onthaalhuizen kunnen gastouders hun 
gastouderschap combineren met zelfstandig ondernemerschap, bijvoorbeeld onder de 
paraplu van een franchiseorganisatie.  

Tabel 4.3 Redenen om geen gebruik te maken van formele kinderopvang tijdens 
werktijdena) 

 % huishoudens met kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 12 jaar 

 % van de zwangeren  

Heeft geen kinderopvang nodig 82 32 

Diversen 10 - 

Principieel tegen/kinderen niet bij 
vreemden 8 5 

Te duur 3 41 

Onvoldoende flexibel 2 18 

Geen plaats/niet beschikbaar 1 10 

Kwaliteit onvoldoende 1 20 

Kind heeft lichamelijke of geestelijke 
belemmering 1 - 

a) Er waren meerdere antwoorden mogelijk. De vraag is gesteld aan die huishoudens die geen gebruik 
maken van formele kinderopvang. Voor de zwangeren is de vraag gesteld aan degenen die van plan 
zijn van informele opvang gebruik te maken. 

Bron: Vyvoy, Rapportage trendonderzoek: prognose vraag naar kinderopvang, Kinderopvang met Beleid, 
oktober 2002. 

 

De belangrijkste reden om geen gebruik te maken van (formele en/of informele) opvang 
is overigens dat geen kinderopvang nodig is. Volgens het Trendonderzoek heeft meer dan 
80 procent van de huishoudens met kinderen van 0-12 jaar die geen gebruik maken van 
formele kinderopvang, geen kinderopvang nodig. In onze eigen enquête ligt dit 
percentage rond de 85 procent: men wil niet werken zolang de kinderen klein zijn, andere 
leden van het huishouden zorgen voor de kinderen en/of men heeft het werk zo geregeld 
dat geen opvang nodig is, bijvoorbeeld samenvallend met schooltijden. We moeten ons 
echter wel realiseren dat aan de hier genoemde redenen, naast principes, angst ten 
grondslag kan liggen om de zorg voor kinderen over te laten aan andere (onbekende) 
mensen. Het gaat hier dus mogelijk voor een deel om vertrouwensproblemen die 
huishoudens er van weerhouden kinderopvang uit te besteden. Hoewel Mot en Paape 
(1995) zich in hun onderzoek concentreren op de direct beschikbare oppas en niet op de 
kinderopvang die in ons onderzoek centraal staat, constateren zij dat het feit dat het kind 
de oppas niet kent en de ouders hoge eisen stellen aan de betrouwbaarheid van de oppas, 
een belemmering vormt bij het ontwikkelen van een dergelijke voorziening. Dit wordt 
bevestigd in een interview met een sleutelpersoon werkzaam bij een dienstencentrum.  

Een andere reden waarom huishoudens geen kinderopvang nodig hebben, hangt samen 
met het feit dat veel vrouwen kiezen voor een baan waarmee ze zorgtaken kunnen 
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combineren en kosten voor kinderopvang kunnen ontlopen123. Het kunnen combineren 
van de baan met zorgtaken weegt dan veelal zwaarder dan de inhoud van de baan. Maar 
ook aan deze oplossing kunnen in principe andere overwegingen (kosten en 
vertrouwensproblemen) ten grondslag liggen. Huishoudens zullen echter deze factoren 
niet meer noemen als hen wordt gevraagd naar redenen voor het niet uitbesteden van 
kinderopvang. Wellicht dat de invloed van de factor prijs hierdoor deels wordt 
gemaskeerd. 

Er zijn geen grote discrepanties tussen vraag en aanbod. Dit blijkt uit de grote mate van 
tevredenheid van gebruikers over de huidige opvang124. Omdat er een grote schaarste is 
(zeker geweest) aan formele plaatsen, lijkt dit een verrassend resultaat. Een mogelijke 
reden hiervoor is dat voor kinderopvang altijd een oplossing wordt gevonden, waardoor 
schaarste van dit goed niet eenduidig valt te kwantificeren. Een tweede mogelijkheid is 
dat ouders geneigd zijn ‘second-best oplossingen’ als voldoende goed te gaan ervaren.  

Maar 7 procent van de ondervraagde respondenten in het Trendonderzoek is ontevreden 
met de huidige opvang. Redenen voor ontevredenheid zijn: te weinig flexibiliteit (33 
procent), geen plaats beschikbaar of geen continuïteit (33 procent). Onvoldoende 
kwaliteit is slechts voor 2 procent reden voor ontevredenheid met de huidige opvang.  

Naast allerlei (wettelijke) eisen die aan aanbieders van formele kinderopvang worden 
opgelegd (veiligheid, verhouding tussen leidsters en kinderen, enzovoort), vormt de 
onaantrekkelijkheid van bepaalde functies in de kinderopvang een mogelijke 
belemmering. Dit geldt zeker als de arbeidsmarkt weer krapper wordt. Met name de 
functies in de na- en buitenschoolse opvang zijn wat betreft werktijden nogal versnipperd 
(klein aantal uren achtereen, diverse keren op een dag). Aan de andere kant is dit wellicht 
juist aantrekkelijk voor een deel van het arbeidsaanbod.  

4.6 KLUSSEN IN EN OM HET HUIS 

Voor kleinere eenvoudige regelmatig terugkerende klussen is men, net als bij 
huishoudelijke hulp, vaak niet bereid  meer te betalen dan het zwarte tarief en men wendt 
zich dan ook tot het zwarte circuit125. Voor klussen waarbij een zekere mate van 
vakmanschap en vaardigheden vereist zijn, zoals reparaties aan voertuigen en grote 
reparaties aan het huis, worden over het algemeen wel reguliere arbeidskrachten ingezet. 
De informant die werkzaam is bij een dienstencentrum is dezelfde mening toegedaan. De 
vertegenwoordiger van de brancheorganisatie voor klusbedrijven heeft echter niet de 
indruk dat prijzen voor eenvoudigere klussen meer onder druk staan of dat de klant eerder 
geneigd is om te vragen of dit soort klussen zwart kunnen worden uitgevoerd.  

Tabel B2.3 in de bijlagen bevat de redenen waarom de huishoudens uit de SEOR-enquête 
het afgelopen jaar geen klussen in en om het huis hebben laten doen door derden. De prijs 
(“het is te duur”) wordt nauwelijks als reden genoemd om klussen niet door iemand van 
buiten het huishouden te laten verrichten. In de meeste gevallen (44 procent) heeft men 

                                                      

123 De Koning, e.a., o.c., Den Haag, juni 2003. 
124 Vyvoy, o.c., Kinderopvang met Beleid, oktober 2002. 
125 Mot e.a., o.c., Den Haag, 1995. 
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überhaupt geen klussen gehad, terwijl men in 39 procent van de gevallen genoeg tijd had 
om de voorkomende klussen zelf te verrichten. 

Ook de geringere flexibiliteit in het witte formele circuit kan een obstakel zijn (Mot en 
Paape, 1995). Daarnaast zijn er volgens hen voor bepaalde klussen onvoldoende 
ondernemingen, door een onvoldoende aansluiting van de scholing (aanbod) bij de vraag. 
Hiervoor hebben wij in de empirie geen verdere bewijzen gevonden. 

Volgens de vertegenwoordiger uit de klussenbranche hangen belangrijke belemmeringen 
bij het totstandkomen van een formele markt voor klussenbedrijven samen met de 
regeldruk die van toepassing is op (startende) ondernemingen. Denk hierbij aan de 
PEMBA, ARBO-wetgeving, de wet Poortwachter, doorbetaling bij ziekte en wijzigingen 
in de flex-wetgeving. Daarnaast legt hij de nadruk op een knelpunt in verband met de 
Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Op dit moment bestaat rechtsonzekerheid bij de ZZP-
ers (het grootste gedeelte van de klussenbedrijven bestaat uit ZZP-ers), omdat het 
mogelijk is dat het UWV een naheffing oplegt aan de opdrachtgever van de ZZP-er. Dit 
kan als het UWV vermoedt dat toch sprake is van een dienstverband, wanneer de ZZP-er 
slechts voor één specifieke opdrachtgever heeft gewerkt. De opdrachtgever zal de 
naheffing willen verhalen op de ZZP-er die hierdoor met onverwachte kosten 
geconfronteerd wordt. Waarschijnlijk zullen klusbedrijven die zich (ook) op de markt van 
huishoudens richten niet met deze onzekerheid worden geconfronteerd, omdat ze veelal 
voor verschillende opdrachtgevers werken. Bovendien wordt de VAR per 1 januari 2005 
zodanig aangepast dat er niet langer grote onzekerheid voor opdrachtgevers bestaat126. 

4.7 CONCLUSIES: IMPERFECTIES EN BELEMMERINGEN OM 
WITTE PERSOONLIJKE DIENSTEN TE GEBRUIKEN 

De centrale vraag van het onderzoek is met welke maatregelen het witten van de zwarte 
informele markt kan worden gestimuleerd. Het witten van (een deel van) de informele 
markt voor persoonlijke dienstverlening kan verschillende gunstige maatschappelijke 
effecten hebben. Puur economisch is er alleen vanwege externe effecten reden om in te 
grijpen op de markt voor kinderopvang, en dat doet de overheid dan ook al. Ook voor 
huishoudelijke hulp zou men kunnen stellen dat er positieve externe effecten bestaan. 
Echter, de argumentatie is, omdat het uitbesteden van huishoudelijke hulp niet strikt 
noodzakelijk is voor de arbeidsmarktparticipatie en omdat het minder direct met het 
hebben en opvoeden van kinderen te maken heeft, minder sterk dan bij kinderopvang.  

In dit hoofdstuk hebben vervolgens de belemmeringen die de ontwikkeling van een witte 
markt voor persoonlijke dienstverlening in de weg staan centraal gestaan. Beleidsopties 
zullen zich namelijk moeten richten op de geconstateerde belemmeringen en ook met 
andere omstandigheden rekening moeten houden. Succesvolle beleidsopties moeten 
maatwerk zijn; er bestaan geen standaard oplossingen127. 

                                                      

126  Dan wordt de wijziging van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR van kracht. Zie ook: 
persbericht van SZW, Zelfstandigen krijgen meer duidelijkheid over belasting en premies, nr. 
04/145, 1 juli 2004. 

127 Renooy e.a, o.c., EC, DG Employment and Social Affairs, 2004. 
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Huishoudelijke hulp 

De belangrijkste, doorslaggevende belemmering voor de ontwikkeling van een formele 
markt voor huishoudelijke hulpen, is dat de evenwichtsprijs substantieel onder de prijs op 
de formele markt ligt. Mede gezien de maximale prijs die niet-gebruikers eventueel 
bereid zijn te betalen, zijn er slechts beperkte mogelijkheden voor het totstandkomen van 
een vraag naar een formele hulp tegen een ongesubsidieerde prijs, noch tegen de huidige 
gesubsidieerde prijs. Een groot deel van de huidige informele vraag zou verdwijnen als er 
witte formele prijzen zouden moeten worden gevraagd. Via de huishoudhulpconstructie 
kan overigens op de informele markt tegen lagere witte prijzen gewerkt worden dan op de 
formele markt, maar van deze constructie wordt naar verwachting maar weinig geheel 
volgens de regels gebruik gemaakt. Vaak zullen de hulpen de inkomsten niet opgeven aan 
de belasting.   

Het blijkt verder dat een deel van de huishoudens geen formele of informele 
huishoudelijke hulp kunnen vinden. Dit kan liggen aan een aanbodtekort, maar ook 
kunnen intransparantie van de markt (waar vind ik een informele hulp) en 
vertrouwensproblemen hierbij een rol spelen. Er zijn ook andere aanwijzingen voor 
vertrouwensproblemen (“niemand kan het werk zo goed doen als ikzelf”). Bij het 
aantrekken van de conjunctuur kunnen eventuele aanbodtekorten weer toenemen. Bij het 
witten van de markt zal, indien in die situatie de netto lonen dalen ten opzichte van de 
huidige situatie, het aanbod van personen die dit werk willen doen, afnemen. Dit heeft te 
maken met de relatief hoge elasticiteit van het arbeidsaanbod van tweede verdieners.  

De beperking tot een bepaalde specifiek aanbod (werklozen) is een belangrijke 
belemmering geweest bij de RSP. Dit heeft onder andere geleidt tot kwaliteits- en 
vertrouwensproblemen. Verder blijken uitkeringsgerechtigden met het verrichten van 
huishoudelijk werk voor anderen niet of nauwelijks aan de uitkering te kunnen 
ontsnappen. Dit vraagt om meer generieke maatregelen die ook andere groepen 
aanbieders bestrijken.  

Kinderopvang 

Bij kinderopvang zijn er, in tegenstelling tot voor enkele jaren geleden, geen sterke 
aanwijzingen meer dat er aanbodtekorten zijn in de formele sector. De stelling dat hoge 
kwaliteitseisen, bouwvoorschriften en veiligheidseisen nog steeds een belemmering zijn 
voor het totstandkomen van een formele markt, staat in schril contrast met de sterke groei 
van de formele kinderopvang sinds begin jaren negentig. Er valt ook geen grote 
ontevredenheid te constateren bij diegenen die kinderopvang gebruiken.  

De overheid en ook een aanzienlijk deel van de werkgevers dragen bij aan de kosten van 
kinderopvang. Dit kan worden gerechtvaardigd door de positieve externe effecten die 
kinderopvang genereert. Door de overheids- en werkgeversbijdragen is de prijs bij 
kinderopvang veel minder een belemmering voor het totstandkomen van een formele 
markt dan in het geval van huishoudelijke hulp. De door huishoudens te betalen prijs is 
afhankelijk van het huishoudinkomen. Het kan echter zijn dat de invloed van de factor 
prijs wordt gemaskeerd doordat veel vrouwen, vanwege de kosten voor kinderopvang, 
kiezen voor een oplossing waarmee ze betaald werk en zorgtaken kunnen combineren en 
kosten voor kinderopvang kunnen ontlopen. Hierdoor geven ze aan geen kinderopvang 
nodig te hebben, omdat ze tevreden zijn met de gekozen oplossing.  

Evenzeer kunnen vertrouwensproblemen en principes ten grondslag liggen aan het feit dat 
een groot deel van de huishoudens met kinderen zegt geen kinderopvang nodig te hebben.  
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Tot slot lijkt er geen sprake te zijn van een gebrek aan flexibiliteit of kwaliteit in de 
formele sector. In eenderde van de gevallen waarin huidige gebruikers ontevreden zijn 
(dit is maar beperkt het geval), vormt de inflexibiliteit van het aanbod hiervoor de reden. 
Gastouderopvang en onthaalhuizen zouden wat dit betreft soelaas kunnen bieden.  

Klussen in en om het huis 

Net als bij huishoudelijke hulp is de prijs bij klussen in en om het huis de 
doorslaggevende belemmering die het totstandkomen van een formele witte markt voor 
relatief eenvoudige klussen in de weg staat. Deze relatief eenvoudige klussen kan men 
ook makkelijk zelf doen, waardoor men niet bereid is voor dit soort klussen een hoge 
prijs te betalen.  

Een andere belemmering om vraag naar diensten in het formele circuit uit te oefenen, kan 
worden gevonden in de geringere flexibiliteit vergeleken bij het informele circuit. 
Wanneer we naar het aanbod kijken, blijkt de regeldruk die van toepassing is op de veelal 
ZZP-ondernemingen allerlei belemmeringen op te werpen.  
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5 BESPREKING EN BEOORDELING VAN ENKELE 
BELEIDSOPTIES 

5.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk behandelen we een aantal beleidsopties om het witten van de markt voor 
persoonlijke dienstverlening te stimuleren. Deze beleidsopties zijn geselecteerd uit een 
inventarisatie van nationale initiatieven en ideeën en van instrumenten die in ons 
omringende landen op het terrein van de persoonlijke dienstverlening zijn 
geïntroduceerd128. In instrumenten worden soms bepaalde beleidselementen met elkaar 
gecombineerd. In dit hoofdstuk bespreken we, los van in Nederland of in het buitenland 
bestaande specifieke instrumenten, de beleidsopties in meer algemene zin. De 
beleidsopties bestaan veelal uit veranderingen in de bestaande wet- en regelgeving, de 
introductie van nieuwe regelgeving of het nadrukkelijker toepassen van bestaande wet- en 
regelgeving. 

De markten voor huishoudelijke hulp en aanverwante eenvoudige klussen in en om het 
huis hebben de meeste potentie in zich als het gaat om het witten van de informele markt. 
Een groot deel van deze markt voltrekt zich immers momenteel via het betaalde, veelal 
zwarte, informele circuit (zie hiervoor hoofdstuk 3). De cruciale belemmering op deze 
markt is de witte prijs die bedrijven minimaal voor dergelijke diensten moeten vragen. Op 
de kinderopvangmarkt en de markt voor specialistische klussen is er potentieel veel 
minder te witten. Het betaalde informele deel van de kinderopvangmarkt is namelijk 
relatief bescheiden. Specialistische klussen worden al vaak via het formele circuit 
uitgevoerd; hierbij is overigens onduidelijk welk deel daarvan ook volledig wit wordt 
afgehandeld. 

Gezien het voorgaande en vanwege het belang van een toename van de 
arbeidsmarktparticipatie leggen we de nadruk op beleidsopties die in ieder geval ook 
invloed hebben op de prijs van de diensten op de formele markt. Andere beleidsopties 
(wegnemen toetredingsbarrieres, bevorderen van kwaliteitssystemen en certificering, 
enzovoort) kunnen weliswaar bijdragen aan het stimuleren van de witte markt, maar deze 
bijdrage zal, zeker bij huishoudelijke hulp en aanverwante eenvoudige klussen, beperkt 
zijn als niet tegelijkertijd de prijs op de witte markt omlaag gaat.  

Eerst gaan we in paragraaf 5.2 in op relevant bestaand beleid in Nederland. Het gaat dan 
in de eerste plaats om specifiek beleid zoals de vrijstelling van premies voor de 
werknemersverzekeringen voor mensen die voor een natuurlijke persoon huishoudelijk 
werk verrichten (de huishoudhulpconstructie), de mogelijkheid om als zelfstandige 
zonder personeel te gaan werken en verlaging/vrijstelling van BTW. We stippen 
daarnaast enkele meer generieke maatregelen aan, zoals de arbeidskorting en de relatieve 
verlaging van het minimumloon. 

                                                      

128 Een beschrijving van enkele specifieke buitenlandse instrumenten wordt opgenomen in een 
afzonderlijk werkdocument.  
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Nieuwe, aanvullende specifieke beleidsopties behandelen we onder twee kopjes: 

1. Beleidsopties die vooral de vraagkant betreffen (paragraaf 5.3) 
! fiscale aftrek van de kosten voor persoonlijke diensten voor gebruikers; 
! op basis van de vraag bemiddeling en zoeken van aanbod 

(bemiddelingsfunctie). 
2. Beleidsopties die vooral de aanbodkant betreffen (paragraaf 5.4) 

! defiscalisering van persoonlijke diensten; 
! andere vorm van aanbod door franchise-formule; 
! bepaalde vormen van arbeid (van specifieke doelgroepen) subsidiëren; 
! sociale dienstplicht voor uitkeringsgerechtigden. 

 

Verder zou kunnen worden gedacht aan Local Exchange and Trade Systems (LETS), 
ruilsystemen waarin deelnemers goederen en diensten met elkaar verhandelen. We gaan 
echter niet verder op deze beleidsoptie in omdat het in dit ruilsysteem juist gaat om 
informele onbetaalde ruil van diensten en goederen, waarvan niet moet worden 
uitgesloten dat het juist de formele economie tot op zekere hoogte verdringt.  

Enkele generieke maatregelen stippen we in paragraaf 5.5 aan. Het gaat dan 
achtereenvolgens om een verhoging van de arbeidskorting, het afschaffen/omvormen van 
de algemene heffingskorting, een verlaging van het minimumloon en een algemene 
subsidie op laagbetaalde arbeid. 

Bij elke beleidsoptie volgt na een bespreking daarvan een beoordeling op een aantal 
dimensies. Dit betreft mogelijke effecten op de prijs, de voor- en nadelen voor de vragers 
naar en aanbieders van persoonlijke dienstverlening en effecten voor bijvoorbeeld de 
loon- en inkomstenbelasting, het draagvlak van de werknemersverzekeringen en 
inkomensafhankelijke regelingen. 

We besluiten het hoofdstuk met een synthese in paragraaf 5.6. 

5.2 BESTAAND BELEID 

5.2.1 VRIJSTELLING VAN BETALING SOCIALE PREMIES  

Op de informele markt voor huishoudelijke hulp is het reeds mogelijk om onder bepaalde 
voorwaarden wit te werken zonder dat er premies voor de werknemersverzekeringen 
afgedragen behoeven te worden en zonder dat de particuliere opdrachtgever loonbelasting 
hoeft in te houden en af te dragen129. Dit is geregeld in artikel 6 van de 
werknemersverzekeringen (WW, WAO en ZW), respectievelijk artikel 5 van de Wet op 
de loonbelasting.   

                                                      

129 Premies voor de volksverzekeringen (AOW, AWBZ, ANW) zijn in Nederland opgenomen 
in de loonheffing.  
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Beide artikelen stellen dat er geen sprake is van een (fictief) dienstbetrekking wanneer 
iemand ten behoeve van een natuurlijke persoon uitsluitend of nagenoeg uitsluitend 
huiselijke of persoonlijke diensten in diens huishouding verricht en die diensten 
doorgaans op minder dan drie dagen per week verricht. In dat geval hoeven er geen 
premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen en hoeft de opdrachtgever geen 
loonbelasting in te houden en af te dragen aan de belastingdienst. Wel moet de 
huishoudelijke hulp de inkomsten opgeven aan de belasting voor de inkomstenbelasting. 
We zullen dit in het vervolg ook wel de huishoudhulpconstructie noemen. De regeling 
geldt, gezien het gestelde in de artikelen, ook voor kinderopvang in het huis van het 
gebruikende huishouden.  

Een huishoudelijke hulp kan op deze manier zonder premies te betalen werk verrichten 
voor verschillende particuliere huishoudens, maar is dan ook niet verzekerd voor de 
werknemersverzekeringen. Het arrangement rond de alfahulp in de thuiszorg is mede op 
de huishoudhulpconstructie gebaseerd130. Zie box 5.1. 

Box 5.1 De alfahulp in de thuiszorg 

In de thuiszorg werken ongeveer 70 duizend personen als alfahulp. De basiswerkzaamheden van een alfahulp 
bestaat voornamelijk uit huishoudelijke werkzaamheden. Men hoeft geen (werknemers- en werkgevers)premies 
voor de werknemersverzekeringen te betalen zolang men maximaal twaalf uur per week verdeeld over 
maximaal twee dagen per week bij dezelfde klant werkt. Een alfahulp zit ook niet in het ziekenfonds. Het 
kenmerkende is dat alfahulpen geen dienstverband hebben. Ze zijn niet in dienst van een organisatie, maar 
werken rechtstreeks voor de klant en zijn dan ook bij die klant “in dienst”. Men moet om als alfahulp te gaan 
werken wel bij een thuiszorginstelling solliciteren. De thuiszorgorganisatie bemiddelt, maar de alfahulp wordt 
rechtstreeks door de klant betaald en bepaalt in overleg met de klant de werktijden. Van de klant wordt echter 
niet geëist dat een loonadministratie wordt gevoerd.  

Het bruto-uurloon van alfahulpen, waarin de vakantietoeslag en de doorbetaalde vakantie uren al zijn verwerkt, 
wordt landelijk vastgesteld. Een alfahulp krijgt alleen de gewerkte uren uitbetaald. Het uurloon ligt ongeveer op 
(iets boven) minimumloonniveau (circa € 10 per uur voor een volwassene inclusief vakantietoeslag en 
doorbetaalde vakantie). Een alfahulp moet zelf zorgen voor verzekeringen tegen het wegvallen van inkomen 
door langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Voorheen waren alfahulpen verplicht verzekerd tegen 
arbeidsongeschiktheid door de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) die per 1 juli 2004 is afgeschaft. 
Alfahulpen vormden een bijzondere categorie binnen de WAZ omdat zij geen zelfstandig bedrijf voeren. 
Alfahulpen houden op grond van de Wet arbeid en zorg wel hun recht op een uitkering wegens zwangerschap, 
bevalling, adoptie en pleegzorg131. 

 

Een (gedeeltelijke) vrijstelling van sociale premies is ook onderdeel van de Mini-jobs in 
Duitsland (zie box 5.2). Een belangrijk verschil met Nederland is dat in Duitsland 
daarnaast een belastingvrije voet bestaat, die zodanig hoog is dat de huishoudelijke hulp 
die onder de Mini-jobs valt ook geen inkomstenbelasting hoeft te betalen.  

                                                      

130 Webpage GOBnet Beroepen: Alphahulp. 
131 Zie: Wilma van Hoeflaken, Ziek zelfstandig en onverzekerd – vrouw, zelfstandig en zwanger 

-, in: NRC Handelsblad, 11 april 2004, p. 27. 
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Box 5.2 Mini-jobs in Duitsland 

In Duitsland zijn de Mini-jobs voor huishoudelijk werk in april 2003 ingevoerd omdat tot op dat moment vrijwel 
alle huishoudelijke hulpen zwart werden betaald. Er is een Centrale opgericht door de overheid. De klant moet 
daar zijn hulp aanmelden en aangeven hoeveel uur zijn hulp bij hem werkt. Sinds dit systeem in Duitsland is 
ingevoerd mag geen enkel huishouden meer een schoonmaakhulp “zwart” (dat betekent: niet aangegeven bij 
de Centrale) in dienst hebben, op straffe van een geldboete tot € 5.000 volgens het Sozialrecht en tot € 25.000 
volgens het belastingrecht. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er een sterke verschuiving heeft 
plaatsgevonden van de zwarte informele naar de witte Mini-jobs. In oktober 2003 waren er nog maar 36 duizend 
Mini-jobs in de huishoudelijke sector ten opzichte van 27 duizend voor de hervormingen (toen huishoudelijk 
werk onder de normale Mini-jobs vielen)132. 

Volgens de regeling hoeft een huishoudelijke hulp die minder dan € 400 per maand verdient (en er geen andere 
baan bij heeft) geen sociale premies te betalen. De aanmelding bij de Centrale gebeurt door een formulier dat 
zowel door de klant als door de werknemer moet worden ingevuld en ondertekend en dit bevat een 
automatische machtiging voor de sociale afdrachten die de klant moet afstaan aan de overheid. De klant betaalt 
namelijk over de inkomsten van de hulp bijdragen voor loondoorbetaling en pensioenverzekering. In totaal 
betaalt de vrager hiervoor 13,3 procent aan sociale lasten. De vrager moet zijn hulp altijd een formulier laten 
ondertekenen dat de hulp niet meer dan € 400 per maand verdient. Mocht dat wel het geval zijn dan is de 
vrager hiervoor verantwoordelijk en kan hij een (veel) hogere belastingaanslag krijgen (onduidelijk is overigens 
hoe een vrager dit kan controleren). De vrager wordt gecompenseerd voor de sociale lasten die hij/zij moet 
betalen door een fiscale aftrek (zie ook paragraaf 5.3.1). Tien procent van de kosten van een huishoudelijke 
hulp zijn aftrekbaar, met een maximum van € 510 per jaar.   

Als de arbeidsverhouding is aangemeld bij de Centrale, dan heeft de hulp aanspraak op loondoorbetaling bij 
ziekte. Als de klant de Centrale schriftelijk op de hoogte brengt van de ziekte van zijn hulp en hij kan bewijzen 
dat hij de hulp doorbetaalt dan ontvangt hij 70 procent daarvan terug van de Centrale. 

Als de huishoudelijke hulp meer verdient dan € 400, maar minder dan € 800 dan valt hij/zij onder de 
Niedriglohn-jobs. Dit is een tussenzone. Dan geldt (ten opzichte van een normale arbeidsrelatie) nog wel een 
geringere afdracht van sociale premies, maar de afdracht neemt toe naarmate men dichter in de buurt komt van 
de € 800 per maand. 

In het Duitse systeem worden de inkomsten van een huishoudelijke hulp die bijstand ontvangt, gekort op de 
uitkering. Evenals in Nederland is er in Duitsland geen vrijstelling van bepaalde inkomsten. WW-gerechtigden 
mogen wel een mini-job uitvoeren, maar om aanspraak te blijven maken op hun uitkering of reïntegratiehulp 
mogen zij wekelijks maximaal 15 uren werken. De verdiensten uit een mini-job leiden wel tot een korting op de 
uitkering, maar er wordt een vrijstelling gehanteerd van ten minste € 165 per maand.  

Een belangrijk verschil met Nederland is dat Duitsland daarnaast een belastingvrije voet in de loon- en 
inkomstenbelasting kent. Deze bedraagt met ingang van 1 januari 2004 € 7.664 per jaar133. De maximale 
inkomsten van een mini-jobber blijft hier ruim onder, waardoor deze ook geen inkomstenbelasting hoeft te 
betalen. 

 

In Nederland is de belastingvrije voet bij de belastingherziening in 2001 afgeschaft en 
vervangen door een algemene heffingskorting. Ook mensen die zelf niet werken maar wel 
een werkende partner hebben die voldoende belasting betaald, krijgen deze algemene 
heffingskorting. Elke euro die wordt verdiend moet worden opgegeven en vanaf de eerste 
euro moet feitelijk belasting worden betaald, waarvan de algemene heffingskorting 
vervolgens wordt afgetrokken134.   

                                                      

132 Baumann en Wienges, Policies on Undeclared Labour in Germany, Paper Malmö 
Conference on Undeclared Labour, November 2003. 

133 Zie: Juridische Nieuwsbrief Duitsland, Anwaltskanzlei Strick, januari 2004. 
134 Stel dat iemand niet werkt en een werkende partner heeft die voldoende belasting betaalt. De 

betreffende persoon ontvangt dan jaarlijks een algemene heffingskorting (voor 2004 bedraagt 
deze € 1.825) van de Belastingsdienst. Stel deze persoon gaat werken en verdient daarmee 
per jaar € 600. Daarover moet 33,4 procent belasting worden betaald. Dit komt neer op circa 
€ 200. Hij/zij krijgt dan, even afgezien van de arbeidskorting, nog € 1.825 minus € 200 = € 
1.625 van de Belastingdienst uitbetaald. Netto is deze persoon er  € 400 op vooruit gegaan.  
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In Nederland gold tot voor enkele jaren terug een zogenoemde invorderingsvrijstelling, 
onder andere voor alfahulpen. Dit is afgeschaft en vervangen door een tijdelijke 
verhoging van de algemene heffingskorting (tot en met 2005) voor alle mensen met een 
partner en een inkomen tot € 5.833135. Ook mensen die een gelijksoortig loon verdienen 
als alfahulpen kunnen van deze regeling gebruik maken. Dit neemt niet weg dat ook in dit 
geval inkomstenbelasting moet worden betaald en daardoor (voor mensen met een 
werkende partner) de netto inkomsten kleiner zijn dan de bruto inkomsten.  

Een Mini-job als in Duitsland zou in Nederland daarom ook wijzigingen in de loon- en 
inkomstenbelasting vereisen. Dit zou kunnen door inkomsten uit huishoudelijke hulp vrij 
te stellen van belasting (zie paragraaf 5.4.1) of door wijzigingen in de arbeidskorting 
en/of de algemene heffingskorting (zie hiervoor paragraaf 5.5). 

Beoordeling ten aanzien van de markt voor persoonlijke diensten 

De vrijstelling van premies voor de werknemersverzekeringen bestaat dus in Nederland 
voor huishoudelijke hulpen (en opvangers van kinderen) die op maximaal twee dagen per 
week bij één klant werken. De gebruikende huishoudens hoeven weliswaar geen 
loonbelasting in te houden en af te dragen, maar de huishoudhulp moet de inkomsten wel 
opgeven voor de inkomstenbelasting. Dit laatste, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de 
huishoudhulp ligt, zal in de praktijk weinig gebeuren.  

Voor de vragers heeft de vrijstelling van werknemerspremies een prijsverlagend effect ten 
opzichte van de witte prijs op de formele markt. De werkgeverslasten voor premies 
WAO, WW en ZFW liggen in 2004 op 16 tot 18 procent van de bruto loonkosten. Daar 
komt de pensioenpremie nog bij. Verder betalen werknemers 5,8 procent WW-premie 
voor inkomsten die de € 58 per dag (franchise) ten boven gaan.  

Daarnaast heeft de huishoudhulpconstructie de volgende voordelen boven het betrekken 
van hulp via een bedrijf of instelling: alleen de gewerkte uren worden betaald, er zit geen 
opslag in de tarieven voor niet-productieve uren en men betaalt, indien de omzet niet 
boven de € 10.000 per jaar uitkomt, geen BTW (zie ook paragraaf 5.2.2).  

Dit maakt dat de huishoudhulpconstructie tot veel lagere prijzen leidt dan het betrekken 
van huishoudelijke hulp via een bedrijf. Bedrijven hebben namelijk ten opzichte van 
particuliere hulpen te maken met andere kosten dan directe loonkosten en met BTW-
heffing. Verder zullen bedrijven niet-productieve uren en een risicomarge in hun prijzen 
verdisconteren. Zie hiervoor tabel 5.1 (gebaseerd op berekeningen in bijlage 4) waarin 
een indicatief beeld wordt gegeven van de opbouw van de witte prijs indien persoonlijke 
diensten op de witte formele markt worden ingekocht. Voor bedrijven is het bruto 
uurloon ongeveer de helft van de totale uurprijs, terwijl particuliere hulpen, mits zij via de 
huishoudhulpconstructie kunnen werken, zich tegen ongeveer dit bruto uurloon kunnen 
aanbieden. Werknemers in loondienst van bedrijven betalen uit het bruto loon nog 
pensioenpremie, premies voor de werknemersverzekeringen en inkomstenbelasting. Wat 
resteert is hun netto loon. Het netto loon voor iemand zonder kinderen met minimumloon 
bedraagt inclusief vakantiegeld ongeveer € 8,20 per werkbaar uur. Mensen die via de 
huishoudhulpconstructie werken, zouden vanuit hun bruto loon alleen inkomstenbelasting 
dienen te betalen, en geen premies voor werknemersverzekeringen.  

                                                      

135 Dit komt ongeveer overeen met wat alpha-hulpen maximaal bij één klant kunnen verdienen: 
48 (52 – 4 weken vakantie) * 12 uur * € 10,13 is gelijk aan € 5.835. 
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Tabel 5.1 Indicatieve opbouw witte uurprijs persoonlijke één op één diensten 
(huishoudelijke hulp en klussen) op de formele markt (voor een werknemer 
op minimumloonniveau) 

Post Bijdrage aan uurprijs % van totale uurprijs (excl. PM) 

Bruto loon werknemer per werkbaar uur +/- € 9,85 49% 

Werkgeverspremies sociale 
verzekeringen 

+/- € 1,50 8% 

Werkgeversdeel pensioenpremies PM PM 

Opslag voor niet-productieve uren +/- € 2,00 10% 

Overige kosten dan directe 
personeelskosten 

+/- € 3,35 17% 

Ondernemers- of risicomarge PM PM 

Omzetbelasting (19 procent) +/- € 3,20 16% 

Totaal prijs incl. omzetbelasting +/- € 20,00 + PM 100% 

 

De huishoudhulpconstructie en de Mini-jobs in Duitsland zijn geschikt voor personen die 
hun werk willen combineren met de zorg voor kinderen thuis. Het is moeilijk (in 
Nederland) of zelfs onmogelijk (Duitsland) om er een volwaardig inkomen mee te 
verwerven. De constructie is mogelijk wel geschikt om niet-uitkeringsgerechtigden met 
een partner die kostwinner is, de zogenoemde tweede verdieners, naar de witte markt te 
lokken, maar dus niet voor uitkeringsgerechtigden. De aantrekkelijkheid voor 
uitkeringsgerechtigden zal vooral ook afhangen van de vraag welk bedrag van de 
bijverdiensten men mag houden. Afhankelijk van de individuele voorkeuren zijn 
mogelijke nadelen van het Nederlandse systeem aan de aanbodkant dat men geen 
arbeidscontract heeft, niet verzekerd is tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, 
geen pensioen opbouwt, bij ziekte niet wordt doorbetaald en geen mogelijkheden heeft 
voor (bij)scholing of loopbaanbegeleiding. Dit geldt trouwens ook voor thuiswerksters en 
gastouders. De FNV-Vrouwenbond is een project (genoemd “van baantje naar baan”) 
gestart om deze situatie te verbeteren. Daar staat tegenover dat een deel van het aanbod 
niet geïnteresseerd zal zijn in deze zaken.  

De mogelijke voordelen voor de mini-jobber in Duitsland zijn: 

! Zij/hij heeft aanspraak op betaalde vakantiedagen. 
! Doorbetaling bij ziekte. 
! Zij/hij bouwt (een bescheiden) pensioen op. 
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Tabel 5.2 Bestaand beleid: vrijstelling van premies werknemersverzekeringen 

Aspect Beschrijving 

Aard beleid Vrijstelling van betaling van premies voor de werknemersverzekeringen voor mensen 
met kleine banen in de persoonlijke diensten. Huishoudens hoeven geen 
loonbelasting af te dragen; wel moeten de aanbieders inkomstenbelasting betalen 
over de verdiensten. 

Voordelen vraagkant Lagere kosten t.o.v. witte formele markt doordat bepaalde premies niet hoeven te 
worden betaald en omdat het informeel geregeld kan worden. In Nederland verdere 
voordelen: geen arbeidsrelatie en alleen gewerkte uren worden betaald.  

Nadelen vraagkant Afhankelijk van vormgeving. In Duitsland is sprake van een arbeidsverhouding en 
van loondoorbetaling bij ziekte. In Nederland is dat bij maximaal 2 dagen per week 
per klant niet zo. 

Voordelen aanbodkant Afhankelijk van vormgeving.  

In Duitsland bij inkomsten tot € 400 per maand: geen sociale lasten, geen premies 
werknemersverzekeringen, w.o. ziekenfonds. 

In Duitsland: loondoorbetaling bij ziekte, pensioenopbouw en onder voorwaarden ook 
opengesteld voor WW-ers. 

Alfahulp in Nederland: geen dienstverband (flexibel), krijgt vakantiegeld en recht op 
vakantie geregeld. 

Nadelen aanbodkant In NL: geen dienstverband (onzeker). 

Niet verzekerd voor WW en WAO, geen opbouw aanvullend pensioen. 

Voor het merendeel van de uitkeringsgerechtigden niet voldoende om aan uitkering 
te ontsnappen. In Nederland: inkomsten worden gekort op de uitkering.  

Maatschappelijke voor- 
en nadelen 

Draagvlak sociale verzekeringen wordt aangetast indien veel mensen dit werk gaan 
doen die voorheen een reguliere baan in loondienst hadden. 

Ten opzichte van zwarte markt: meer belastinginkomsten en rechtvaardiger verdeling 
inkomensafhankelijke regelingen. 

Mogelijk minder effectief arbeidsaanbod in andere segmenten van de arbeidsmarkt 
als het té aantrekkelijk wordt om in persoonlijke diensten te werken. 

Leidt niet direct tot meer werkgelegenheid in persoonlijke diensten; wel mogelijk een 
verschuiving van werkgelegenheid van zwarte naar witte informele markt. 

Andere noodzakelijke 
veranderingen t.o.v. de 
huidige situatie 

Scherpere en effectieve controle/hogere sancties op zwart (informeel) werk.  

 

 

Echter, de huishoudhulpconstructie is in vergelijking met de huidige informele, vooral 
zwarte praktijk minder aantrekkelijk voor aanbieders: men moet in ieder geval de 
verdiensten opgeven voor de inkomstenbelasting. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor 
inkomensafhankelijke overdrachten. Een maatschappelijk voordeel ten opzichte van de 
zwarte markt is dat het (gesteld dat de inkomsten wel bekend worden bij de belastingen) 
tot een rechtvaardiger verdeling van de inkomensafhankelijke regelingen leidt.  

De huishoudhulpconstructie geeft voor verschillende groepen aanbieders (uitkerings-
gerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden die inkomensafhankelijke overdrachten 
genieten) nog geen directe prikkel om zich niet langer via het zwarte circuit aan te bieden. 
Dit wordt bevestigd door de huidige praktijk: er zullen maar weinig huishoudelijke 
hulpen zijn die netjes hun inkomsten aan de belasting opgeven. Om maatschappelijke 
voordelen te realiseren, zou deze beleidsoptie moeten worden gecombineerd met een 
strengere handhaving van de bestaande wet- en regelgeving (zie ook paragraaf 1.2) door 
een scherpere en effectieve controle op zwarte arbeid in de persoonlijke diensten sector. 
Een effectieve handhaving is echter niet eenvoudig en zal veel geld kosten. Bovendien 
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kan effectieve handhaving ertoe leiden dat de prijzen die huishoudens voor 
huishoudelijke hulp moeten betalen iets omhoog gaan (er moet immers 
inkomstenbelasting worden betaald door de hulp, die dat (deels) zal doorberekenen in de 
prijs), waardoor meer huishoudens zullen beslissen het werk weer zelf uit te gaan voeren. 
Afhankelijk van de mate waarin de prijs omhoog gaat, heeft dit dan grotere of kleinere 
negatieve consequenties voor de arbeidsmarktparticipatie, zowel in personen als in uren. 
Een opwaartse druk op de prijzen ontstaat mogelijk ook als door een effectieve controle 
een deel van het huidige informele zwarte aanbod zich terugtrekt van de markt.  

De mogelijkheid om via de huishoudhulpconstructie wit te werken bestaat al geruime tijd. 
Toch wordt er hoogstwaarschijnlijk op volstrekt legale wijze weinig gebruik van 
gemaakt; veel hulpen geven de inkomsten niet op aan de Belastingdienst. Dit heeft 
mogelijk te maken met de onbekendheid van de constructie. Het is een optie om de 
huishoudhulpconstructie intensief onder de aandacht te brengen van vragers en 
aanbieders om het witten van de markt te stimuleren. Dit leidt er dan niet direct ook toe 
dat de zwarte markt wordt teruggedrongen omdat de huishoudhulpconstructie voor het 
aanbod in het algemeen minder aantrekkelijk is dan de zwarte variant waarin men de 
inkomsten niet opgeeft. Daarom zou tegelijkertijd via een verscherpte controle getracht 
kunnen worden om de zwarte markt terug te dringen.    

5.2.2 ZZP-SCHAP  

Werken als zelfstandige zonder personeel (zzp-er) past in de trend van individualisering. 
Een eigen bedrijfje biedt mensen vaak meer mogelijkheden om hun arbeid zelf in te delen 
en werk te combineren met privé-zaken zoals zorg dan een baan in loondienst. Overigens 
komen zzp-ers momenteel met name voor in de overige dienstverlening, de bouw 
(waaronder klusbedrijven) en het transport (‘vrije rijders’). 

Zzp-ers hebben geen werknemers in dienst. Zij hebben verschillende mogelijke 
kostenvoordelen ten opzichte van bedrijven mét personeel. Ze hoeven bijvoorbeeld geen 
leegloop of ziekte van personeel in hun prijzen te verdisconteren. Een ander voordeel is 
dat zzp-ers mogelijk lagere overige kosten hebben dan bedrijven met personeel. Tot slot 
zijn zzp-ers niet verplicht verzekerd. Een aanzienlijk deel van de zzp-ers is niet 
aanvullend verzekerd tegen inkomensderving door ziekte en/of langer durende 
arbeidsongeschiktheid en bouwt geen aanvullend pensioen op (de meest genoemde reden 
is dat het te duur is). Voor vrouwen geldt dit in sterkere mate dan voor mannen omdat zij 
vaak kunnen terugvallen op (voorzieningen van) hun partner (zie ook hoofdstuk 2 over de 
institutionalisering van het kostwinnerschap). 

Tegenover de mogelijke kostenvoordelen staat dat zzp-ers te maken krijgen met 
omzetbelasting (BTW, zes of 19 procent) en inkomstenbelasting. Bijna alle ondernemers 
moeten BTW betalen (de kinderopvang is bijvoorbeeld een uitzondering). De 
“kleine”ondernemersregeling regelt dat kleine ondernemers minder of helemaal geen 
BTW afdragen. Voorwaarden voor de kleine ondernemersregeling zijn: 

! er zou in één jaar per saldo maximaal € 1.883 aan BTW moeten worden betaald;  
! het moet gaan om een éénmanszaak, een VOF of een CV; 
! men voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de BTW (zoals het 

uitreiken en bewaren van facturen). 
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Het eerste betekent dat, bij een BTW-tarief van 19 procent, circa € 10.000 per jaar aan 
netto omzet kan worden behaald voordat daadwerkelijk BTW moet worden betaald.  

Verder kan een zzp-er, indien men door de Belastingdienst als ondernemer wordt 
aangemerkt, profiteren van fiscale faciliteiten en andere regelingen gericht op 
ondernemers136. 

Zzp-ers kunnen een bedreiging zijn voor mkb-bedrijven en hun werknemers, omdat zij 
zouden kunnen concurreren op regelgeving en tarieven. De redenering achter oneerlijke 
concurrentie op basis van regelgeving is dat zzp-ers minder aan regels zijn gebonden en 
kunnen concurreren met ondernemers met personeel door het niet of beperkt toepassen 
van bepaalde wetgeving. De overheid heeft echter de Arbowet en de Arbeidstijdenwet 
(rijtijdenbesluit) zodanig aangepast dat in sectoren waar verschillen tussen ondernemers 
met personeel en zzp-ers tot grote kostenverschillen zouden kunnen leiden, zzp-ers zich 
ook aan deze wetten moeten houden. Met andere woorden: net als in andere branches en 
sectoren is het niet de regelgeving die leidt tot kostenverschillen, maar het (niet) naleven 
ervan wel137. 

Volgens Hessels e.a. lijkt het echter niet waarschijnlijk dat er sprake is van bewuste 
concurrentie op tarieven138. Niet-financiële motieven overheersen bij de keuze voor het 
zzp-schap, slechts een klein percentage zzp-ers blijken een lager tarief te vragen, er is 
geen verband tussen het niet verzekerd zijn en de hoogte van het tarief en concurrentie 
speelt geen prominente rol voor zzp-ers. In het onderzoek van Evers e.a.139 zegt ruim de 
helft van de ondervraagde ondernemers een marktconform tarief te hanteren, een vijfde 
zegt een lager tarief te rekenen en zes procent vraagt een bovengemiddeld tarief.  

Beoordeling ten aanzien van de markt voor persoonlijke diensten 

Het zzp-schap biedt betrokkenen meer flexibiliteit en meer mogelijkheden om werk en 
privé met elkaar te combineren dan een baan in loondienst. Vanuit dat oogpunt biedt het 
vooral kansen voor de arbeidsmarktintreding van herintredende vrouwen (zzp-ers zijn tot 
nu toe echter met name wat oudere mannen die de hoofdkostwinner zijn). Meer in het 
algemeen kan het zzp-schap mogelijkheden bieden voor personen die vanwege hun 
specifieke eisen of wensen niet of moeilijk als werknemer aan de slag kunnen. Het zzp-
schap komt al relatief vaak voor in de klussensector. Voor aanbod op de markt voor 
huishoudelijke hulp is het zzp-schap in de huidige situatie waarschijnlijk geen 
aantrekkelijke optie, omdat men weliswaar geen premies voor de werknemers-
verzekeringen hoeft te betalen maar wel inkomstenbelasting. Dit komt in grote lijnen 
overeen met de huishoudhulpconstructie die makkelijker toe te passen is. 

Het hierboven genoemde, mogelijke kostenvoordeel ten opzichte van bedrijven met 
personeel zou vanuit de vraagkant bezien aantrekkelijk kunnen zijn, maar 
hoogstwaarschijnlijk is het kostenvoordeel te beperkt om een veel grotere vraag naar 

                                                      

136 Hessels e.a., o.c. september 2003, p. 11. 
137 Zie ook: P.J.M. Vroonhof, M.J. Overweel, J.A. de Muijnck, Zelfstandigen Zonder Personeel, 

waarheden en mythes, EIM, Zoetermeer, augustus 2001, p. 13-14. 
138 Vroonhof e.a., o.c., augustus 2001, p. 13-14. 
139 Evers e.a., o.c., september 2002, p. 22. 
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formele witte vormen van persoonlijke dienstverlening uit te lokken. Het lijkt er 
bovendien op dat het kostenvoordeel vaak niet wordt verwerkt in de tarieven: veel zzp-ers 
geven aan tegen minimaal een marktconform tarief te werken.  

Een groei van het aantal zzp-ers ten opzichte van het aantal werknemers kan de sociale 
zekerheid uithollen omdat veel zzp-ers zich niet verzekeren tegen inkomensrisico’s140. Dit 
geldt met name als personen die voorheen in loondienst waren, besluiten om als zzp-er 
aan de slag te gaan.  

Het zzp-schap biedt waarschijnlijk maar beperkte mogelijkheden voor mensen met een 
uitkering. Vijf procent van de zzp-ers is gestart vanuit de WW, de bijstand of was 
arbeidsongeschikt141. Van regelingen van de overheid om te stimuleren dat personen 
vanuit een uitkering kiezen voor zelfstandig ondernemerschap wordt ook weinig gebruik 
gemaakt. 

De zzp-constructie lijkt met name voor mensen die huishoudelijk werk ambiëren te 
gecompliceerd en te veeleisend. Het biedt geen duidelijke voordelen ten opzichte van de 
huishoudhulpconstructie. De zzp-gedachte is met name geschikt voor mensen die bewust 
kiezen voor een eigen bedrijfje. Dit is beter voor te stellen in de klussensector en 
mogelijk ook de kinderopvang. Met name in de laatstgenoemde sector zou deze 
mogelijkheid wellicht intensiever onder de aandacht kunnen worden gebracht van mensen 
die kinderopvang aan huis zouden willen starten.  

                                                      

140 Hessels e.a., o.c., september 2003, p. 80. 
141 G. Evers, Eigen baas zijn. Onderzoek naar zelfstandig ondernemers zonder personeel en hun 

bedrijf, TNO Arbeid, 2000. 
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Tabel 5.3 Bestaand beleid: zzp-schap  

Aspect Beschrijving 

Aard beleid Andere vorm van aanbod door zelfstandigen zonder personeel. 

Voordelen vraagkant Mogelijk lagere prijzen op formele witte markt door kostenvoordeel zzp-ers.  

Flexibeler aanbod dan dat van bedrijven met personeel. 

Nadelen vraagkant Ondernemer moet wel BTW betalen, wat de prijs weer wat verhoogt ten opzichte 
van het aanbod van individuen via de huishoudhulpconstructie.  

Voordelen aanbodkant Flexibiliteit, zelf indelen tijd, combinatie werk-privé. 

Fiscale faciliteiten en andere regelingen voor ondernemers. 

Biedt mogelijkheden voor herintreders. 

Nadelen aanbodkant Veelal niet verzekerd en geen opbouw  aanvullend pensioen. 

Te gecompliceerd/te veeleisend voor eenvoudig werk als huishoudelijke hulp. 

Maatschappelijke voor- 
en nadelen 

Draagvlak werknemersverzekeringen wordt uitgehold als aantal zzp-ers 
substantieel toeneemt, vooral als het gaat om mensen die voorheen een baan in 
loondienst hadden. 

Indien inkomen bekend bij Belastingdienst: meer belastinginkomsten en 
rechtvaardiger uitbetaling van inkomensafhankelijke regelingen. 

Leidt niet direct tot meer werkgelegenheid in persoonlijke diensten; wel mogelijk een 
verschuiving van werkgelegenheid van zwarte naar witte markt. 

Andere noodzakelijke 
veranderingen t.o.v. de 
huidige situatie  

Scherpere en effectieve controle/hogere sancties op zwart werk.  

 

 

5.2.3 VRIJSTELLING/VERLAGING VAN BTW 

In Nederland is kinderopvang vrijgesteld van BTW en voor een deel van de klussen 
wordt bij wijze van experiment een verlaagd BTW-tarief toegepast. 

Sinds 1 januari 2000 is het namelijk bij experiment toegestaan om een laag BTW-tarief 
(minimaal vijf procent) te hanteren op een aantal arbeidsintensieve diensten. Dit 
experiment liep eerst tot 31 december 2002, is verlengd tot 31 december 2003 en 
vervolgens nogmaals verlengd tot 31 december 2005. Onder arbeidsintensieve diensten 
wordt in dit verband verstaan die diensten, die zeer lokaal zijn gebonden en worden 
verleend door kleine bedrijven en die daardoor geringe mogelijkheden hebben tot 
schaalvergroting. Het doel van het experiment is om de werkgelegenheid en efficiëntie in 
deze sectoren te vergroten. De lage tarieven gelden uitsluitend voor goederen en diensten 
die de EC in bijlage H (met betrekking tot goederen en diensten van sociale en culturele 
aard) en K van de zesde BTW-richtlijn142 heeft opgenomen. Volgens deze laatste bijlage 
mogen lidstaten verlaagde tarieven toepassen op ten hoogste twee uit vijf nader 
gedefinieerde diensten, waaronder glazenwassen en het schoonmaken van particuliere 
woningen. 

Van de negen landen die meedoen aan het experiment, hebben alleen Luxemburg en 
Frankrijk er voor gekozen hebben om het verlaagde tarief toe te passen op de categorie 
glazenwassers en schoonmaken van particuliere woningen. De Nederlandse overheid 

                                                      

142  Zesde BTW-richtlijn 77/388/EEG(1), Bijlage H en K. 
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heeft gekozen voor de categorieën kleine hersteldiensten, kappersdiensten en 
schilderwerk en pleisterwerk ten behoeve van de renovatie en het herstel van particuliere 
woningen van meer dan 15 jaar oud. In Nederland is het verlaagde BTW-tarief 
vastgesteld op zes procent. Waarom Nederland niet gekozen heeft voor 
schoonmaakdiensten, is ons niet bekend. Misschien is de reden geweest dat 
huishoudelijke hulp toch veelal niet via bedrijven wordt betrokken.  

Op basis van de evaluatieverslagen van de lidstaten die het verlaagde tarief hebben 
toegepast is de EC tot de conclusie gekomen dat niet duidelijk kan worden aangetoond 
dat de verlaging van het BTW-tarief positieve effecten voor de werkgelegenheid heeft 
gehad of de zwarte economie heeft teruggedrongen. Verder leidt een verlaging van het 
BTW-tarief gerekend per gecreëerde baan, in vergelijking met maatregelen die de 
arbeidskosten rechtstreeks verlagen, in alle gevallen tot hogere budgettaire kosten143.  

In een reactie op deze conclusie van de EC plaatst Elly Plooij-van Gorsel144 enkele 
kanttekeningen. In de kappersbranche in Nederland zouden door het verlaagde BTW-
tarief 2.000 nieuwe banen zijn gecreëerd (een groei van bijna zes procent). Ten tweede 
houdt de evaluatie geen rekening met de toename van het werk voor de eigenaar van het 
bedrijf zelf. Het kritiekpunt uit de evaluaties was dat er geen of nauwelijks merkbare 
effecten op de prijzen zijn vastgesteld. Plooij wijt dit aan het feit dat het bij aanvang om 
een experiment van ten hoogste twee jaar zou gaan, want bedrijven zullen hun prijzen niet 
verlagen in het vooruitzicht deze na afloop van het experiment weer te moeten verhogen. 

Beoordeling ten aanzien van de markt voor persoonlijke diensten 

Dit beleid verlaagt de prijs voor persoonlijke diensten, met name indien de diensten van 
een bedrijf of instelling worden afgenomen145. Kinderopvang is vrijgesteld van BTW en 
voor een deel van de klussen geldt reeds het lage tarief. Voor huishoudelijke hulp lijkt 
BTW-verlaging geen veelbelovende optie zonder dat gelijktijdig ook op andere manieren 
wordt gestimuleerd dat een groter deel van deze markt via bedrijven gaat verlopen. BTW-
verlaging kan wel de concurrentiepositie van bedrijven ten opzichte van het informele 
aanbod iets verbeteren, maar het effect op de formele witte prijs is relatief gering. Er is bij 
huishoudelijke hulp dus meer nodig dan enkel een BTW-verlaging om de formele witte 
markt aantrekkelijk te maken.  

                                                      

143 Commissie van de Europese Gemeenschappen, COM(2004)295 definitief, Voorstel Richtlijn 
van de Raad tot aanpassing van Richtlijn 77/338/EEG wegens toetreding van Tsjechië, 
Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, Brussel, 
21-04-2004, p. 2. 

144 Elly Plooij-van Gorsel is lid van het Europees Parlement namens de VVD.  
145 Informele hulpen zullen in de praktijk vaak onder de grens blijven waarboven BTW moet 

worden betaald.  
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Tabel 5.4 Bestaand beleid: verlaging BTW-tarief (voor bepaalde klussen) 

Aspect Beschrijving 

Aard beleid Verlaging van de omzetbelasting voor arbeidsintensieve diensten. 

Voordelen vraagkant Een beperkte afname van de prijs: hooguit 11 procent ((119-106)/119). 

Nadelen vraagkant  

Voordelen aanbodkant Kostenverlaging voor zelfstandigen, bedrijven en instellingen. 

Nadelen aanbodkant  

Maatschappelijke voor- 
en nadelen 

Lagere BTW-ontvangsten. 

Leidt niet direct tot meer werkgelegenheid in persoonlijke diensten; wel mogelijk een 
beperkte verschuiving van werkgelegenheid van zwarte naar witte markt. 

Andere noodzakelijke 
veranderingen t.o.v. de 
huidige situatie 

Scherpere en effectieve controle/hogere sancties op zwart werk.  

BTW-verlaging heeft bij huishoudelijke hulp alleen zin als er tevens andere 
maatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat een aanzienlijk deel van de 
markt voor huishoudelijke hulp via bedrijven gaat verlopen. 

 

5.2.4 GENERIEK BELEID 

In de jaren tachtig en negentig maar ook meer recent zijn er diverse maatregelen getroffen 
om de arbeidsmarkt voor lager gekwalificeerden beter te laten functioneren. Het gaat dan 
met name om maatregelen om laagbetaalde arbeid goedkoper te maken voor werkgevers 
en om maatregelen om de armoedeval te verkleinen of weg te nemen.  

Zo is bijvoorbeeld de afstand tussen het bruto minimumloon en de gemiddelde lonen 
vergroot door verlaging (midden jaren tachtig) en bevriezing (tot in de eerste helft van de 
jaren negentig) van het minimumloon. Hierdoor is het minimumloon steeds minder een 
bodem geworden in het beloningsniveau. Steeds minder werknemers verdienen het 
wettelijk minimumloon.  

In Nederland is enkele jaren geleden, onder het oude belastingstelsel, de toetredersaftrek 
ingevoerd om de armoedeval te verminderen. Deze aftrek gaf uitkeringsgerechtigden een 
premie als zij betaald werk aanvaarden. De aftrek is inmiddels weer afgeschaft vanwege 
negatieve neveneffecten (men kon vaker van de bonus profiteren door na een half jaar 
weer werkloos te worden en opnieuw een baan aan te nemen). Bovendien werd door de 
invoering van het nieuwe loon- en inkomstenbelastingstelsel in 2001 de arbeidskorting 
geïntroduceerd. Hierdoor is de netto inkomenstoename naar een baan op 
minimumloonniveau vergroot146. In België kent men sinds 2003 de “werkbonus”, zie box 
5.3. 

Met name de arbeidskorting en een werkbonus kunnen ertoe leiden dat meer mensen zich 
aanbieden op het laagbetaalde segment van de arbeidsmarkt, dus ook bijvoorbeeld op de 
markt voor huishoudelijke hulp en eenvoudige klussen. Een vergroting van het aanbod 
kan leiden tot a) minder aanbodtekorten en b) een neerwaartse druk op de prijzen. 

                                                      

146 L. Stevens, Belasting: weggegooid geld?, Fiscaal Beleid 2002, Kluwer, Deventer, 2002. 
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Box 5.3 De werkbonus in België 

In België is om de armoedeval te bestrijden in 2003 de “werkbonus” ingevoerd147. Ter bestrijding van de 
armoedeval waren tot op dat moment reeds verschillende maatregelen genomen, maar er bleven 
armoedevallen bestaan. De Belgische regering heeft daarom de middelen die aan al deze maatregelen werden 
besteed geïntegreerd in één nieuw stelsel: de “werkbonus”. De werkbonus creëert een financieel voordeel 
bovenop het netto loon voor de lage inkomens die 19 uur of meer per week werken. Zo ontvangt iemand die 
werkt en een laag loon ontvangt meer dan iemand die werkloos blijft. De werkbonus wordt geleidelijk minder 
naarmate het arbeidsinkomen stijgt. Op die manier blijft de stimulans aanwezig om meer uren te werken of 
beter betaald werk te zoeken. Er zijn voorstellen om het systeem uit te breiden tot banen van minder dan 19 uur 
per week. Ook dergelijke arbeidscontracten zijn alleen maar aantrekkelijk als de werknemers de garantie 
hebben dat ze meer verdienen als ze werken dan wanneer ze dat niet doen. 

 

5.3 BELEIDSOPTIES AAN DE VRAAGKANT 

5.3.1 FISCALE AFTREK VAN KOSTEN WITTE PERSOONLIJKE DIENSTEN  

Op de witte formele markt voor persoonlijke diensten moeten huishoudens de bruto prijs 
(inclusief belastingen en premies) voor persoonlijke dienstverlening betalen uit hun netto 
inkomen. Deze dubbele wig is een zeer belangrijke belemmering voor de verdere 
ontwikkeling van de formele markt, zie hiervoor ook hoofdstuk 4. De dubbele wig is in 
het geval van particuliere huishoudelijke hulp (en kinderopvang aan huis) reeds 
gedeeltelijk weggenomen door de vrijstelling van premies voor de werknemers-
verzekeringen (zie paragraaf 5.2.1), maar daar is voor de aanbieders nog wel steeds 
sprake van de verplichting om inkomstenbelasting te betalen. Op de andere markten voor 
persoonlijke diensten bestaat de problematiek nog in volle omvang.  

Er zijn dan in principe twee hoofdopties: of je zorgt dat de bruto prijs van aanbieders op 
de witte markt omlaag kan (zoals bijvoorbeeld gebeurt door de huishoudhulpconstructie 
of door een BTW-verlaging, zie paragraaf 5.2), of je zorgt ervoor dat gebruikende 
huishoudens netto minder gaan betalen. In deze paragraaf bespreken we de beleidsoptie 
om de kosten voor persoonlijke diensten fiscaal aftrekbaar te maken, waardoor de te 
betalen netto prijs voor de gebruikende huishoudens daalt. Deze mogelijkheid bestaat 
momenteel in Nederland  voor de kosten voor formele kinderopvang (wordt per 1 januari 
2005 vervangen door een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang van het 
Rijk). 

In Frankrijk en ook in België is een fiscale aftrek een belangrijk onderdeel van de daar 
geïntroduceerde dienstencheques (zie box 5.4).  

                                                      

147 Federaal regeerakkoord 2003. 
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Box 5.4 Fiscale aftrek bij de Franse en Belgische dienstencheques 

De doelstelling van de dienstencheque in Frankrijk was om een nieuwe vorm van volwaardige werkgelegenheid 
te scheppen in de particuliere, persoonlijke dienstverlening. De cheques dienen voor a) de uitbetaling van het 
salaris en b) de berekening van de sociale lasten en de aangifte daarvan bij het Franse kantoor voor de sociale 
zekerheid. Dit kantoor stuurt het gebruikende huishouden aan het eind van elk jaar een overzicht van het 
betaalde bedrag aan salarissen en sociale lasten. Het huishouden gebruikt dit formulier bij de belastingaangifte 
en mag op basis daarvan 50 procent van de totale kosten aftrekken van de belasting.  

In België is de dienstencheque ingevoerd om nieuwe banen te scheppen voor laaggeschoolde werknemers in 
sectoren die tot dan toe met name werden ingevuld door zwartwerkers. Ook in België is een belastingaftrek 
voor gebruikende huishoudens onderdeel van de dienstencheque. Hier krijgt ieder gebruikend huishouden, 
onafhankelijk van het inkomen, 30 procent terug van de belasting148. 

In beide landen is het gebruik van de cheque beperkt tot bepaalde werkzaamheden. In Frankrijk mag de 
dienstencheque worden gebruikt voor schoonmaak- en ander huishoudelijk werk, wassen en strijken, oppassen 
bij en lichte hulpverlening aan ouderen en zieken, hulp bij huiswerk aan kinderen, incidentele 
oppaswerkzaamheden bij kinderen en tuinonderhoud. De dienstencheque mag niet worden gebruikt voor 
werkzaamheden die samenhangen met de beroepsuitoefening van het huishouden, voor het opknappen van de 
eigen woning en betalingen van een au-pair. In België gaat het bijvoorbeeld om schoonmaak, kleine 
huishoudelijke klussen, kinderopvang en thuiszorg voor bejaarden, zieken en gehandicapten.  

Een belangrijk verschil is dat in Frankrijk iedereen extra geld mag verdienen met de dienstencheque, terwijl in 
België dit alleen is voorbehouden aan mensen die staan ingeschreven bij het arbeidsbureau. Een ander 
belangrijk verschil is dat in Frankrijk het huishouden dat de dienstencheque gebruikt een arbeidsrelatie heeft 
met degene die de dienst verricht, waar in België ondernemingen en instellingen (zoals uitzendbureaus, 
schoonmaakbedrijven, ziekenfondsen en arbeidsbureaus) de werkgevers zijn van de dienstverleners. In België 
is de dienstencheque overigens vrijgesteld van BTW149.    

 

Beoordeling van de beleidsoptie ten aanzien van de markt voor persoonlijke diensten 

Via fiscale aftrek van de kosten van witte vormen van persoonlijke diensten kan de vraag 
op de witte (formele of informele) markt worden gestimuleerd. De netto prijs gaat 
daardoor immers omlaag en dit zal leiden tot een grotere vraag op de witte markt. Voor 
een toenemend aantal huishoudens wordt dan de schaduwprijs van ‘zelf doen’ hoger dan 
de witte prijs die voor het inhuren van de diensten moet worden betaald. Op de witte 
formele markt moet de prijsdaling en dus de fiscale aftrek overigens fors zijn om op die 
manier te kunnen concurreren met de zwarte informele markt (de minimale witte formele 
prijs voor huishoudelijke hulp ligt immers omstreeks € 20 per uur en de huidige 
gemiddelde prijs op de informele markt net boven de € 8). De aftrek moet alleen worden 
verstrekt onder overlegging van officiële facturen van bedrijven, zelfstandigen of 
particulieren die via de huishoudhulpconstructie werken. Hierdoor worden de inkomsten 
van het aanbod dan bekend bij de belastingdienst.  

Afhankelijk van de exacte vormgeving van de aftrek zou een nadeel kunnen zijn dat 
huishoudens met (hoge) administratieve lasten worden geconfronteerd. In Frankrijk is het 
voor de vragers een minder aantrekkelijk punt dat er sprake is van een arbeidscontract 
tussen het huishouden en de aanbieder, maar dit zou in Nederland op een andere wijze 
kunnen worden geregeld (mogelijk door het actiever promoten van de 
huishoudhulpconstructie, zie paragraaf 5.2.1).  

                                                      

148 Een ander belangrijk element van de Belgische dienstencheque is een subsidie op arbeid voor 
mensen die staan ingeschreven bij het arbeidsbureau. 

149 Voor het toepassen van een fiscale aftrek is de introductie van een dienstencheque niet 
noodzakelijk. Een dienstencheque kan wel dienen om de administratieve lasten voor 
gebruikende huishoudens te beperken en de afdracht van sociale premies te regelen. 
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De fiscale aftrek gaat, in vergelijking tot de informele markt, in Frankrijk en België 
samen met bepaalde zekerheden/rechten voor het aanbod. Aanbieders ontvangen 
minimaal het minimumloon, men is verzekerd voor de werknemersverzekeringen en men 
bouwt pensioen op. Men betaalt ook belasting. Hierdoor kunnen de netto inkomsten (op 
minimumloonniveau) wel eens lager zijn dan wat op de informele markt kan worden 
verdiend. Dit zou er mogelijk toe kunnen leiden dat een deel van de mensen die zich 
onder de huidige omstandigheden op de zwarte informele markt aanbiedt, zich 
terugtrekken van de arbeidsmarkt of zich op de zwarte informele markt zullen blijven 
aanbieden.  

Een deel van de huidige informele aanbieders zal het betalen van verzekerings- en 
pensioenpremies niet als een voordeel maar als een nadeel zien. Men houdt immers 
waarschijnlijk netto minder over en/of men heeft geen interesse in verzekeringen en 
pensioen. Er zijn voor bepaalde groepen aanbieders ook andere potentiële nadelen. Hun 
inkomsten worden via de fiscale aftrek voor de klant bekend bij de belastingen. Voor 
uitkeringsgerechtigden zal dit een korting op de uitkering tot gevolg hebben. Ook voor 
aanbieders die gebruik maken van inkomensafhankelijke regelingen (zoals huursubsidie, 
studiefinanciering en ook de overheidsbijdrage aan kinderopvang) heeft het bekend 
worden van hun inkomsten mogelijk consequenties. Alhoewel dit voor de aanbieders 
nadelen zijn, zijn het maatschappelijk gezien voordelen. De fiscale aftrek is dus 
waarschijnlijk niet de oplossing om uitkeringsgerechtigden die nu zwart bijverdienen naar 
de witte markt te lokken. Dit geldt mogelijk ook voor niet-uitkeringsgerechtigden in 
huishoudens die inkomensafhankelijke overdrachten ontvangen.    

Een fiscale aftrek is aantrekkelijk voor de vraagkant (het verlaagt de netto prijs) waardoor 
de witte markt gestimuleerd kan worden maar het geeft, net als de bestaande 
huishoudhulpconstructie (zie paragraaf 5.2.1), aanbieders dus geen directe prikkel om 
zich niet langer via het zwarte informele circuit aan te bieden. Om tegelijkertijd de zwarte 
markt terug te dringen zou een fiscale aftrek:  

1. gecombineerd dienen te worden met een intensivering van de controle op zwarte 
informele arbeid in de persoonlijke diensten, of; 

2. zodanig hoog moeten zijn dat het voor vragers erg aantrekkelijk wordt om van de 
witte markt gebruik te maken. Daarvoor is het nodig dat de witte netto uurprijs na 
fiscale aftrek onder de huidige gemiddelde prijs op de zwarte informele markt komt 
te liggen. Als bij toepassing van de huishoudhulpconstructie de fiscale aftrek voor 
de vraagkant echter hoger is dan de inkomstenbelasting die de aanbieder moet 
betalen, wordt het aantrekkelijk om (bijvoorbeeld via schijnfacturen) fraude te 
plegen. Op de formele markt zijn de mogelijkheden daartoe veel minder groot.   

 

De fiscale aftrek zal verder relatief hoge uitvoeringskosten met zich mee brengen.  
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Tabel 5.5 Beleidsoptie: fiscale aftrek van kosten voor witte persoonlijke diensten  

Aspect Beschrijving 

Aard van de optie Fiscale aftrek (onder overlegging van facturen) voor de vragers, waardoor de te 
betalen netto prijs op de witte markt wordt verlaagd.  

Voordelen vraagkant Kosten voor witte persoonlijke diensten (tot op zekere hoogte) fiscaal aftrekbaar. De 
te betalen netto prijs op de witte markt wordt lager. Aantrekkelijkheid hangt af van de 
de hoogte van de aftrek. 

Nadelen vraagkant Administratieve lasten (kunnen wellicht worden beperkt door dienstencheque-
constructie).  Als een dergelijke regeling wordt ingevoerd voor alleen bepaalde typen 
aanbieders (zoals in België) kunnen vertrouwenskwesties een rol spelen.  

Voordelen aanbodkant Hangt er vanaf of het via de witte formele of via de witte informele markt verloopt. Op 
witte formele markt: betaling op minimaal minimumloonniveau; men is verzekerd; 
men bouwt aanvullend pensioen op.  

Nadelen aanbodkant Beter zicht van belastingdienst op alle inkomsten. Daardoor kans op korting op 
uitkering veel hoger. Verder consequenties voor inkomensafhankelijke regelingen. 

Maatschappelijke voor- 
en nadelen 

Betaling van inkomstenbelasting door de aanbieders (witte informele markt) of 
afdracht loonbelasting door werkgevers (witte formele markt). 

Indien via witte formele markt: vergroot draagvlak sociale zekerheid als premies 
worden betaald. 

Door registratie van alle inkomens door de aftrek: rechtvaardigere bepaling hoogte 
van inkomensafhankelijke regelingen. 

Per saldo niet direct meer belastinginkomsten : afhankelijk van exacte vormgeving 
gaat wat aan de aanbodzijde wordt ontvangen er aan de vraagkant (meer dan) uit.  

Hoge uitvoeringskosten.   

Leidt niet zondermeer tot meer werkgelegenheid in de persoonlijke diensten. 
Afhankelijk van de hoogte van de aftrek verschuift een deel van de zwarte markt naar 
de witte markt. Leidt alleen tot meer werkgelegenheid in de persoonlijke diensten als 
de witte netto prijs zodanig wordt dat deze veel lager wordt dan de huidige witte prijs 
en/of in de buurt komt te liggen van of lager wordt dan de huidige gemiddelde prijs op 
de zwarte markt.  

Andere noodzakelijke 
veranderingen t.o.v. de 
huidige situatie 

Scherpere en effectieve controle/hogere sancties op zwart werk. 

 

5.3.2 BEMIDDELING TUSSEN VRAAG EN AANBOD, ZOEKEN VAN AANBOD 

Een aantal ESF-projecten betreft de bemiddeling tussen vraag naar en aanbod van 
persoonlijke diensten. Het betreft dan bijvoorbeeld de gemaksbalie, de dienstenmakelaar 
en het aanbieden door een werkgever van dienstenbemiddeling als arbeidsvoorwaarde 
voor zijn personeel (employee benefit).  

De employee benefit bestaat alleen uit de bemiddeling (de werkgever betaald de 
bemiddeling) en niet uit een bijdrage aan de kosten van de dienst. Werknemers die 
gebruik willen gaan maken van een dienst (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of 
kinderopvang) melden hun behoefte aan het bemiddelingsbureau en dit bureau zoekt naar 
passend aanbod. Een belangrijke achterliggende gedachte is dat werknemers productiever 
zijn als ze minder sores aan hun hoofd (bijvoorbeeld dat ze op zoek moeten naar 
kinderopvang of schilders offerte moeten vragen) hebben. Als de werknemer 
daadwerkelijk gebruik gaat maken van aanbod dat gevonden is door het 
bemiddelingsbureau, wordt de dienst dus door de werknemer zelf betaald. Deze formule, 
inmiddels ondergebracht in een BV, vindt nu zijn weg naar andere werkgevers. Enkele 
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projecten (de gemaksbalie bijvoorbeeld) werken met lage tarieven voor de aangeboden 
diensten door de inzet van gesubsidieerde arbeidskrachten. 

Beoordeling van de beleidsoptie ten aanzien van de markt voor persoonlijke diensten 

Een bemiddelingsfunctie is vooral een belangrijke optie als de ondoorzichtigheid van de 
markt een belangrijk knelpunt vormt voor de ontwikkeling van de witte markt. Mogelijk 
dat dit inderdaad in bepaalde gevallen een rol speelt. Mensen zijn wellicht onvoldoende 
bekend met het witte aanbod. Denk bijvoorbeeld aan de huishoudhulpconstructie, de 
“witte werkster” en aan klusbedrijven die voor lagere tarieven kunnen werken dan 
aannemers. De bemiddelingsfunctie en soms ook het aanbod van diensten worden echter 
vaak gesubsidieerd via programma’s zoals ESF. De levensvatbaarheid zonder subsidie is 
hoogst onzeker. Bij toenemende krapte op de arbeidsmarkt, zouden wel meer en meer 
bedrijven de dienstenbemiddeling als een aantrekkelijke employee benefit voor hun 
personeel kunnen gaan zien. 

Tabel 5.6 Beleidsoptie: bemiddelingsfunctie tussen vraag en aanbod  

Aspect Beschrijving 

Aard van de optie Bemiddelingsfunctie instellen om bij de vraag naar persoonlijke diensten passend 
aanbod te vinden. Dit kan (met name door grotere bedrijven) vorm worden gegeven 
als employee benefit, maar zou ook door de overheid kunnen worden ondersteund.  

Voordelen vraagkant Men hoeft zelf geen tijd te besteden aan het zoeken van geschikt aanbod. Men krijgt 
beter inzicht in het aanbod, omdat de bemiddelaar uit ervaring betere kennis heeft 
van de markt. Opvragen van verschillende offertes. Mogelijk effect op prijs door 
concurrerende offertes. 

Nadelen vraagkant - 

Voordelen aanbodkant - 

Nadelen aanbodkant Mogelijk meer concurrentie 

Maatschappelijke voor- 
en nadelen 

Leidt mogelijk tot een wat meer werkgelegenheid door een betere match tussen 
vraag en aanbod. Hoeft geen werkgelegenheid op witte markt te zijn. 

Andere noodzakelijke 
veranderingen t.o.v. de 
huidige situatie 

Scherpere en effectieve controle/hogere sancties op zwart werk. 

In principe kan bemiddelingsfunctie ook bemiddelen naar zwarte vormen van 
persoonlijke diensten. Dit zou zeker moeten worden voorkomen als de 
bemiddelingsfunctie door de overheid wordt ondersteund.  

 

5.4 BELEIDSOPTIES AAN DE AANBODKANT  

5.4.1 DEFISCALISERING VAN PERSOONLIJKE DIENSTEN VAN BEPERKTE 
OMVANG 

Zoals reeds aangegeven, moet in Nederland in principe vanaf de eerste cent die wordt 
verdiend loon- en/of inkomstenbelasting worden betaald (zie hiervoor paragraaf 5.2.1).  

Heertje wil de ruimte geven aan mensen die een beperkte arbeidstijd willen als ze geen 
belasting hoeven te betalen en willen afzien van de sociale zekerheid om de Nederlandse 
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economie te vitaliseren150. Hij rechtvaardigt het niet innen van belastingen 
(defiscalisering) voor deze groep mensen met het feit dat de transactiekosten van inning 
hoger zijn dan de belastingontvangsten en met het positieve effect van zijn voorstel op de 
economische groei hogere belastingopbrengsten met zich mee zal brengen. 

Stevens ziet ongewenste neveneffecten van dit voorstel: het zal in bepaalde sectoren 
officiële banen verdringen. Een ander nadeel is dat de belastingvrije werknemer geen 
aangifteplicht heeft en daardoor bij inkomensafhankelijke uitkeringen en samenloop met 
een bijstandsuitkering sterk is bevoordeeld boven de reguliere werknemer. Stevens ziet 
daarom alleen mogelijkheden op markten waarop vraag en aanbod elkaar niet vinden 
door de blokkade van loonheffingen en waar de belastingvrijdom geen afbraak pleegt van 
het bestaande belaste circuit. Dit geldt volgens hem met name voor de huishoudelijke 
hulp (met inbegrip van aanverwante regelmatig terugkerende eenvoudige klussen) en de 
kinderopvang151. Wel is volgens hem registratie van het inkomen in verband met 
inkomensafhankelijke regelingen gewenst, maar dit kan met een eenvoudig formuliertje 
aan de Belastingdienst worden geregeld. Zonder registratie is sprake van gewoon 
werknemerschap en is de klant aansprakelijk voor de loonheffingen. 

Beoordeling van de beleidsoptie ten aanzien van de markt voor persoonlijke diensten 

De meeste voor- en nadelen van deze beleidsoptie zijn in het voorafgaande reeds aan bod 
geweest. Defiscalisering leidt tot lagere prijzen op de witte markt. Indien de 
defiscalisering wordt gecombineerd met een vrijstelling van premies voor de 
werknemersverzekeringen (zoals Heertje wil), dan wordt de dubbele wig compleet 
weggewerkt. Dit is vergelijkbaar met de mini-jobs in Duitsland. Feitelijk wordt dan de 
huidige situatie met veel zwarte informele hulpen door aanpassing in wet- en regelgeving 
gelegaliseerd. Stevens stelt daaraan wel de voorwaarde dat men het inkomen registreert 
bij de Belastingdienst.  

Echter, ook als deze optie alleen wordt toegepast op een afgebakend deel van de markt 
voor persoonlijke diensten, zijn er mogelijk negatieve neveneffecten voor andere 
sectoren. Het zou kunnen dat het voor bepaalde groepen aanbieders zodanig aantrekkelijk 
wordt om in de persoonlijke diensten te gaan werken, dat het effectieve aanbod in andere 
sectoren afneemt.  

                                                      

150 NRC Handelsblad, Opinie, 28 oktober 2003. 
151 L. Stevens, Belasting: weggegooid geld?, Fiscaal Beleid 2002, Kluwer, Deventer, 2002, 

pagina 113. 
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Tabel 5.7 Beleidsoptie: defiscalisering van persoonlijke diensten van beperkte omvang  

Aspect Beschrijving 

Aard van de optie Mensen met een beperkte arbeidstijd in de persoonlijke diensten hoeven geen 
belasting te betalen.  

Voordelen vraagkant Lagere prijzen op de witte markt; volledig opruimen dubbele wig indien 
gecombineerd met vrijstelling van premies voor de werknemersverzekeringen 
(huishoudhulpconstructie).  

Geen dienstverband indien men voldoet aan de huishoudhulpconstructie. 

Nadelen vraagkant  

Voordelen aanbodkant Financieel aantrekkelijker om te gaan werken, maar nu wit. 

Geen dienstverband (flexibiliteit). 

Nadelen aanbodkant Niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, geen opbouw aanvullend 
pensioen, etcetera. 

Geen dienstverband (onzekerheid). 

Maatschappelijke voor- 
en nadelen 

Kan bij ruimere invoering het draagvlak voor de sociale zekerheid aantasten. 

Kan tot meer werkgelegenheid leiden door een mogelijke toename van de vraag (de 
huidige bestaande situatie voor huishoudelijke hulp) wordt gelegaliseerd.  

Met name in de kinderopvang en bij specialistische klussen grote kans op 
verdringing van reguliere banen (want grote delen van deze markt verlopen thans 
formeel). 

Mogelijk minder effectief arbeidsaanbod in andere segmenten van de arbeidsmarkt 
als het té aantrekkelijk wordt om op deze manier in de persoonlijke diensten te gaan 
werken.  

Andere noodzakelijke 
veranderingen t.o.v. de 
huidige situatie  

Regelen dat alle inkomens worden geregistreerd. 

Scherpe en effectieve controle op het niet registreren van inkomens. 

 

5.4.2 DE FRANCHISE-FORMULE 

Deze beleidsoptie vinden we met name terug in de pilots op het gebied van 
DCE/dagindeling. Veel projecten binnen het aandachtsgebied “werken en zorgen” zijn 
gericht op de ontwikkeling van franchiseformules. Franchising is een vorm van intensieve 
samenwerking tussen zelfstandige ondernemers. Daarbij stelt de ene partij (de 
franchisegever) aan de andere partij (de franchisenemer) een compleet ondernemings-
concept (de formule) ter beschikking. De samenwerking is erop gericht om alle betrokken 
partijen er beter van te laten worden. De franchisegever kan zijn expansie sneller en 
zonder grote investeringen realiseren. Zijn inkomen ontstaat enerzijds door leveranties 
van goederen; anderzijds ontvangt hij een vergoeding (royalty) voor het verrichten van 
diensten voor de franchisenemer. De franchisenemer loopt als zelfstandig ondernemer 
beduidend minder risico dan een autonome starter en kan een goed ondernemersinkomen 
verdienen. Economisch gezien geeft de franchisenemer een deel van zijn zelfstandigheid 
prijs bij het aangaan van de samenwerking. In ruil daarvoor geniet hij vele voordelen.  

In een franchisecontract wordt een taakverdeling tussen de franchisegever en de –nemer 
vastgelegd en worden de rechten en plichten van beiden geregeld. Deze taakverdeling is 
erop gebaseerd, dat elke partij doet waar die goed in is: de franchisegever schept de 
voorwaarden, waardoor de franchisenemer efficiënt kan werken. Alleen producten, 
diensten of hele commerciële formules, die zich positief in de markt onderscheiden 
komen voor franchising in aanmerking. De franchisenemer "huurt" het gebruik van de 
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handelsnaam en de merken. Daarbij krijgt hij van de franchisegever de kennis en 
ondersteuning, die nodig is om tot een optimaal resultaat te komen.  

Een voorbeeld van de ontwikkeling van een franchiseformule op het gebied van 
persoonlijke dienstverlening is de ontwikkeling van “Thuishuizen” voor kleinschalige 
kinderopvang. In Groningen is de Stichting Thuishuis ontstaan uit samenwerking van drie 
Gastouderbureaus. Om aan de toenemende vraag naar kinderopvang te kunnen voldoen, 
met name op het platteland, hebben deze gastouderbureaus een vorm van kleinschalige 
kinderopvang ontwikkeld in een zogenaamde franchiseformule. Binnen de kinderopvang 
bestaan twee soorten opvang: dagopvang en gastouderopvang. De Thuishuizen zijn een 
tussenvorm tussen dag- en gastouderopvang. Personen die belangstelling hebben om van 
kinderopvang een bedrijf aan huis te willen maken krijgen hiervoor een opleiding van de 
stichting. Voordelen van deze Thuishuizen zijn: vrouwen in landelijke gebieden krijgen 
de kans om zelfstandig thuisondernemer te worden en ouders kunnen werk en zorg beter 
combineren doordat ze gebruik kunnen maken van betaalbare, flexibele, betrouwbare en 
kwalitatief hoogwaardige kinderopvang in de directe omgeving. Gemeenten en 
initiatiefnemers van kleinschalig kinderopvang door het hele land kunnen dit 
franchisemodel overnemen. Punt is dat de opleidingskosten in het project worden betaald 
met ESF-subsidies. De vraag is dan of de formule aantrekkelijk blijft als alle subsidies er 
af gaan.  

Beoordeling beleidsoptie ten aanzien van de markt voor persoonlijke dienstverlening 

Franchising is vooral voor het aanbod interessant: men is zelfstandig ondernemer, men 
kan het werk aanpassen aan andere verplichtingen, enzovoort. Voor de vraagkant kan er 
een kostenvoordeel ontstaan, doordat bij franchising de overheadkosten relatief gering 
zijn en schaalvoordelen kunnen bestaan. Bij franchising in de kinderopvang kunnen ook 
kostenvoordelen ontstaan doordat opvang aan huis wordt geboden, waardoor de 
huisvestingskosten lager kunnen zijn dan in de formele opvang door kindercentra en 
buitenschoolse opvang.  

Tabel 5.8 Beleidsoptie: franchise-formule   

Aspect Beschrijving 

Aard van de optie Mensen starten als zelfstandige ondernemer binnen een franchise-constructie 
volgens een ondernemingsconcept dat reeds is uitgedacht door de franchisegever.  

Voordelen vraagkant Mogelijk (beperkt) kostenvoordeel 

Nadelen vraagkant - 

Voordelen aanbodkant Zelfstandig ondernemer, kan werk aanpassen aan andere verplichtingen 

Nadelen aanbodkant Mogelijk (als zelfstandige) onvoldoende verzekerd en onvoldoende opbouw 
aanvullend pensioen.  

Maatschappelijke voor- 
en nadelen 

Leidt niet direct tot meer werkgelegenheid in totaal, wel (beperkte) verschuiving naar 
witte markt (met name in de kinderopvang).  

In vergelijking met regulier werknemerschap: uitholling sociale zekerheid.  

Andere noodzakelijke 
veranderingen t.o.v. de 
huidige situatie  

Scherpere en effectieve controle/hogere sancties op zwart werk. 
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5.4.3 SUBSIDIËREN VAN (BEPAALDE VORMEN VAN) ARBEID 

Aan de ene kant zijn de prijzen voor persoonlijke dienstverlening op de witte formele 
markt zodanig hoog dat huishoudens daar maar in zeer beperkte mate gebruik van maken, 
met name waar het gaat om huishoudelijke hulp en eenvoudige klussen in en om het huis. 
Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat een groot deel van de behoefte aan 
persoonlijke dienstverlening in principe kan worden ingevuld met laaggekwalificeerde 
arbeid, waarvoor sprake is van relatief grote aanbodoverschotten. Dit heeft zowel in 
Nederland als in het buitenland geleid tot instrumenten waarin met subsidie op arbeid 
getracht wordt/werd beide factoren met elkaar te verbinden.  

In Nederland is de RSP-regeling (de “witte werkster”) het meest voor de hand liggende 
voorbeeld. De doelgroep van de RSP152 is de groep personen die in principe langer dan 
twaalf maanden zonder onderbreking als werkloos werkzoekend staat ingeschreven bij 
het CWI153. De werknemers hoeven voorheen niet uitkeringsgerechtigd te zijn geweest. 
Met ingang van 2003 zijn de regels van de RSP op een aantal punten (onder andere het 
werkloosheidscriterium) versoepeld waardoor het aanbod van redelijk tot goed personeel 
is toegenomen154. Vanaf 2003 geeft het CWI een RSP-verklaring af (vergelijkbaar met de 
voormalige VLW-verklaring) voor mensen die minimaal een half jaar werkloos zijn 
geweest en voor mensen die hieraan gelijk kunnen worden gesteld (bijvoorbeeld 
herintreders die minder dan zes maanden als werkloos/werkzoekende bij het CWI staan 
ingeschreven, terwijl ze lange tijd buiten het arbeidsproces hebben gestaan). 

In België is een subsidie op arbeid een belangrijk onderdeel van de dienstencheque.  

Een kenmerk van een aantal EQUAL en ESF-projecten in België, Duitsland en Nederland 
op het gebied van de markt voor persoonlijke dienstverlening is dat met subsidie wordt 
geprobeerd een alternatief aanbod aan te bieden op de markt voor persoonlijke diensten. 
Zie hiervoor box 5.5. 

Om de productiviteitsval tegen te gaan stelt de RWI voor een soort “voucher” te 
ontwikkelen die werkzoekenden de mogelijkheid biedt om op eigen initiatief de kans op 
terugkeer naar de arbeidsmarkt te verbeteren155. In dit voucher worden werklozen en 
arbeidsgehandicapten die aan de doelgroepcriteria voldoen voortaan standaard 
geïnformeerd over het voorstel van de RWI, namelijk om werkgevers die een werkloze 
(langer dan zes maanden werkloos) of een arbeidsgehandicapte aannemen zelf een 
afdrachtskorting te laten toepassen op de af te dragen loonbelasting van € 7.500 in de 
eerste achttien maanden na indiensttreding. Naast deze fiscale loonkostensubsidie kan de 
uitkeringsinstantie (UWV en gemeenten) met de werkgever afspraken op maat maken 
over de kosten van scholing, begeleiding en aanpassing van de werkplek. Deze nieuwe, 
uniforme regeling zou dan tegelijkertijd de VLW, de WIW en de REA moeten gaan 
vervangen. 

                                                      

152 In de zin van werknemer voor wie de werkgever in aanmerking komt voor subsidie. 
153 Deze groep is gelijk aan die van de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering in het kader 

van de WVA. 
154 Zie: Nieuwsbrief SVP, nummer 3, jaargang 5, maart 2003. 
155 RWI, Beleidskader Werk en Inkomen 2002, p. 14-15. 
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Box 5.5  Enkele voorbeelden van ESF en EQUAL projecten in België, Duitsland en 
  Nederland 

In België wordt geëxperimenteerd met Buurt- en Nabijheidsdiensten (BND’s). De aanleiding is dat ondanks een 
groot aanbod van opleidings- en werkervaringsinitiatieven een groep mensen werkloos blijft. Het gaat dan 
vooral om risicogroepen (laaggeschoolden, allochtonen, ouderen). Uit gesprekken met deze mensen blijkt dat 
zij wel actief op de arbeidsmarkt willen zijn, maar het werk moet door hen als zinvol worden ervaren en men 
moet de baan kunnen combineren met de gezinssituatie. In heel veel buurten zijn er noden en behoeften die op 
dit moment niet worden ingevuld (bijvoorbeeld zwerfvuil, klusjes, kinderopvang). Lokale overheden moeten 
diensten gaan ontwikkelen die inspelen op een maatschappelijke of individuele behoefte. Deze diensten worden 
“buurt- en nabijheidsdiensten” genoemd. Deze diensten moeten vooral nieuwe werkgelegenheid bieden aan 
risicogroepen op de arbeidsmarkt. De uitgangspunten van het experiment waren: 
! Jobcreatie voor specifieke doelgroepen. 

! Participatie van werknemers en klanten. 

! De toegankelijkheid van de dienst. 

! Samenwerking met lokale partners. 

Een belangrijk kenmerk is dat minstens 50 procent van de werknemers wordt geworven uit kansarme groepen. 
Men streeft een mix met andere werknemers na om de leerkansen en garanties op een dienstverlening van 
goede kwaliteit te verhogen. De BND’s ervaren overigens een aantal knelpunten in de regelgeving die in België 
op veel punten vergelijkbaar is met die in Nederland: werkgelegenheidsinstrumenten laten alleen contracten 
van bepaalde duur toe, in deeltijd of flexibel werken is vaak moeilijk omdat werkgelegenheidsinstrumenten die 
niet toelaten en de armoedeval.  

Ook in Duitsland heeft binnen het ESF een aantal initiatieven bestaan op het gebied van de persoonlijke 
dienstverlening. Kernelementen waren om alternatief aanbod (van met name werkloze vrouwen, in één geval 
via een uitzendbureau) te bieden in de persoonlijke dienstverlening en om tegelijkertijd de deelnemers een 
training en/of opleiding te geven. Huishoudelijke diensten worden gebruikt als startpunt om langdurig werkloze 
vrouwen te integreren op de arbeidsmarkt. 

In Nederland is met ESF-subsidie bijvoorbeeld een franchiseconstructie voor gezinsmanagers ontwikkeld, om 
werkende mensen, ook alleenstaanden, te helpen met de huishoudelijke taken. Het is een nieuwe functie die 
een aantal huishoudelijke taken combineert. Doel is ook om vraag en aanbod op de particuliere markt van 
persoonlijke dienstverlening te matchen. Een ander voorbeeld in Nederland is de plushulp: een persoonlijke 
dienstverlener aan huis. Deze maakt schoon, doet boodschappen, vangt kinderen op, zet eten klaar, laat hond 
uit, etcetera. Een gevarieerde functie, ook weer met inzet van subsidie betaalbaar gemaakt. Iedere plushulp 
heeft eerst een opleiding gevolgd welke door een ROC en een kinderopvangorganisatie is verzorgd. In al deze 
gevallen is het overigens, gezien het belang van de prijs op deze markten, de vraag wat de levensvatbaarheid 
van de initiatieven is wanneer de subsidie wegvalt. 

 

Beoordeling beleidsoptie ten aanzien van de markt voor persoonlijke dienstverlening 

Het doel van de subsidiëring van bepaalde typen arbeid in de persoonlijke diensten heeft 
veelal een tweeledig doel: mensen met een uitkering en andere inactieven aan een baan 
helpen en de verlaging van de prijs van persoonlijke diensten. Dit laatste betreft vaak 
maar een klein deel van de markt.  

Voor de gebruikers heeft een subsidie op arbeid een prijsverlagend effect. Men zal 
immers minder voor de dienst hoeven te betalen dan zonder de subsidie. Een nadeel voor 
hen kan zijn dat het aanbod veelal beperkt is tot specifieke groepen werklozen danwel 
uitkeringsgerechtigden. Omdat men in de meeste gevallen geen gebruik kan maken van 
bekend of ‘aanbevolen’ aanbod is het vertrouwensprobleem daarom relatief groot. Men 
heeft voor huishoudelijke hulp of kinderopvang veelal liever iemand die men direct of 
via/via kent. 

Voor de deelnemende werklozen zijn er verschillende mogelijke voordelen: het kan een 
opstap zijn naar regulier werk en men kan tegelijkertijd een training of opleiding krijgen. 
Verder zullen de werknemers in de regel verzekerd zijn en ook aanvullend pensioen 
opbouwen. Door de beperking aan de aanbodkant is het echter zeer onwaarschijnlijk dat 
een selectieve subsidie op arbeid de oplossing is voor de grote zwarte informele markt.  
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Een mogelijk nadeel is dat het op grote schaal langdurig subsidiëren van steeds dezelfde 
mensen mogelijk effectief aanbod aan de reguliere arbeidsmarkt onttrekt. Dit kan op 
andere segmenten van de arbeidsmarkt de lonen opdrijven en negatieve gevolgen hebben 
voor de werkgelegenheidsontwikkeling.  

De OSB (de branche-organisatie van schoonmaakbedrijven) heeft overigens verdere 
verruimingen van de RSP voorgesteld, maar ook de wens om over te schakelen op 
vraagstimulering in de vorm van BTW-verlaging en/of fiscale aftrek voor particulieren. 

Tabel 5.9 Beleidsoptie: subsidie op bepaalde typen arbeid (bijvoorbeeld RSP, ESF) 

Aspect Beschrijving 

Aard van de optie (Tijdelijke) subsidie op arbeid (danwel subsidie via ESF/EQUAL) waardoor de 
diensten uitgevoerd door (specifieke groepen) werklozen of uitkeringsgerechtigden 
tegen een aantrekkelijke prijs kunnen worden aangeboden. 

Voordelen vraagkant De prijs van de diensten is lager door de subsidie (vgl. RSP). Prijs kan afhankelijk 
worden gemaakt van inkomen gebruikers (bijv. in België). 

Nadelen vraagkant Het aanbod is veelal beperkt tot werklozen/uitkeringsgerechtigden. Men dient van in 
principe “onbekend” aanbod gebruik te maken. Vertrouwenskwesties kunnen 
belangrijke rol spelen, met name bij huishoudelijke hulp en kinderopvang. Door de 
beperkingen aan de aanbodkant kan de prijsverlaging maar een beperkt deel van de 
markt afdekken.  

Voordelen aanbodkant Men is verzekerd en bouwt aanvullend pensioen op. 

Afhankelijk van specifieke vormgeving: mogelijk opstap naar regulier werk, gelijktijdig 
training/opleiding. Werk combineren met thuissituatie en werk vanuit behoeften van 
potentiële werknemer geredeneerd (België). 

Nadelen aanbodkant Veelal beperkt tot werklozen/uitkeringsgerechtigden, en daarbinnen nog specifieke 
groepen zoals langdurig werkloze vrouwen. 

Maatschappelijke voor- 
en nadelen 

Langdurige subsidiering van steeds dezelfde personen onttrekt mogelijk effectief 
aanbod aan de “reguliere” arbeidsmarkt. Dit zou ongewenste effecten kunnen 
hebben op de loonvorming op bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt. 

In vergelijking tot zwarte informele markt: toename draagvlak sociale zekerheid. 

Niet direct meer werkgelegenheid in persoonlijke diensten, wel mogelijk verschuiving 
van zwarte naar witte markt. 

Andere noodzakelijke 
veranderingen t.o.v. de 
huidige situatie  

Scherpere en effectieve controle/hogere sancties op zwart werk. 

 

 

5.4.4 SOCIALE DIENSTPLICHT VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN  

Het invoeren van een sociale dienstplicht van bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden is een 
volgende beleidsoptie. Men zou deze mensen kunnen verplichten om bijvoorbeeld 
huishoudelijke hulp uit te voeren voor specifieke groepen afnemers (bijvoorbeeld zieken 
en bejaarden), maar het zou ook kunnen gaan om andere maatschappelijk waardevolle 
activiteiten. Op die manier kunnen bijstandsgerechtigden een tegenprestatie gaan leveren 
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voor hun uitkering156. Een aantal mogelijke nadelen van sociale dienstplicht als 
huishoudelijke hulp is157: 

! Het betreft banen zonder uitzicht op betaald regulier werk omdat deze vormen van 
dienstverlening onder de huidige condities op de witte markt niet tot ontwikkeling 
komen. 

! Het is ongewenst om bijstandsgerechtigden te activeren in de privé-sfeer van 
kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van hulp van derden.  

! Bijna de helft van de bijstandsgerechtigden is vrijgesteld van de sollicitatieplicht 
omdat zij door medische of sociale problemen niet kunnen werken. 

! Vanwege vertrouwenskwesties zullen mensen niet snel geneigd zijn hun sleutel 
aan een willekeurige bijstandsgerechtigde te overhandigen of zo iemand tot hun 
huis toe te laten. 

! Het zal leiden tot wisselende huishoudelijke hulpen (omdat de sociale dienstplicht 
waarschijnlijk tijdelijk zal zijn en omdat mensen regulier werk kunnen vinden) en 
dit zullen mensen niet prettig vinden.  

 

Andere nadelen zijn158: 

! Een belangrijk deel van de bijstandsgerechtigden beschikt niet over de juiste 
vaardigheden (communicatief, vakbekwaam (je moet de schoonmaakhandelingen 
kennen), werken zonder begeleiding). 

! Het voeren van een huishouding en het uitvoeren van vakmatig schoonmaakwerk 
worden op deze wijze onderschat (als je helemaal niets kan, kun je altijd nog gaan 
schoonmaken). 

! Voor schoonmaken bij ouderen is de juiste motivatie, de juiste opleiding en de 
juiste begeleiding nodig, anders is de inzet gedoemd te mislukken. 

 

Beoordeling beleidsoptie ten aanzien van de markt voor persoonlijke dienstverlening 

Nadeel aan de aanbodkant is dat niet alle bijstandsgerechtigden geschikt zijn om 
huishoudelijke hulp uit te voeren. De beleidsoptie gaat verder voorbij aan de 
vertrouwensproblemen (zie ook hoofdstuk 2) die bij dergelijke dienstverlening kunnen 
spelen. Een voordeel voor de vragers is natuurlijk wel dat de diensten onbetaald of tegen 
een beperkte eigen bijdrage kunnen worden afgenomen. 

 

                                                      

156 Mensen in bijstand als poetshulp – VVD-leider Zalm wil tegenprestatie voor uitkering, 
anders intrekken, in: Algemeen Dagblad, maandag 17 mei 2004, p. 5. 

157 “Je moet maar gaan werken, hartstikke goed idee” – gemeenten worden creatief nu geldkraan 
voor gesubsidieerde arbeids dicht gaat, in: NRC Handelsblad, zaterdag 22 mei 2004 , p. 2. 

158 Zie o.a.: Minister Zalm onderschat het vakmatige schoonmaakwerk, in: NRC Handelsblad, 
22 mei 2004. 
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5.5 GENERIEKE MAATREGELEN 

5.5.1 VERHOGING ARBEIDSKORTING 

Door de algemene heffingskorting, maar ook door inkomensafhankelijke regelingen als 
huursubsidie en gemeentelijke regelingen, speelt in Nederland, overigens net zoals in vele 
andere landen, de problematiek van de armoedeval. Niet-werkenden krijgen te weinig 
financiële prikkels om werk te zoeken en te aanvaarden. Men gaat er financieel te weinig 
of helemaal niet op vooruit en soms zelfs er op achteruit (als saldo van het netto-inkomen, 
dat wil zeggen na aftrek van belastingen, premies en verwervingskosten, en het verlies 
van huursubsidie, kwijtschelding en overige gemeentelijke regelingen)159. Voorzover 
niet-participerende vrouwen gebruik kunnen maken van voorzieningen van hun partner 
(gratis meeverzekerd in het ziekenfonds) bestaat er ook een herintredersval. Volgens 
Laan e.a.160 zijn er dan twee aangrijpingspunten voor beleid: 

! lastenverlichting om het netto-inkomen uit arbeid te verhogen (zie box 5.5 voor 
het Amerikaanse voorbeeld); 

! beperking van het verlies van subsidies. 

Box 5.5 Hervormingen in de VS 

In de VS zijn om laagbetaald werk financieel aantrekkelijker te maken hervormingen van de bijstand 
doorgevoerd: er werd een grotere financiële prikkel bij de staten gelegd, introductie van een maximale 
uitkeringsduur (vijf jaar), verlaging van de uitkeringsniveaus, verhoging van de Earned Income Tax Credit 
(EITC) en van het minimumloon. Het gevolg: er is een direct verband tussen de hervormingen en de afname 
van de bijstandspopulatie. De daling van de bijstandspopulatie betreft vooral personen die er via betaald werk in 
zijn geslaagd hun inkomenspositie te verbeteren. Laagbetaalde banen werden financieel aantrekkelijker. 
Degenen die uit de bijstand werden “geduwd” vormden een effectief arbeidsaanbod voor de ruim beschikbare 
banen in die periode van hoogconjunctuur. Omdat de hervormingen werden ingevoerd in de periode van 
hoogconjunctuur ging het om een elkaar wederzijds versterkend proces. De verhoging van het minimumloon 
heeft de werkgelegenheid nauwelijks beïnvloed. 

 

De arbeidskorting (de Earned Income Tax Credit) is een instrument om de armoedeval 
tegen te gaan. De arbeidskorting bedraagt momenteel in Nederland: 

! 1,725 procent van de eerste € 8.001 inkomsten uit tegenwoordige arbeid; 
! 10,7 procent van de inkomsten uit tegenwoordige arbeid die uitkomen boven de € 

8.001.  

 

De maximale arbeidskorting bedraagt € 1.104 per jaar; voor 57 – 65 jarigen bestaat een 
hogere arbeidskorting. We kunnen concluderen dat de arbeidskorting nauwelijks een 
incentive biedt voor mensen met hele kleine baantjes. Een wijziging of verhoging van de 

                                                      

159 Ter illustratie: voor een alleenstaande in de bijstand betekende in 2002 het aanvaarden van 
een baan op minimumloonniveau een inkomensverlies van € 264. Zie: K. Laan, W. Roorda en 
J. van der Waart, Financiële prikkels aan de aanbodzijde, in ESB-dossier Arbeidsmarktbeleid, 
12 juni 2003, nr. 4405, p. D8. 

160 K. Laan, W. Roorda en J. van der Waart, Financiële prikkels aan de aanbodzijde, in ESB-
dossier Arbeidsmarktbeleid, 12 juni 2003, nr. 4405, p. D8. 
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arbeidskorting is een mogelijkheid om het aanbod op het laagbetaalde segment te 
stimuleren. De RWI stelt voor een aanpassing te plegen in de fiscale arbeidskorting die 
alle werknemers ontvangen, zodanig dat deze reeds volledig tot uitbetaling komt bij 70 
procent (in plaats van nu nog 100 procent) van het wettelijk minimumloon. Het niveau 
van 70 procent van het minimumloon sluit aan bij het inkomen van een alleenstaande 
bijstandsgerechtigde. Deze gerichte verhoging van de arbeidskorting komt vooral ten 
goede aan werkzoekenden die het meest last ondervinden van de armoedeval161.  

De Beer e.a.162 plaatsen overigens kanttekeningen bij de te verwachten effecten van 
financiële prikkels via een fiscaal beleidsinstrumentarium, omdat naar hun mening de 
meeste belemmeringen voor arbeidsparticipatie primair niet van financiële aard zijn. Het 
zijn factoren zoals geslacht, (hogere) leeftijd, (lagere) opleiding en (niet-westerse) 
etniciteit die een belangrijke, belemmerende rol spelen op de arbeidsparticipatie van 
groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Volgens De Beer e.a. is het de vraag of 
een financiële prikkel de beste stimulans is om iemand die niet op de arbeidsmarkt 
participeert te motiveren dit wel te gaan doen. Doorrekeningen van het CPB (zie 
paragraaf 5.5.2) wijzen er echter op dat financiële prikkels wel degelijk effect hebben.  

Beoordeling beleidsoptie ten aanzien van de markt voor persoonlijke dienstverlening 

Een verhoging van de arbeidskorting zal mensen met een laag inkomen een (extra) 
incentive geven om betaald regulier werk te zoeken. Omdat de arbeidskorting alleen 
wordt verschaft voor werk op de witte markt, kan het mogelijk ook een effect hebben op 
het witten van werk dat eerder in het zwarte circuit werd gedaan. Er zou hiervan, omdat 
de lonen (in de persoonlijke diensten: de betaalde prijzen) niet langer de armoedeval 
hoeven te overbruggen en omdat er meer aanbod wordt uitgelokt, tevens een dempend 
effect op de prijzen in het witte informele deel van de markt vanuit kunnen gaan. 

De meeste voor- en nadelen van deze beleidsoptie zijn in het voorafgaande reeds aan bod 
geweest.  

                                                      

161  RWI, Beleidskader Werk en Inkomen 2002, p. 14-15. 
162  P. de Beer en S. Hoff, Weg naar werk vol hindernissen, in ESB-dossier Arbeidsmarktbeleid, 

12 juni 2003, nr. 4405, p. D7 en D7. 
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Tabel 5.8 Beleidsoptie: verhogen of wijzigen arbeidskorting  

Aspect Beschrijving 

Aard van de optie Verhogen of wijzigen arbeidskorting voor mensen met een laag inkomen. Hierdoor 
wordt voor mensen met (potentieel) lage inkomens de incentive vergroot om betaald 
werk te aanvaarden.  

Voordelen vraagkant Meer aanbod waardoor mogelijk dempend effect op de prijzen  

Nadelen vraagkant  

Voordelen aanbodkant Vermindering armoedeval; men gaat er meer op vooruit als men gaat werken; 
financieel aantrekkelijker om te werken 

Het voordeel is niet beperkt tot mensen met een uitkering 

Nadelen aanbodkant  

Maatschappelijke voor- 
en nadelen 

Verhoging arbeidsaanbod: op lange termijn goed voor werkgelegenheid en 
economische groei 

Generieke maatregel: bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt worden niet 
bevoordeeld boven andere.  

Andere noodzakelijke 
veranderingen t.o.v. de 
huidige situatie 

Er moet een incentive blijven om meer uren te werken of beter betaald werk te 
zoeken: vormgeving arbeidskorting.  

Aanscherping controle en hogere sancties op zwarte vormen van persoonlijke 
diensten. 

 

5.5.2 AFSCHAFFEN/OMVORMEN ALGEMENE HEFFINGSKORTING 

Een wijziging of verhoging van de arbeidskorting is een mogelijkheid om het aanbod op 
het laagbetaalde segment te stimuleren. Een andere mogelijkheid hiervoor is om de 
algemene heffingskorting af te schaffen of om te zetten in een soort ‘vaste’ 
arbeidskorting.  

De algemene heffingskorting bedraagt in 2004 € 1.825 per jaar voor mensen tot 65 jaar. 
Het afschaffen van de algemene heffingskorting kan met name de tweede verdieners 
(vooral vrouwen) die nu een ‘gratis’ algemene heffingskorting ontvangen, aanzetten om 
betaald werk te zoeken. De afschaffing van de overdraagbaarheid van de heffingskorting 
voor niet-werkende vrouwen zou volgens het CPB kunnen leiden tot een toename van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen (in personen) van 5 procentpunten163. Dit geeft aan dat 
de bevordering van de arbeidsparticipatie wordt belemmerd door het huidige 
draagkrachtbeginsel (gezins/huishoudensdraagkracht) in de loon- en inkomsten-
belasting164. 

Het afschaffen van de algemene heffingskorting geeft echter nog niet direct een incentive 
om inkomsten uit bijvoorbeeld werk als huishoudelijke hulp ook aan te geven aan de 
belastingdienst. Het blijft immers aantrekkelijker om geen inkomstenbelasting te betalen 
en tegen een hoger uurtarief op de zwarte informele markt te participeren. Verder kan het 
opgeven van de inkomsten aan de belasting ten koste gaan van (een deel van) een 
uitkering of van inkomensafhankelijke regelingen.  

                                                      

163  CPB, Arbeidsparticipatie van vrouwen, Notitie aan SZW, 2001. 
164 L. Stevens, Belasting: weggegooid geld?, Fiscaal Beleid 2002, Kluwer, Deventer, 2002. 
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Daarom zou gedacht kunnen worden aan het omvormen van de algemene heffingskorting 
in een soort ‘vaste’ arbeidskorting voor mensen met lage inkomens uit arbeid. Zoals 
gezegd ontvangen niet-werkenden met een partner die voldoende inkomstenbelasting 
betaalt nu ook de algemene heffingskorting. Men zou dit kunnen veranderen door aan het 
verkrijgen van de heffingskorting de voorwaarde te verbinden dat men inkomsten heeft 
uit arbeid. Dit kan mensen, met name niet-werkenden met een werkende partner, een 
extra incentive geven om a) zich aan te bieden op de arbeidsmarkt en b) de inkomsten op 
te geven aan de belastingen (anders loopt men immers de korting mis). De exacte 
vormgeving hiervan is evenwel niet eenvoudig, bijvoorbeeld omdat zou moeten worden 
voorkomen dat mensen in heel kleine baantjes (van één of enkele uren per week) gaan 
werken om de “vaste” arbeidskorting te verkrijgen.  

Beoordeling beleidsoptie ten aanzien van de markt voor persoonlijke dienstverlening 

Het afschaffen van de algemene heffingskorting zal met name niet-werkenden die nu een 
‘gratis’ algemene heffingskorting ontvangen kunnen stimuleren om betaald werk te gaan 
zoeken. Het geeft echter nog niet direct een incentive om inkomsten, bijvoorbeeld 
verkregen uit het verlenen van persoonlijke diensten, dan ook op te geven aan de 
belastingen. Door de algemene heffingskorting om te zetten in een vaste arbeidskorting 
voor mensen met lage arbeidsinkomens, kan worden bevorderd dat de verdiensten ook 
daadwerkelijk worden opgegeven voor de inkomstenbelasting. 

Tabel 5.9 Beleidsoptie: afschaffen algemene heffingskorting of omvormen tot een 
soort “vaste” arbeidskorting voor mensen met lage inkomens  

Aspect Beschrijving 

Aard van de optie Afschaffen algemene heffingskorting: dit geeft niet-werkenden een extra incentive om 
betaald werk te zoeken.  Omvormen tot ‘vaste’ arbeidskorting: geeft niet alleen 
incentive om betaald werk te zoeken maar ook om de verkregen inkomsten aan te 
geven. 

Voordelen vraagkant Meer aanbod in de persoonlijke diensten waardoor mogelijk minder aanbodtekorten 
en dempend effect op de prijzen.  

Nadelen vraagkant  

Voordelen aanbodkant Vermindering armoedeval en herintredersval; men gaat er meer op vooruit als men 
gaat werken; financieel aantrekkelijker om te werken 

Het voordeel is niet beperkt tot mensen met een uitkering 

Nadelen aanbodkant  

Maatschappelijke voor- 
en nadelen 

Verhoging arbeidsaanbod: op lange termijn goed voor werkgelegenheid en 
economische groei 

Generieke maatregel: bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt worden niet 
bevoordeeld boven andere. 

Andere noodzakelijke 
veranderingen t.o.v. de 
huidige situatie 

Er moet een incentive zijn/blijven om meer uren te werken of beter betaald werk te 
zoeken: vormgeving ‘vaste’ arbeidskorting. 

Zeker bij afschaffing heffingskorting: aanscherping controle en hogere sancties op 
zwarte vormen van persoonlijke diensten. 
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5.5.3 VERLAGING VAN HET MINIMUMLOON 

Een andere mogelijke generieke maatregel is een verlaging van het wettelijk 
minimumloon. Bovenberg165 stelt dat loonstarheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
en daardoor de afwezigheid van een lage lonen sector huishoudens ervan weerhoudt om 
bijvoorbeeld huishoudelijk werk uit te besteden. Hierdoor verminderen vrouwen (in het 
algemeen de tweede verdieners) hun arbeidsaanbod omdat men meer problemen heeft om 
betaald werk en zorgtaken te combineren.  

Daartegenover staat echter dat er in Nederland in de loop van de tijd steeds kleinere 
werkgelegenheidseffecten zijn gevonden van een verlaging van het minimumloon166. We 
moeten echter wel constateren dat de gemiddelde betaalde uurprijs voor informele 
huishoudelijke hulp onder het huidige bruto minimumloon (inclusief vakantiegeld) voor 
volwassenen ligt: de gemiddelde prijs ligt ongeveer op het niveau van het netto 
minimumloon. 

Wat belangrijker is, is dat bij een lager netto minimumloon minder mensen zich op de 
arbeidsmarkt aan zullen bieden. De loonelasticiteit van het aanbod van de tweede 
verdiener is, mede door de armoedeval, namelijk relatief hoog. Dit betekent dat een 
verlaging van het bruto minimumloon samen zou moeten gaan met veranderingen in de 
loon- en inkomstenbelasting om de verlaging van het bruto minimumloon in netto termen 
te compenseren om geen negatieve effecten op het arbeidsaanbod te krijgen.  

5.5.4 GENERIEKE SUBSIDIE OP LAAGBETAALDE ARBEID 

Een derde mogelijkheid is om een generieke subsidie te geven op laagbetaalde arbeid. Dit 
is in Nederland tot voor kort via de afdrachtskorting lage lonen (Specifieke 
Afdrachtskorting, SPAK) gebeurd. Deze is afgeschaft omdat de nadruk in het beleid is 
komen te liggen op de stimulering van het arbeidsaanbod.  

5.6 SYNTHESE 

5.6.1 VRAAGSTELLING 

In dit hoofdstuk hebben we verschillende beleidsopties besproken die kunnen worden 
ingezet om de witte (formele en/of informele) markt voor persoonlijke diensten te 
stimuleren. Wat zijn daarvoor nu de meest veelbelovende opties en waarom? Leiden deze 
beleidsopties er ook toe dat tegelijkertijd de zwarte markt wordt tegengegaan of zijn 
hiervoor andere aanvullende maatregelen nodig, om ook op deze wijze de witte markt 
betere ontwikkelingskansen te geven?  

 

                                                      

165  A.L. Bovenberg, o.c., 2004, pagina 10. 
166  Zie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Werkgelegenheid aan de onderkant 

van de arbeidsmarkt, Den Haag, 2004, pagina 14.  
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5.6.2 ONDERSCHEID TUSSEN TYPEN PERSOONLIJKE DIENSTEN 

Bij de beantwoording van de eerste vraag moet een onderscheid worden gemaakt tussen: 

1. De markt voor huishoudelijke hulp en aanverwante regelmatig terugkerende 
eenvoudige klussen in en om het huis (zoals ramen wassen, vegen/schoonmaken 
van het terras en eenvoudig tuinonderhoud).  

2. De markt voor meer specialistische klussen in en om het huis. 
3. De markt voor kinderopvang. 

 

Bij de eerste categorie is de prijs een belangrijke belemmerende factor voor de 
ontwikkeling van de formele markt (zie hoofdstuk 4). De redenen van de druk op de 
prijzen voor huishoudelijke hulp en regelmatig terugkerende eenvoudige klussen zijn in 
paragraaf 3.5 aan de orde gekomen. Hiermee samenhangt dat op dit moment op deze 
markten het gebruik van formeel aanbod (bedrijven en instellingen) beperkt is. Je zou 
kunnen zeggen dat vrijwel alleen de mede door AWBZ of gemeente betaalde hulp via het 
formele circuit loopt.  

Dit ligt anders voor kinderopvang en meer gespecialiseerde klussen in en om het huis. 
Hier vormt de prijs een minder belangrijke belemmering dan bij huishoudelijke hulp en 
aanverwante werkzaamheden. Dit heeft onder andere te maken met het noodzakelijke 
karakter van de dienst en bij formele kinderopvang met het feit dat er geen sprake is van 
een één op één relatie tussen opvang en klant (zie wederom paragraaf 3.5).  

Verder wordt voor specialistische klussen en kinderopvang reeds in relatief veel gevallen 
formeel aanbod gebruikt, zie hoofdstuk 3. Bij specialistische klussen is het overigens niet 
bekend welk deel van de betalingen aan bedrijven ook volledig wit (met inbegrip van alle 
belastingen) plaatsvindt. Bij kinderopvang is het betaalde zwarte informele circuit relatief 
klein en is er dus nauwelijks potentie om te witten. Dit houdt mede verband met het feit 
dat veel ouders voor formele opvang slechts een eigen bijdrage betalen; een aanzienlijk 
deel van de kostprijs wordt vergoed door de werkgevers en de overheid.  

5.6.3 HUISHOUDELIJKE HULP (INCLUSIEF AANVERWANTE EENVOUDIGE 
KLUSSEN) 

Bij deze categorie dienstverlening dient met name te worden gekeken naar beleidsopties 
die het probleem van de dubbele wig geheel of grotendeels wegnemen. Het inhuren van 
deze diensten bij bedrijven zal, gezien de minimale prijs die daarvoor zal worden 
gevraagd, slechts voor een klein deel van de huishoudens tot de mogelijkheden behoren.  

Het is echter reeds mogelijk om op maximaal twee dagen per week een particuliere hulp 
in te schakelen tegen gunstige condities via de huishoudhulpconstructie op grond van 
artikel 6 van de werknemersverzekeringen en artikel 5 van de Wet op de loonbelasting. 
De particuliere hulp zou de inkomsten wel moeten opgeven aan de belastingen en 
inkomstenbelasting moeten betalen, maar veel huishoudelijke hulpen doen dit 
hoogstwaarschijnlijk niet. De alfahulp in de thuiszorg is op de huishoudhulpconstructie 
gebaseerd.  

De witte informele oplossing via de huishoudhulpconstructie leidt tot veel lagere 
uurprijzen dan het betrekken van een hulp via een bedrijf. Het bruto uurloon voor 
bijvoorbeeld een alfahulp (€ 10,63 voor een volwassene) is echter nog aanzienlijk hoger 
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dan de huidige gemiddelde prijs op de informele markt voor huishoudelijke hulp 
(gemiddeld zo’n € 8,33, maar de range is € 7 tot € 10). Verder zullen de aanbieders door 
de loonheffing van 33,4 procent netto minder overhouden dan op de zwarte informele 
markt. Beide partijen hebben dan ook geen directe incentive om het op deze witte manier 
te regelen.  

Daarom lijkt het aantrekkelijk om de huishoudhulpconstructie te combineren met 
defiscalisering van huishoudelijke hulp en aanverwante eenvoudige klussen in en om het 
huis van beperkte omvang. Defiscalisering betekent in feite dat aanbieders over de 
inkomsten uit kleine baantjes als huishoudelijke hulp geen inkomstenbelasting hoeven te 
betalen. De uitvoeringskosten hiervan zijn laag en het zal vermoedelijk de vraag 
vergroten. Het legaliseert min of meer de bestaande situatie en de daardoor toenemende 
gemoedsrust leidt vermoedelijk tot extra vraag van zowel reeds gebruikende als thans 
niet-gebruikende huishoudens. Stevens stelt wel voor dit samen te laten gaan met 
registratie van het inkomen bij de Belastingdienst door een eenvoudig formulier in 
verband met uitkeringen en inkomensafhankelijke regelingen. Zonder registratie is sprake 
van gewoon werknemerschap en is de klant aansprakelijk voor de loonheffingen. Een 
deel van het aanbod zal zich dan niet langer aanbieden (vanwege gevolgen voor de 
uitkering en inkomensafhankelijke regelingen), maar aan de andere kant kan door de 
defiscalisering ander aanbod tot de markt worden aangetrokken. Een nadeel van deze 
optie is dat hierdoor het, weliswaar relatief kleine, witte formele aanbod van bedrijven op 
de particuliere markt zeer waarschijnlijk zal worden verdrongen.  

Men zou ook positieve financiële incentives kunnen geven om de inkomsten van de hulp 
(onder overlegging van facturen) aan te geven bij de Belastingdienst. Dit kan 
bijvoorbeeld door het verschil in uurloon tussen de witte informele 
huishoudhulpconstructie en de zwarte informele markt meer dan te compenseren door een 
fiscale aftrek van de kosten voor witte vormen van persoonlijke diensten voor de vragers 
(gebruikende huishoudens). Deze maatregel leidt wel tot administratieve lasten voor 
huishoudens die huishoudelijke hulp gebruiken. Verder zullen de de belastingopbrengsten 
hierdoor op korte termijn niet toenemen, terwijl de uitvoeringskosten stijgen. Er zijn wel 
besparingen in de inkomensafhankelijke regelingen te voorzien en op langere termijn 
zouden de belastingopbrengsten mogelijk wel kunnen toenemen door een toename van de 
vraag.  

Verder is het wellicht mogelijk om via een fiscale aftrek min of meer gelijke condities te 
creëren voor het aanbod van particulieren via de huishoudhulpconstructie en het formele 
aanbod van bedrijven. Voor een huishoudelijke hulp via een bedrijf moet bruto meer 
(ongeveer twee keer zo veel) worden betaald dan voor een hulp via de 
huishoudhulpconstructie. Dit verschil kan worden gecompenseerd door meer aftrek te 
geven van de kosten voor de hulp via bedrijven dan van de kosten voor hulp verricht door 
individuen (wel zou in beide gevallen de aftrek op enigerlei wijze gemaximeerd dienen te 
worden). Het voordeel is dat op deze manier geen van beide vormen van aanbod wordt 
bevoordeeld boven de andere. Ook hier zijn op de korte termijn geen extra 
belastinginkomsten te verwachten. Wel mogelijk op termijn, door een vergroting van de 
vraag op de witte markt voor huishoudelijke hulp door lagere prijzen (bruto prijs minus 
aftrek) en een grotere gemoedsrust.  

Zowel de huishoudhulpconstructie als de defiscalisering hebben als nadeel dat de 
aanbieders van huishoudelijke hulp niet verzekerd zijn tegen werkloosheid, ziekte en 
arbeidsongeschiktheid en geen aanvullend pensioen opbouwen. Het creëert een groep 
werkenden die een marginale positie op de arbeidsmarkt innemen. Aan de andere kant zal 
een deel van het aanbod niet geïnteresseerd in zijn in verzekering en aanvullend pensioen. 
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Om het regulier werknemerschap op de markt voor huishoudelijke hulp te bevorderen, 
zou een fiscale aftrek ook kunnen worden beperkt tot het witte formele aanbod van 
bedrijven en instellingen (iets soortgelijks gebeurt vanaf 2005 bij de tegemoetkoming in 
de kosten voor kinderopvang; alleen de kosten voor formele erkende kinderopvang 
komen voor vergoeding in aanmerking). Om de witte formele markt te bevorderen zou de 
fiscale aftrek vrij aanzienlijk moeten zijn.  

Een volgende optie is een subsidie op arbeid te geven. Vaak gaat dit echter samen met 
een beperking tot een specifiek type aanbod, zoals (langdurig) werklozen. Dit resulteert 
echter maar voor een beperkt deel van de markt in een prijsverlaging (vergelijk de RSP) 
en het geeft op de markt voor huishoudelijke hulp de nodige vertrouwensproblemen. Dit 
laatste geldt ook voor de mogelijkheid van het invoeren van sociale dienstplicht voor 
bijstandsgerechtigden. Het zou mogelijk moeten blijven dat huishoudens hun eigen 
huishoudelijke hulp kunnen selecteren: men zou familie, vrienden en kennissen betaald in 
moeten kunnen schakelen. Wat mogelijk is, is om huishoudelijke hulp in het algemeen te 
subsidiëren, maar dit komt sterk overeen met een fiscale aftrek voor de vrager.  

De hierboven besproken opties kunnen specifiek worden toegepast op de afgebakende 
markt voor huishoudelijke hulp en andere eenvoudige werkzaamheden in en om het huis. 
Een potentieel nadeel van dergelijke specifieke opties is dat het voor aanbieders zo 
aantrekkelijk wordt om zich in deze markt aan te bieden (omdat bijvoorbeeld 
aanmerkelijk meer wordt betaald dan het minimumloon of omdat de werktijden goed 
aansluiten op de schooltijden) dat het leidt tot minder effectief aanbod en tot een 
loonopdrijvend effect in andere sectoren.  

Er zijn ook generieke maatregelen mogelijk, zoals een verhoging/wijziging van de 
arbeidskorting, de afschaffing van de algemene heffingskorting en het omvormen van de 
algemene heffingskorting in een ‘vaste’ arbeidskorting voor mensen met lage inkomens. 
Deze maatregelen betekenen niet direct invloed op de prijzen op de witte markt, maar 
geven niet-werkenden meer incentives om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt. Omdat  
op de markt voor huishoudelijke hulp op dit moment nog aanbodtekorten lijken te 
bestaan, zijn deze beleidsopties eveneens relevant. De meeste van de generieke 
maatregelen garanderen echter ook niet dat informele aanbieders van huishoudelijke hulp 
hun inkomsten gaan opgeven voor de belasting omdat het financieel aantrekkelijker blijft 
om het zwart te doen. Tot slot zou een bemiddelingsfunctie kunnen helpen om vragers 
geschikt aanbod van huishoudelijke hulp te laten vinden, maar ook hier is er geen garantie 
dat het dan op een witte manier tot stand komt. 

Voor de hierboven genoemde beleidsopties geldt dat ze gebruikt kunnen worden om de 
witte markt te stimuleren. Dit zal voor een deel leiden van een verschuiving van de vraag 
van de zwarte naar de witte markt. De mate waarin hangt af van het resulterende 
prijsniveau op de witte markt. Maar de beleidsopties gaan niet automatisch ook de zwarte 
markt tegen. Ongeacht welke optie er wordt gekozen voor deze markt, zal de controle op 
naleving van de (bestaande of veranderde) wet- en regelgeving moet worden 
aangescherpt en sancties zullen moeten worden verhoogd om te stimuleren dat alle 
inkomsten worden gemeld bij de belastingen en om de zwarte markt tegen te gaan. Een 
belangrijke maatschappelijke winst is op korte termijn te behalen in de sfeer van 
uitkeringen en inkomensafhankelijke regelingen. Een effectieve controle is echter niet 
eenvoudig en zal veel geld kosten. Maar als niet sterker wordt ingezet om de zwarte 
markt terug te dringen, dan zal de zwarte informele sector hoogstwaarschijnlijk de 
boventoon blijven voeren in de markt voor huishoudelijke hulp.  
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Twee van de behandelde beleidsopties kunnen onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks 
bijdragen aan het bestrijden van de zwarte markt: 

1. Een fiscale aftrek voor de kosten van huishoudelijke hulp die zo hoog is dat het 
voor vragers financieel (zeer) aantrekkelijk wordt om het op de witte markt uit te 
besteden; 

2. De omvorming van de algemene heffingskorting tot een ‘vaste’ arbeidskorting. Dit 
geeft aanbieders een incentive om inkomsten aan te geven bij de belasting omdat 
men de vaste arbeidskorting niet krijgt als men dat niet doet. 

 

Andere beleidsopties zijn minder relevant voor de markt van huishoudelijke hulp. De zzp-
constructie en franchising zijn minder eenvoudig dan, en bieden ook geen financiële 
voordelen ten opzichte van de huishoudhulpconstructie. Verlaging van de BTW heeft 
slechts een beperkt effect op de prijzen. 

Overigens geldt voor de markt voor huishoudelijke hulp dat de meeste beleidsopties niet 
direct zullen leiden tot uitbreiding van de totale (witte en zwarte) werkgelegenheid op 
deze markt. Wel zal er een verschuiving optreden van werkgelegenheid van de zwarte 
naar de witte markt. De mate waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de mate waarin de 
netto witte prijs met de verschillende beleidsopties kan worden verlaagd. De meeste 
mogelijkheden daartoe bieden de reeds bestaande huishoudhulpconstructie, 
defiscalisering, een fiscale aftrek van de kosten voor huishoudelijke hulp en een subsidie 
op arbeid. Gezien het feit dat een groot deel van de huidige markt zich in het zwarte 
informele circuit voltrekt, zal (alle andere zaken gelijk blijvend) uitbreiding van de totale 
werkgelegenheid op deze markt alleen kunnen optreden als de witte netto prijs onder de 
thans geldende gemiddelde prijs op de informele markt komt te liggen. 

5.6.4 GESPECIALISEERDE KLUSSEN 

Omdat voor gespecialiseerde klussen relatief vaak gebruik wordt gemaakt van 
zelfstandigen en bedrijven, is op deze deelmarkt bij bepaalde beleidsopties de kans op 
verdringing van het witte formele aanbod aanzienlijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
defiscalisering, voor het op deze markt invoeren van iets soortgelijks als de 
huishoudhulpconstructie en voor een subsidie op bepaalde typen arbeid. Verder zal een 
fiscale aftrek voor de kosten van klussen een grote deadweight met zich mee brengen. 
Immers, ook zonder zo’n aftrek wordt namelijk al in ruime mate van formeel aanbod 
gebruik gemaakt. Wijzigingen in de algemene heffingskorting of de arbeidskorting 
hebben voor arbeidsorganisaties ook geen directe kostenvoordelen (de voordelen slaan 
immers in eerste instantie neer bij het aanbod) en zullen dus niet direct leiden tot een 
daling van de prijzen.  

De volgende beleidsopties lijken daarom met name relevant voor deze markt:  

! De zzp-constructie (bestaand beleid). 
! Verlaging BTW-tarief. 
! Bemiddelingsfunctie tussen vraag en aanbod. 

 

Een zzp-er kan om verschillende redenen goedkoper of flexibeler werken dan een bedrijf 
met werknemers in loondienst. Het aantal zzp-ers in de klussensector is de afgelopen 
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jaren sterk gegroeid, maar wellicht kan dit verder worden gestimuleerd. Verlaging van het 
BTW-tarief is niet zonder meer mogelijk; dit is mede afhankelijk van Europese 
regelgeving op dit gebied.  

De laatst genoemde optie is een versterking van de bemiddelingsfunctie tussen vraag en 
aanbod. Individuele vragers hebben vaak te weinig inzicht in de markt. Immers, men 
gebruikt de meeste typen klussen slechts (zeer) incidenteel. Indien bijvoorbeeld een 
bemiddelingsfunctie (als employee benefit) wordt aangeboden door een werkgever, kan 
dit kostenvoordelen geven voor de individuele vragers doordat de bemiddelaars relatief 
goed bekend zijn met de (lokale) prijs- en kwaliteitsverhoudingen op de markt omdat men 
vaker voor dezelfde dienst bemiddelt. 

Wat op deze markt tot slot van belang blijft, is om de zwarte markt te bestrijden door 
controles en sancties. 

De genoemde beleidsopties kunnen allemaal de witte markt stimuleren. De effecten van 
de maatregelen op de totale werkgelegenheid (witte en zwarte tezamen) in de 
klussensector zullen op zichzelf gering zijn.  

5.6.5 KINDEROPVANG 

De overheid grijpt, vanwege de positieve externe effecten, reeds in op deze markt. Mede 
door het stimuleringsbeleid van de overheid is in de kinderopvang inmiddels sprake van 
een relatief omvangrijke en ontwikkelde formele sector. Per 1 januari 2005 worden met 
de Wet kinderopvang vraagsturing en een nieuw financieringsstelsel voor formele opvang 
ingevoerd.  

Dat neemt echter niet weg dat sommige huishoudens, om andere redenen dan de prijs, 
perse geen gebruik willen maken van formele opvang. Een mogelijke optie is om betaalde 
kinderopvang door familie, kennissen en vrienden (in de meeste gevallen is informele 
kinderopvang echter onbetaald) ook onder de huishoudhulpconstructie te laten vallen om 
het aanbod van kinderopvang te stimuleren. Nu valt kinderopvang alleen onder deze 
constructie als de opvang plaatsvindt in het huis van het gebruikende huishouden. 

Er zijn drie andere beleidsopties die aantrekkelijk lijken om de witte markt voor 
kinderopvang te stimuleren. Op de eerste plaats de verdere ontwikkeling van franchise-
formules voor kleinschalige kinderopvang. Dit zou met name in kleine kernen voor een 
formeel aanbod van kinderopvang kunnen zorgen. Op andere plaatsen zou het juist weer 
aanbod van flexibele formele opvang kunnen creëren. Ten tweede kan de zzp-constructie 
worden toegepast in de kinderopvang, bijvoorbeeld door gastouders. Dit zou via 
voorlichting sterker kunnen worden benadrukt om extra (formeel en flexibel) aanbod te 
scheppen. Op de derde plaats kan een versterking van de bemiddelingsfunctie bij 
kinderopvang dezelfde effecten hebben als bij gespecialiseerde klussen. Wel is in veel 
kleinere en middelgrote gemeenten het aantal aanbieders van formele kinderopvang 
beperkt. Er valt dus wellicht in veel gevallen niet veel te kiezen. De nieuwe Wet 
Kinderopvang zou hier op termijn verandering in kunnen brengen. 

De meeste hierboven besproken opties kunnen een verdere verschuiving teweeg brengen 
van de zwarte markt naar de witte kinderopvangmarkt. Het effect op de totale formele en 
informele werkgelegenheid in de kinderopvang zal gering zijn. Er zijn namelijk geen 
directe aanwijzingen dat er grote latente behoeften bestaan.   
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BIJLAGE 1  DETAILTABELLEN BIJ HOOFDSTUK 3 

Tabel B1.1 Persoonskenmerken aanbieders van diensten en klussen (N=10.450) 

   Plaats in het huishouden 

Categorieën van 
diensten 

Gem, 
leeftijd 

Man Vrouw Alleenstaand Hoofd van 
het 

huishouden 

Echtgenoot/partner 
van hoofd 

Overige 
gezinsleden 

Huishoudelijk werk 43,0 19% 81% 7% 27% 52% 14% 

Kinderoppas 31,9 15% 85% 2% 19% 35,6% 43,4% 

Modewerk, 
naaiwerk 43,6 22% 78% 7% 26% 60,0% 7,1% 

Reparaties, 
onderhoud, auto  37,6 75% 25% 14% 51% 12,6% 23,2% 

Klussen in, buiten 
de woning 38,0 83% 17% 12% 56% 13,8% 17,8% 

Onderhoud van de 
tuin 41,2 69% 31% 10% 47% 16,0% 26,8% 

Administratief en 
financieel werk 42,9 54% 46% 10% 48% 30,0% 12,3% 

Muziekles, bijles, 
huiswerk 35,7 47% 53% 7% 31% 31,0% 30,7% 

Haarverzorging, 
e.d. 45,3 33% 67% 17% 39% 35,9% 7,7% 

Foto-, video-, 
computerwerk, 
vertaalwerk 33,8 78% 22% 10% 41% 16,3% 32,5% 

Andere diensten 38,1 58% 42% 7% 40% 26,2% 26,8% 

Bron: SCP Aanvullend Voorzieningenonderzoek (AVO), 1999. 
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Tabel B1.2 Opleidingsniveau van aanbieders van klussen en diensten (N=10.450) 

  Opleidingsniveau 

Categorieën van diensten Geen of 
alleen lager 
onderwijs 

IBO/MAVO HAVO / 
VWO 

MBO HBO/WO 

Huishoudelijk werk 19% 40% 10% 24% 6% 

Kinderoppas 17% 32% 17% 24% 10% 

Modewerk, naaiwerk 15% 37% 8% 25% 15% 

Reparaties, onderhoud (auto e.d.) 13% 28% 10% 33% 17% 

Klussen in, buiten de woning 12% 30% 11% 30% 18% 

Onderhoud van de tuin 14% 29% 13% 29% 16% 

Administratief werk, financieel werk 3% 29% 17% 25% 26% 

Muziekles, bijles, huiswerk 7% 19% 16% 18% 39% 

Haarverzorging, e.d. 14% 39% 11% 23% 14% 

Foto-, video-, computerwerk, vertaalwerk 6% 26% 20% 20% 29% 

Andere diensten 15% 29% 10% 27% 19% 

Bron: SCP, Aanvullend Voorzieningenonderzoek (AVO), 1999. 

 

Tabel B1.3  Omvang markt voor klusjes en diensten (N=10.450) 

Diensten Aantallen personen 

Huishoudelijk werk 320.247 

Kinderoppas 471.025 

Modewerk, naaiwerk 60.078 

Reparaties, onderhoud (auto s e.d.) 133.702 

Klussen in, buiten de woning 259.202 

Onderhoud van de tuin 157.727 

Administratief werk, financieel werk 151.756 

Muziekles, bijles, huiswerk 77.476 

Haarverzorging, e.d. 87.764 

Foto-, video-, computerwerk, vertaalwerk 109.432 

Andere diensten 315.481 

Bron: SCP AVO 1999,  CBS Bevolkingsstatistiek 1999. 
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Tabel B1.4 Verrichten van vrijwilligers en onbetaald werk (N=3.185) 

 Aandeel bevolking 12 jaar en ouder 

Politiek 2,3% 

Beroeps-, vak-, standsorganisatie 4,0% 

Godsdienst, levensbeschouwing 10,1% 

Zang, muziek en toneel 5,7% 

Cultureel 4,9% 

Sport 12,6% 

Hobby 11,3% 

Hulp op school 10,0% 

Oudercommissie 3,5% 

Vrouwenvereniging 1,9% 

Kinderopvang 3,9% 

Jeugdwerk 5,3% 

Vrouwengroep 0,8% 

Buren-, bejaarden-, gehandicaptenhulp 12,8% 

Maatschappelijk werk 4,1% 

Hulpverlening 3,4% 

Bron: SCP Tijdsbestedingsonderzoek 1995. 
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Tabel B1.5 Gebruik van huishoudelijke hulp naar kenmerken van het huishouden 
(exclusief huishoudens met minimaal één 65-plusser) 

Huishoudens % gebruikers 
van formele 

huishoudelijke 
hulp 

% gebruikers van 
informele 

huishoudelijke 
hulp 

% niet 
gebruikers 

huishoudelijke 
hulp 

Totaal 

Onderwijsniveau van hoogst opgeleide lid van 
het huishouden 

    

Laag (basis, VBO, MAVO) 1% 5% 94% 100% 

Middelbaar (HAVO, VWO, MBO) 2% 6% 92% 100% 

Hoger (HBO, WO) 2% 19% 79% 100% 

Samenstelling huishouden     

Alleenstaand zonder kinderen 2% 11% 87% 100% 

Alleenstaand met kinderen 1% 10% 89% 100% 

Samenwonend/gehuwd zonder kinderen 3% 10% 87% 100% 

Samenwonend/gehuwd met kinderen 1% 14% 85% 100% 

Leeftijd respondent     

Jonger dan 40 jaar 2% 10% 89% 100% 

Tussen de 40 en 65 jaar 2% 13% 85% 100% 

Aantal kinderen in huishouden     

0 2% 11% 87% 100% 

1 2% 11% 87% 100% 

2 1% 12% 88% 100% 

3 1% 23% 77% 100% 

Meer dan 3 kinderen - 12% 88% 100% 

Arbeidsstatus     

Alleenstaand, niet werkend 2% 6% 92% 100% 

Alleenstaand, werkend 2% 12% 86% 100% 

Samen, niet werkend 6% 7% 87% 100% 

Samen, één lid werkend 2% 6% 92% 100% 

Samen, beiden werkend 1% 15% 84% 100% 

Bron: SEOR-enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 
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Tabel B1.6 Gebruik van kinderopvang naar kenmerken van het huishouden (alleen 
huishoudens met kinderen in de betreffende leeftijd) 

Huishoudens % gebruikers 
formele 

kinderopvang 
0-3 jarigen 

% gebruikers 
informele 

kinderopvang  
0-3 jarigen 

% niet 
gebruikers 

kinderopvang 
0-3 jarigen 

% gebruikers 
formele 

kinderopvang  
4-12 jarigen 

% gebruikers 
informele 

kinderopvang  
4-12 jarigen 

% niet 
gebruikers 

kinderopvang 
4-12 jarigen 

Onderwijsniveau van 
hoogst opgeleide lid 
van het huishouden 

      

BO, VBO, MAVO 3,4% 24,7% 72,0% 7,3% 12,8% 80,0% 

HAVO, VWO, MBO 25,9% 30,6% 43,5% 8,1% 13,8% 78,1% 

HBO, WO 50,1% 13,3% 36,6% 12,4% 18,6% 69,0% 

Samenstelling 
huishouden 

      

Alleenstaand met 
kinderen 

20,0% 40,0% 40,0% 11,4% 25,6% 63,0% 

Samenwonend/gehuwd 
met kinderen 

36,0% 19,1% 44,9% 9,7% 14,4% 75,9% 

Leeftijd respondent       

Jonger dan 40 jaar 31,6% 24,0% 44,4% 10,7% 18,3% 71,0% 

Tussen de 40 en 65 
jaar 

48,7% 5,1% 46,2% 9,3% 14,1% 76,6% 

Aantal kinderen in 
huishouden 

      

1 42,2% 23,4% 34,5% 14,5% 18,7% 66,8% 

2 34,9% 24,2% 40,9% 9,6% 16,5% 73,9% 

3 32,1% 16,8% 51,1% 11,0% 17,4% 71,6% 

>3 9,4% 4,7% 85,9% 3,7% 7,5% 88,8% 

Arbeidsstatus       

Alleenstaand, niet 
werkend 

50,0% 0% 50,0% 11,7% 11,7% 76,6% 

Alleenstaand, werkend 0% 66,7% 33,3% 11,3% 30,1% 58,6% 

Samen, niet werkend 0% 0% 100,0% 24,5% 24,5% 51,0% 

Samen, één lid 
werkend 

11,7% 1,7% 86,7% 3,5% 0,9% 95,7% 

Samen, beiden 
werkend 

45,7% 25,9% 28,4% 12,0% 19,8% 68,2% 

Voor sommige typen huishoudens zijn de aantallen in de steekproef zodanig klein dat er geen harde conclusies 
aan de cijfers kunnen worden verbonden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de groep niet-werkende alleenstaanden.  

Bron: SEOR-enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 
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Tabel B1.7 Gebruik van kinderopvang (exclusief peuterspeelzaal) naar kenmerken van huishoudens 

Huishoudens % wel gebruikers 
kinderopvang 

N=3.631 

% niet gebruikers 
kinderopvang 

N=3.631 

% gebruikers 
informele opvang 

N=3.631a) 

% gebruikers 
formele opvang 

N=3.631a) 

Opleidingsniveau:     

LO-LBO 26 74 24 6 

MAVO 31 69 27 12 

MBO 45 55 37 19 

HAVO-VWO 43 57 33 20 

HBO-WO kand 61 39 44 30 

WO-doct 69 31 33 51 

Gemeentegrootte:     

>250.000 44 56 28 27 

100.000-250.000 43 57 33 19 

50.000-100.000 39 61 32 25 

20.000-50.000 38 62 32 16 

10.000-20.000 37 63 33 12 

<10.000 42 58   

Regio:     

Drie grote steden 44 56 31 24 

Rest west 39 61 32 15 

Noord 41 59 34 15 

Oost 39 61 29 18 

Zuid 38 62 32 17 

Stedelijkheid:     

Zeer sterk 44 56 31 23 

Sterk 44 56 35 19 

Matig 38 62 31 15 

Weinig 34 66 28 14 

Niet 39 61 33 15 

Betaalde arbeid:     

Beide full-time 62 38 39 38 

1 fulltime 1 parttime 56 44 47 23 

1 fulltime 8 92 7 3 

2 parttime 64 36 41 35 

1 parttime 43 57 29 23 

Geen betaalde baan 2 98 2  
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Huishoudens % wel gebruikers 
kinderopvang 

N=3.631 

% niet gebruikers 
kinderopvang 

N=3.631 

% gebruikers 
informele opvang 

N=3.631a) 

% gebruikers 
formele opvang 

N=3.631a) 

Gezinsinkomen: 

Tot € 13.195 36 64 31 12 

€ 13.195-€ 20.495 33 67 26 13 

€20.495-€29.750 36 64 32 14 

Meer dan €29.750 44 56 33 20 

Wil niet zeggen/weet niet 34 56 34 8 

a) De beide percentages in de laatste twee kolommen tellen niet op tot het percentage in de eerste kolom 
(totaal percentage gebruikers) omdat een aantal huishoudens van zowel informele als formele opvang 
gebruik maakt en dus in de beide laatste kolommen is meegeteld. 

Bron: Vyvoy, Rapportage trendonderzoek: prognose vraag naar kinderopvang, Kinderopvang met Beleid, 
oktober 2002. 
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Tabel B1.8 Determinanten van het gebruik van kinderopvang (SCP/SEO onderzoek) 

Determinant Richting 
van het 
verband 

Significant voor gebruik bija): 

  0-3 jarigen 4-12 jarigen 

  wel/geen opvang ja/nee beslissing 
formele opvang, 
gegeven keuze 

voor opvang 

wel/geen opvang ja/nee beslissing 
formele opvang, 
gegeven keuze 

voor opvang 

Demografisch      

Kinderen 0-3 jaar 
aanwezig 

+ N.v.t. 
(selectievariabele)

N.v.t. 
(selectievariabele)

Ja Nee 

Kinderen 4-12 jaar 
aanwezig 

- Ja Nee N.v.t. 
(selectievariabele)

N.v.t. 
(selectievariabele) 

Kinderen 13-17 
jaar aanwezig 

- nee Nee Ja Nee 

Economisch      

Vrouw is 
werkzaam in 
loondienst 

+ Ja Ja Ja Nee 

Vrouw werkt meer 
dan 20 uur per 
week 

+ nee Ja Nee Nee 

Beschikbare 
zorgdagdelen 
ouder(s) 

- Ja Nee Ja Nee 

Vrouw is hoog 
opgeleid 

+ Ja Ja Ja Ja 

Vrouw is laag 
opgeleid 

- Ja Nee Ja Nee 

Vrouw volgt 
opleiding 

+ Ja Nee Ja Ja 

Sociaal      

Woont in stedelijk 
gebied 

+ Nee Ja Nee Ja 

Eenoudergezin + Nee Ja Nee Nee 

Restricties      

Inkomen + Nee Nee Nee Nee 

Eigen bijdrage 
opvang 

 n.v.t. Nee Nee Nee 

Constante voor 
referentiecategorie 

 ja (+) ja (-) Ja(-) ja (-) 

Pseudo verklaarde 
variantie 

 0,43 0,12 0,24 0,03 

Aantal 
waarnemingen 

 940 542 1.714 541 

a) Significantieniveau van 10%. 

Bron: Ingrid Ooms, Inge Groot, Evelien Eggink, Lennart Janssens en Jeske van Seters, Landelijk 
ramingsmodel kinderopvang 2002-2010, SEO/SCP, Den Haag, november 2003. 
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Tabel B1.9 Raming gevraagde contracturen en plaatsen formele opvang, alle 
huishoudens 0-3 jarigen (per 1 januari) 

Jaar Aantal gevraagde 
contracturen per 

jaar (in miljoenen) 

Aantal gevraagde 
plaatsen (fte’s x 

1.000) 

Aantal gevraagde 
plaatsen 

kinderdagverblijf 
(fte’s x 1.000) 

Aantal gevraagde 
plaatsen 

gastouderopvang 
(fte’s x 1.000) 

2002 281,4 108,7 103,8 4,8 

2003 283,9 109,6 104,7 4,9 

2004 294,3 113,6 108,6 5,1 

2010 320,8 123,9 118,3 5,5 

Bron: Ingrid Ooms, Inge Groot, Evelien Eggink, Lennart Janssens en Jeske van Seters, Landelijk 
ramingsmodel kinderopvang 2002-2010, SEO/SCP, Den Haag, november 2003. 

 

Tabel B1.10 Raming gevraagde contracturen en plaatsen formele opvang, alle 
huishoudens 4-12 jarigen (per 1 januari) 

Jaar Aantal gevraagde 
contracturen per 
jaar (x1.000.000) 

Aantal gevraagde 
plaatsen (x1000) 

Aantal gevraagde 
buitenschoolse 
opvang (x1000) 

Aantal gevraagde 
plaatsen 

gastouderopvang 
(x1000) 

2002 73,3 53,1 48,6 4,5 

2003 74,6 54,0 49,4 4,6 

2004 77,8 56,3 51,6 4,8 

2010 95,6 69,3 63,4 5,9 

Bron: Ingrid Ooms, Inge Groot, Evelien Eggink, Lennart Janssens en Jeske van Seters, Landelijk 
ramingsmodel kinderopvang 2002-2010, SEO/SCP, Den Haag, november 2003. 
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Tabel B1.11 Verdeling van uitgevoerde klussen over formeel en informeel en over het 
deel wat het huishouden zelf heeft betaald, per type klus 

 Percentage klussen op 
formele markt 

Percentage klussen op 
informele markt 

Totaal 

Schilderwerk    

Volledig zelf betaald 70% 30% 100% 

Deels zelf betaald 77% 23% 100% 

Niets zelf betaald 9% 91% 100% 

Totaal 55% 45% 100% 

Timmermanswerkzaamheden    

Volledig zelf betaald 67% 33% 100% 

Deels zelf betaald 83% 17% 100% 

Niets zelf betaald 3% 97% 100% 

Totaal 52% 48% 100% 

Tuinaanleg/straataanleg    

Volledig zelf betaald 70% 30% 100% 

Deels zelf betaald - 100% 100% 

Niets zelf betaald - 100% 100% 

Totaal 52% 48% 100% 

Loodgieterwerkzaamheden    

Volledig zelf betaald 83% 17% 100% 

Deels zelf betaald - - 100% 

Niets zelf betaald 55% 45% 100% 

Totaal 80% 20% 100% 

Aanleg keuken of sanitair    

Volledig zelf betaald 71% 29% 100% 

Deels zelf betaald 100% - 100% 

Niets zelf betaald 12% 88% 100% 

Totaal 64% 36% 100% 

Bron: SEOR-enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 
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Tabel B1.12 Klussen in en om het huis door iemand die niet in huis woont (april 2003 tot 
en met april 2004) en huishoudkenmerken 

Huishouden % betaalde klus % onbetaalde 
klus 

% geen klus 
uitbesteed 

Onbekend 

Hoogst genoten opleiding 
(BINNEN HUISHOUDEN) 

    

BO, VBO, MAVO 8,0% 5,3% 81,1% 5,6% 

HAVO, VWO, MBO 14,0% 5,0% 75,7% 5,3% 

HBO, WO 25,2% 7,0% 60,6% 7,1% 

Samenstelling 
huishouden 

    

Alleenstaand zonder 
kinderen 

14,6% 9,5% 71,6% 4,4% 

Alleenstaand met kinderen 15,6% 14,2% 59,1% 11,1% 

Samenwonend/gehuwd 
zonder kinderen 

15,2% 3,7% 75,0% 6,2% 

Samenwonend/gehuwd met 
kinderen 

21,6% 2,5% 69,0% 7,0% 

Leeftijd respondent     

Jonger dan 40 jaar 16,0% 9,9% 68,6% 5,5% 

Tussen de 40 en 65 jaar 19,9% 3,3% 70,0% 6,8% 

65 jaar of ouder 11,9% 5,5% 77,2% 5,4% 

Arbeidsstatus     

Alleenstaand, niet werkend 10,9% 8,8% 75,3% 5,1% 

Alleenstaand, werkend 18,0% 11,3% 65,1% 5,5% 

Samen, niet werkend 11,2% 3,8% 78,5% 6,5% 

Samen, één lid werkend 15,7% 2,1% 77,6% 4,6% 

Samen, beiden werkend 22,1% 3,2% 67,5% 7,3% 

Eigenaar van de woning     

Eigenaar van de woning 24,1% 4,3% 64,9% 6,7% 

Geen eigenaar van de 
woning 

4,4% 8,6% 82,0% 5,0% 

Verhuisd tussen april 
2003 en april 2004 

    

Wel verhuisd 27,2% 13,4% 52,6% 6,8% 

Niet verhuisd 16,1% 5,3% 72,6% 6,0% 

Bron: SEOR-enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 
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BIJLAGE 2  DETAILTABELLEN BIJ HOOFDSTUK 4 

Tabel B2.1 Waarom maakt u geen gebruik van kinderopvang voor uw kinderen tussen 
de 0 en 4 jaar (in verband met werk of werk partner)? 

Reden % respondenten 

Wil niet werken zolang kinderen klein zijn en heeft daarom geen opvang nodig 51% 

Andere leden van het huishouden werken niet (meer) en zorgen voor opvang 18% 

Leden van het huishouden hebben hun werk zo geregeld dat geen opvang nodig is 15% 

Betaalde kinderopvang is te duur, kan geen onbetaalde opvang krijgen 13% 

Kinderen gaan mee naar het werk 2% 

Gênant om kinderen naar de opvang te brengen 1% 

Bron: SEOR-enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 

 

Tabel B2.2 Waarom maakt u geen gebruik van kinderopvang voor uw kinderen tussen 
de 4 en 12 jaar (in verband met werk of werk partner)? 

Reden % respondenten 

Wil niet werken zolang kinderen op de basisschool zitten 42% 

Werkt op uren die samenvallen met schooltijden 27% 

Leden van het huishouden hebben hun werk zo geregeld dat geen opvang nodig is 10% 

Andere leden van het huishouden werken niet (meer) en zorgen voor opvang 8% 

Werkt altijd thuis (eigen bedrijf/praktijk/atelier, etc.) 7% 

Betaalde kinderopvang is te duur, kan geen onbetaalde opvang krijgen 3% 

Kinderen zijn zelfstandig genoeg om op zichzelf te passen 2% 

Vind het gênant om kinderen naar de opvang te brengen 2% 

Neemt kinderen mee naar het werk 0% 

Slechte ervaring met kinderopvang, daarom gestopt met werken 0% 

Bron: SEOR-enquête persoonlijke dienstverlening onder huishoudens, mei/juni 2004. 
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Tabel B2.3 Waarom heeft u het afgelopen jaar geen klussen in en om het huis laten 
doen door iemand die niet bij u in huis woont? 

.Reden % van 
huishoudens die 

niet hebben 
uitbesteed 

Afgelopen jaar geen klussen gehad die iemand van buiten het huishouden had moeten doen 44% 

Genoeg tijd om de voorkomende klussen zelf te doen 39% 

Niemand kan het zo goed doen als ik zelf 7% 

(Zeer) klein huis en daardoor (heel) weinig klussen 5% 

Vindt het te duur om daarvoor iemand in te huren 3% 

Verhuurder verzorgt voorkomende klussen 2% 

Had wel een klus en had daarvoor hulp kunnen gebruiken, maar geen/onvoldoende geld 
voor betaalde vakman en kent niemand die het voor niks wil doen 

0% 

Op zoek geweest naar klusser, maar niemand kunnen vinden 0% 

Gênant om zoiets te vragen aan iemand buiten het huishouden 0% 

Bron: SEOR, Enquête persoonlijke dienstverlening, mei/juni 2004. 
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BIJLAGE 3 MULTIVARIATE ANALYSE PERSOONLIJKE 
DIENSTVERLENING 

In deze bijlage worden de resultaten gepresenteerd van een multivariate analyse van het 
gebruik van de diensten kinderopvang 0-3 jarigen, kinderopvang 4-12 jarigen en 
huishoudelijke hulp. Het belangrijkste doel van deze analyses is om prijs- en 
inkomenselasticiteiten voor deze diensten te bepalen. Daarnaast kan een multivariate 
analyse aanvullend inzicht geven in de samenhang tussen diverse kenmerken en het 
gebruik van diensten. 

In de economische literatuur over persoonlijke dienstverlening wordt vaak een relatie 
gelegd tussen het gebruik van persoonlijke diensten en arbeidsmarktparticipatie. Door het 
uitbesteden van huishoudelijke taken ontstaat er ruimte om (meer) te gaan werken op de 
arbeidsmarkt. Ook de waardering van vrije tijd speelt hierin een rol. Het ligt dan ook voor 
de hand dat zowel prijzen van persoonlijke diensten als het op de arbeidsmarkt verdiende 
loon belangrijke variabelen in de beslissingen van huishoudens zijn. Hier dient zich een 
voor de empirische analyse belangrijk probleem aan. Voor niet-gebruikers van 
persoonlijke diensten worden namelijk (door de onderzoeker) geen prijzen geobserveerd 
en het zelfde geldt voor de lonen van diegenen die niet op de arbeidsmarkt participeren. 
Dit neemt niet weg dat de desbetreffende respondenten wel kennis (kunnen) hebben over 
de waarden van deze variabelen, en juist op grond hiervan beslissen om niet te gaan 
werken en zelf huishoudelijke taken uitvoeren. Kortom, respondenten die werken en 
gebruik maken van huishoudelijke diensten vormen een selectieve groep en, wanneer 
hiervoor niet gecorrigeerd wordt, heeft dit gevolgen voor de betrouwbaarheid van de 
analyse.  

Een veel gebruikte methode om te corrigeren voor selectiviteit van de steekproef bestaat 
er uit dat voor de niet-gebruikers en niet-werkenden op grond van een aantal kenmerken 
hypothetische prijzen geschat worden. Voor niet-werkenden kan gedacht worden aan 
kenmerken als opleidingsniveau, geslacht en leeftijd. Uit diverse studies blijkt dat deze 
kenmerken redelijk goede voorspellers zijn voor het loon dat iemand verdient. Voor de 
prijzen van de drie diensten ligt dit aanmerkelijk anders. In veel gevallen betalen 
huishoudens zelf niet de volledige kostprijs van een dienst en wordt een deel (of zelfs het 
gehele bedrag) betaald door een andere partij. In geval van kinderopvang is dit vaak de 
werkgever terwijl voor huishoudelijke hulp (voor ouderen, op indicatie) een gedeelte van 
de kosten gedragen worden door bijvoorbeeld de AWBZ. Om bijvoorbeeld de prijs voor 
kinderopvang te schatten voor de niet-gebruikers, zou men ook de kans op een bijdrage 
van de werkgever moeten meenemen. Experimenten hiermee op basis van de 
enquêteresultaten gaven geen bevredigende resultaten en daarom is naar een alternatief 
gezocht. 

Uit de econometrische literatuur is bekend dat in geval er sprake is van steekproefselectie, 
de parameters van het model niet zuiver geschat kunnen worden (zie bijvoorbeeld 
Greene, 2003). 

Voor problemen van steekproefselectie kan gecorrigeerd worden door te de kans dat een 
observatie in de relevante steekproef zit mee te wegen in de schatting van de parameters 
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van het model167. Voor kinderopvang bijvoorbeeld worden er een positief aantal uren 
geobserveerd wanneer aan twee voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste dient iemand te 
participeren op de arbeidsmarkt en ten tweede dient iemand te participeren in de markt 
voor kinderopvang.   

Kinderopvang 

Het gebruik van kinderopvang is een variabele is die betrekking heeft op het totale 
huishouden. In de relatie tussen het gebruik van kinderopvang en arbeidsmarktparticipatie 
zou dan in principe ook gekeken moeten worden naar de arbeidsmarktparticipatie van 
beide partners (in geval het geen eenouderhuishouden betreft). Het is bijvoorbeeld 
mogelijk dat beide partners partime werken en dit zodanig vormgeven dat geen 
kinderopvang noodzakelijk is. Om de analyse niet te gecompliceerd te maken is in de 
analyses gekozen voor een enigszins conservatieve invalshoek, namelijk dat de afweging 
tussen het al dan niet participeren op de arbeidsmarkt en het gebruik maken van 
kinderopvang door de vrouwelijke partner gemaakt wordt. In de analyses voor 
kinderopvang wordt bij arbeidsmarktparticipatie dan ook uitgegaan van de vrouw. In 
geval het een eenouderhuishouden betreft wordt uitgegaan van deze ene ouder.   

Voor de analyse van kinderopvang voor 0-3 jarigen en 4-12 jarigen worden dezelfde 
modellen gebruikt. In deze modellen wordt de samenhang tussen arbeidsmarkt-
participatie, participatie op de markt voor kinderopvang en het gebruikte aantal uren 
kinderopvang simultaan geschat. Hierbij wordt uitgegaan van drie mogelijke regimes. 
Wanneer arbeidsmarktparticipatie aangegeven wordt als L en participatie op de markt 
voor kinderopvang als K, dan kunnen de volgende drie regimes onderscheiden worden: 

1. 0"L : geen participatie op de arbeidsmarkt. 
2. 0#L  en 0"K : participatie op de arbeidsmarkt, geen participatie op de markt 

voor opvang. 
3. 0#L  en 0#K : zowel participatie op de arbeidsmarkt als op de markt voor 

kinderopvang.  

 

Het eerste regime laat zich vertalen op de kans, gegeven een aantal kenmerken, dat 
iemand niet participeert op de arbeidsmarkt. Het tweede regime geeft de kans weer dat 
iemand wel participeert op de arbeidsmarkt maar niet op de markt voor kinderopvang. 
Het derde regime geeft de kans weer op participatie op zowel de arbeidsmarkt als de 
markt voor kinderopvang. 

De corresponderende waarschijnlijkheidsfunctie voor een enkele observatie is als dan 
volgt168: 

)0,0()0,0()0( ###""$ LKprxLKprxLprL  

                                                      

167  Ruwweg kan een onderscheid gemaakt worden in zogenaamde tweefasen methoden en een 
maximum likelihood methode waar de selectievergelijkingen en de vergelijking voor het 
gebruik simultaan geschat worden. In deze studie is voor de tweede methode gekozen.  

168 Voor de technische formulering van deze waarschijnlijkheidsfunctie zie bijvoorbeeld 
O’Donnell (1998). Het model wordt geschat met een zogenaamde full information maximum 
likelihood methode (FIML) in Gauss. 
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In de analyses wordt een onderscheid gemaakt tussen formele en informele vormen van 
kinderopvang. Hoewel modellen voor een simultane schatting van beide vormen van 
kinderopvang bekend zijn uit de literatuur (zie bijvoorbeeld Ribar, 1992), is afgezien van 
toepassing hiervan.  

Voor zowel formele als voor informele kinderopvang worden twee specificaties van het 
bovenstaande model geschat. In de eerste specificatie wordt het uurloon meegenomen als 
variabele terwijl deze wordt weggelaten in de tweede specificatie. Dit is gedaan omdat 
uurloon gecorreleerd is met het huishoudinkomen en op deze manier inzicht verkregen 
wordt in de afzonderlijke invloed van huishoudinkomen op het gebruik van 
kinderopvang.  

Naast de schattingsresultaten van het uitgebreide model worden ook de resultaten van een 
analyse van een keuzemodel voor participatie in de markt voor kinderopvang 
gepresenteerd omdat hiermee de verbanden inzichtelijker gemaakt kunnen worden.   

Kinderopvang 0-3 jarigen 

Tabel B3.1 Participatie in de formele en informele markt voor kinderopvang 0-3 jarigen 

Variabelen Formeel Informeel 

Constante -4.5072*** -4.5394*** -0.181 -0.2543 

Inkomen huishouden 0.3237** 0.2784** 0.1261 -0.0074 

HAVO/VWO/MBO 0.6236 0.7244* 0.5265 0.4893 

HBO/WO 1.0945** 1.2099** 0.4128 0.4284 

Kinderen 4-12 jaar -0.3722 -0.3557 -0.3738 -0.3984 

Leeftijd 0.9891*** 0.9563*** 0.0413 0.0379 

Loon -0.0303 - -0.0911* - 

     

Gem. LL -0.51576 -0.51755 -0.65918 -0.67248 

 

Een positieve coëfficiënt wordt geïnterpreteerd als een positief effect van de betreffende 
variabele op de waarschijnlijkheid van participatie in de markt voor kinderopvang. Zo 
wordt duidelijk uit tabel B3.1 dat opleidingsniveau een sterke invloed heeft op de keuze 
om wel of niet te participeren in de formele markt voor kinderopvang; hoe hoger de 
opleiding, des te groter de waarschijnlijkheid van participatie. Ook het inkomen heeft een 
positief effect op participatie. Voor de informele markt daarentegen wordt bijna geen 
enkel significant effect gevonden hoewel de tekens van de geschatte coëfficiënten gelijk 
zijn aan die van de formele markt.  
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Tabel B3.2 Formele en informele kinderopvang voor 0-3 jarigen 

Variabelen Formele opvang Informele opvang 

Participatievergelijking     

Constante 0.3212 0.7275 0.3967 0.7847 

HAVO/VWO/MBO 0.7099** 0.6039 0.646* 0.6721*** 

HBO/WO -0.0944 -0.1681 -0.0248 0.0351 

Kinderen 4-12 jaar 0.1337 0.2064 0.0457 0.1692 

Leeftijd -0.2449 -0.354 -0.229 -0.367 

     

Opvang vergelijking      

Constante -0.2639** -0.2813*** -0.0693 -0.2415*** 

Inkomen huishouden -0.3184* -0.7585** -0.3383* -0.8094*** 

HAVO/VWO/MBO -0.1572 -0.169** 0.0607 -0.1209 

HBO/WO 0.2515 0.1409** 0.0616 0.0806 

Kinderen 4-12 jaar -0.2671 -0.1974*** -0.2412* -0.1994** 

Leeftijd -0.6088*** -0.9853*** -0.7736*** -1.0276*** 

Loon -0.6889*** - -0.7338*** - 

     

Urenvergelijking     

Constante 8.8879 8.5395 -2.7261 -1.2074 

Inkomen huishouden 1.6406** 1.2293 2.0199 1.5233 

HAVO/VWO/MBO 1.4381 2.3531 7.7467*** 6.8739** 

HBO/WO 7.5521* 8.2552* 2.5788 1.4551 

Prijs -0.3795 -0.4923* 0.108 0.0762 

Kinderen 4-12 jaar -0.9962 -0.6241 -4.5493** -4.6186** 

Leeftijd  0.2161 0.1489 2.9743 2.2848 

Loon -0.2293 - -0.5393 - 

     

Rho 1 -0.4334*** -0.5124*** -0.3865 -0.5385*** 

Rho 2 0.7345*** 0.8095*** 0.6351** 0.6687*** 

Rho 3 0.7187*** 0.824*** 0.726*** 0.8258*** 

Sigma 5.8142*** 6.0447*** 5.6891*** 5.8289*** 

Gem. LL  -1.68221 -1.72917 -1.46287 -1.5032 

* = 0.10, ** = 0.05 en *** = 0.01 significantie. 

 

De resultaten voor participatie in de markt voor kinderopvang voor 0-3 jarigen is hiervoor 
al besproken. Hier wordt daarom vooral gekeken naar het gebruikte aantal uren 
kinderopvang. In het model voor formele kinderopvang heeft het inkomen van het 
huishouden een positief effect op het gebruikte aantal uren maar dit effect is alleen 
significant voor het model met de variabele uurloon. Hoger opgeleiden (HBO/WO) 
gebruiken relatief meer uren opvang in vergelijking tot middelbaar en lager opgeleiden 
(de referentiegroep in het model). De prijscoëfficiënt is negatief maar alleen significant in 
het model zonder de variabele uurloon. Leeftijd en de aanwezigheid van kinderen in de 
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leeftijd van 4-12 jaar hebben geen significante invloed op het aantal gebruikte uren 
kinderopvang.    

Inkomen heeft ook een positief effect op het aantal gebruikte uren informele 
kinderopvang maar in geen van de modelspecificaties (met en zonder uurloon) is het 
effect significant. De aanwezigheid van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar heeft, in 
tegenstelling tot formele opvang, een negatief effect op het aantal uren informele opvang. 
De prijscoëfficiënt tenslotte is positief maar in geen van beide specificaties significant.   

Kinderopvang voor 4-12 jarigen 

Het model voor het gebruik van kinderopvang voor 4-12 jarigen heeft een zelfde structuur 
als die voor opvang van 0-3 jarigen. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen 
formele en informele kinderopvang. 

 Tabel B3.3 Participatie in de formele en informele markt voor kinderopvang 4-12 jarigen 

Variabelen Formeel Informeel 

Constante -2.4163** -2.3346** 0.0918 0.0959 

Inkomen huishouden 0.4013*** 0.3122*** 0.0778 0.0919 

HAVO/VWO/MBO -0.4684* -0.465* 0.1925 0.1925 

HBO/WO 0.326 0.3089 0.5891** 0.5886** 

Kinderen 0-3 jaar 0.0203 0.0028 -0.6969*** -0.697*** 

Kinderen >12 jaar -1.1785*** -1.0729*** -0.5107** -0.5289** 

Leeftijd 0.2203 0.1639 -0.2688* -0.2609* 

Loon -0.0772* - 0.0128 - 

     

Gem. LL -0.39155 -0.39885 -0.53434 -0.53467 

 

Evenals het geval is voor de formele opvang van kinderen van 0-3 jarigen, heeft het 
inkomen van het huishouden een positief effect op de waarschijnlijkheid van participatie 
in de markt voor opvang voor 4-12 jarigen. Opvallend is dat voor de opleidingsvariabelen 
een negatief effect gevonden wordt voor middelbare opleiding en een positief maar 
insignificant effect voor hogere opleiding. De aanwezigheid van kinderen ouder dan 12 
jaar heeft een negatief effect op participatie in de formele markt. Een plausibele 
interpretatie hiervoor is dat deze kinderen voor opvang zorgen wanneer de jongere 
kinderen uit school komen.  

In de informele markt voor kinderopvang voor 4-12 jarigen heeft opleiding wel een 
positief effect; met name hoger opgeleiden participeren vaker in deze markt dan laag 
opgeleiden (de referentiegroep). De aanwezigheid van kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar 
heeft een negatief effect op participatie. 
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Tabel B3.4  Formele en informele kinderopvang voor 4-12 jarigen 

Variabelen Formele opvang Informele opvang 

Participatievergelijking  

Constante -0.5478 -0.7995 -0.5049 -0.5197 

HAVO/VWO/MBO 0.6341*** 0.6207*** 0.6899*** 0.6348*** 

HBO/WO 0.2011 0.1806 0.2093 0.1392 

Kinderen 0-3 jaar 0.2647 0.3025** 0.2319* 0.2294 

Kinderen >12 jaar 0.4126*** 0.3995** 0.3358* 0.3247* 

Leeftijd 0.0784 0.1474 0.0769 0.0914 

  

Opvang vergelijking   

Constante -0.452* -0.4661** -0.1301 -0.1898 

Inkomen huishouden -0.2542 -0.562*** -0.3924** -0.6115*** 

HAVO/VWO/MBO -0.3299 -0.3581 0.0005 0.0434 

HBO/WO 0.0241 -0.0135 0.174 0.3083 

Kinderen 0-3 jaar -0.4144* -0.4939** -0.702*** -0.705*** 

Kinderen >12 jaar -1.3967** -1.3076*** -0.5466** -0.4788** 

Leeftijd -0.8723** -1.0579*** -0.784*** -1.0486*** 

Loon -0.7701* - -0.5891*** - 

  

Urenvergelijking  

Constante 6.6169 8.6236 1.9836 0.4288 

Inkomen huishouden -1.3462 -0.6305 -0.5502 -0.5166 

HAVO/VWO/MBO -1.7937 -2.7867 -4.4298** -5.4311** 

HBO/WO -0.3725 -0.7503 -2.5305 -3.1215 

Prijs -0.1829 -0.1987 0.3995* 0.1801 

Kinderen 0-3 jaar -1.3768 -0.528 3.448* 3.5998* 

Kinderen >12 jaar -3.5032 -2.3857 -0.6693 -0.7808 

Leeftijd  0.8787 0.9421 2.0742 2.7908* 

Loon 0.9367* - 0.0618 - 

  

Rho 1 -0.2975 -0.3618* -0.2572*** -0.3926*** 

Rho 2 0.8212*** 0.8205*** 0.6927* 0.6795** 

Rho 3 0.4931 0.4037* 0.7242*** 0.6349*** 

Sigma 4.6255*** 5.4394*** 4.6856*** 4.5837*** 

Gem. LL  -0.89628 -0.91266 -1.05982 -1.06418 

* = 0.10, ** = 0.05 en *** = 0.01 significantie.  

  

Net als bij de bespreking van de resultaten in tabel B2 wordt hier ingegaan op het aantal 
gebruikte uren opvang voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Voor beide modellen 
voor formele kinderopvang wordt nagenoeg geen enkele significant effect gevonden. De 
prijscoëfficiënt is negatief maar in geen van beide specificaties (met en zonder uurloon) 
significant.  
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Voor informele opvang is het resultaat iets beter in de zin dat hier meer significante 
effecten worden gevonden. De beide opleidingsvariabelen zijn negatief maar alleen 
significant voor middelbaar opgeleiden. In vergelijking met laag opgeleiden gebruiken 
deze groepen minder uren informele kinderopvang. De aanwezigheid van kinderen in de 
leeftijd van 0-3 jaar heeft een positief effect op het aantal uren kinderopvang. De 
prijscoëfficiënten hebben in beide specificaties een positief teken, iets dat tegen de 
verwachting ingaat. Alleen in de specificatie met het uurloon is het effect van de prijs 
(net) significant.  

Huishoudelijke hulp 

In de analyses voor het gebruik van huishoudelijke hulp is de steekproef gesplitst in twee 
groepen: huishoudens waarvan het oudste lid jonger is dan 65 jaar en huishoudens 
waarvan het oudste lid 65 jaar of ouder is. De reden hiervoor is dat jongeren overwegend 
gebruik maken van huishoudelijke hulp als tijdsbesparing terwijl voor ouderen 
overwegend van huishoudelijke hulp gebruik maken omdat zij bepaalde taken niet 
zelfstandig meer uit kunnen voeren. Een dergelijke scheiding komt ook tot uiting in het 
type huishoudelijke hulp dat gebruikt wordt. Jongeren gebruiken veelal informele 
huishoudelijke hulp terwijl ouderen overwegend gebruik maken van formele (via 
instellingen) huishoudelijke hulp.  

Voor de steekproef van ouderen is geen sprake van een relatie tussen het gebruik van 
huishoudelijke hulp en arbeidsmarktparticipatie. Ook voor jongeren is deze relatie 
waarschijnlijk minder sterk aanwezig dan voor kinderopvang. Huishoudelijke taken 
kunnen uitgesteld worden naar de avonduren en naar het weekend of simpelweg minder 
uitgevoerd worden. Dit is echter niet mogelijk voor de verzorging van kinderen. In 
tegenstelling tot de analyses van het gebruik van kinderopvang wordt geen 
selectievergelijking van arbeidsmarktparticipatie geschat en wordt volstaan met alleen 
een selectievergelijking voor participatie op de markt voor huishoudelijke hulp.  
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Tabel B3.5 Het gebruik van huishoudelijke hulp 

Variabelen Informele hulp  
Jongeren

Formele hulp  
Ouderen 

Participatievergelijking  

Constante -2.4762*** -2.6734*** 

Inkomen huishouden 0.1614*** -0.1894 

Samen dummy -0.3403*** -0.7808*** 

Leeftijd 0.1009*** 0.2910*** 

HAVO/VWO/MBO 0.1084 0.3291* 

HBO/WO 0.7442*** -0.0672 

# kinderen 0.0849** - 

Urenvergelijking  

Constante -4.7606*** 0.5732 

Inkomen huishouden  0.5586*** -1.2772** 

Samen dummy -0.4373 -2.2845** 

Leeftijd 0.3723** -a 

HAVO/VWO/MBO -0.0636 1.5745** 

HBO/WO 1.1906** 0.2790 

# kinderen 0.1512 - 

Prijs  -0.1017*** -0.0557 

  

Rho 0.9821*** 0.9939*** 

Sigma 2.9215*** 3.9479*** 

Gem. LL  -0.49995 -0.7224 

* = 0.10, ** = 0.05 en *** = 0.01 significantie.  

a) Leeftijd kan niet in de urenvergelijking worden opgenomen. 

 

Het inkomen van het huishouden heeft een positief effect op zowel de participatie als het 
aantal uren informele huishoudelijke hulp onder jongeren. Het zelfde geldt voor leeftijd 
en hoger opgeleiden. De aanwezigheid van een partner heeft een negatief effect op de 
keuze voor informele huishoudelijke hulp maar geen significant effect op het aantal 
gebruikte uren. De prijs van informele huishoudelijke hulp is negatief en sterk significant. 
Dit impliceert een negatieve prijselasticiteit.  

Het patroon voor formele huishoudelijke hulp voor ouderen wijkt af van die van 
informele huishoudelijke hulp voor jongeren. Zo heeft inkomen een negatief effect 
(alleen significant voor het aantal uren). Ook voor de opleidingsvariabelen wordt een 
ander patroon gevonden. De aanwezigheid van een partner echter heeft net als bij 
jongeren een negatief effect in zowel de participatie als de urenvergelijking. De 
coëfficiënt van de prijs voor formele huishoudelijke hulp is negatief maar niet significant. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat huishoudelijke hulp voor ouderen noodzakelijk 
is in de zin dat de leden van het huishouden zelf bepaalde taken niet meer uit kunnen 
voeren. 
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Variabelendefinities: 

Inkomen huishouden: Het totale inkomen van het huishouden (EURO x 1.000) 

HAVO/VWO/WO:   Dummyvariabele met waarde 1 als hoogst behaalde 
  opleiding behoort tot deze groep, 0 in overige gevallen.  

HBO/WO: Dummyvariabele met waarde 1 als hoogst behaalde 
opleiding behoort tot deze groep, 0 in overige gevallen. 

Leeftijd: Leeftijd van respondent (x 10) 

Kinderen 0-3 jaar: Aantal kinderen in het huishouden in de leeftijd van 0 tot 
3 jaar  

Kinderen 4-12 jaar: Aantal kinderen in het huishouden de leeftijd van 4 tot 12 
jaar  

Loon: Door arbeid verkregen loon van de respondent  

Prijs: Prijs per uur van de desbetreffende dienst 

# kinderen: Aantal thuiswonende kinderen in het huishouden (alle 
leeftijden) 

Samen dummy: Dummyvariabele met waarde 1 als er sprake is van een 
partnerhuishouden, 0 als alleenstaand. 
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 BIJLAGE 4 INDICATIEVE BEREKENING OPBOUW UURPRIJS 
PERSOONLIJKE ÉÉN OP ÉÉN DIENSTEN BIJ 
INKOOP BIJ EEN BEDRIJF OF INSTELLING 

Bedrijven zullen in het algemeen de volgende posten in hun uurprijs verdisconteren: 

! De bruto lonen van de werknemers. Het minimumloonniveau voor volwassenen is 
circa € 1.265 per maand. Op jaarbasis is dat, inclusief 8 procent vakantiegeld, € 
16.400. Dit is per werkbaar uur (52 weken maal 37 uur minus 8 feestdagen minus 
25 vakantiedagen = 1.660 uur) circa € 9,85.   

! De werkgeverspremies voor de werknemersverzekeringen: de WAO-premie voor 
werkgevers bedraagt in totaal gemiddeld 7,45 procent, de premie 
wachtgeldverzekering bedraagt 1,9 procent, de werkloosheidsverzekering 1,55 
procent (met een franchise van € 58 per dag, dus men betaalt op 
minimumloonniveau nauwelijks premie hiervoor) en de premie voor de 
ziekenfondswet 6,75 procent. In totaal bedragen deze premies ongeveer 16 procent 
van de bruto loonkosten. Dus loonkosten inclusief werkgeverspremies: 1,16 maal 
€ 9,85 = € 11,43. 

! Het werkgeversdeel van de pensioenpremies. De hoogte hiervan hangt van de 
sector af, maar is minimaal enkele procenten van het totale bruto loon. We 
veronderstellen voor het gemak even dat dit werkgeversdeel ten opzichte van 
andere posten verwaarloosbaar is (PM). 

! Een correctie voor niet productieve uren (ziekte, leegloop). Onder een aanname 
van 15 procent niet productieve uren, komen de loonkosten per productief uur dan 
uit op € 11,43/0,85 = € 13,45. 

! Eventuele andere kosten dan directe personeelskosten (overheadkosten, 
huisvestingskosten, kapitaalkosten en algemene kosten). Een opslag van 25 
procent is in arbeidsintensieve organisaties niet ongewoon: dus 1,25 * € 13,45 = € 
16,80. 

! Een ondernemers- of winstmarge (PM)? 
! Omzetbelasting: 1,19 * € 16,80 = € 20,00. 

 


