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Onderwerp: Onderzoek naar de waarde van dienstencheques voor Nederland

Geachte heer Feijen,

Met veel genoegen bieden wij u ons rapport aan met betrekking tot de waarde van toepassing

van een dienstenchequessysteem voor Nederland. Dit rapport is opgesteld conform onze

afspraken vastgelegd in de opdrachtbevestiging van 2 augustus 2013 (Referentie: Vebego/13-

016/JW/dh/dh).

Wij hebben dit rapport opgesteld naar aanleiding van uw vraag over de mogelijke waarde van
een stelsel van dienstencheques voor Nederland. Deze arbeidsmarktsubsidie biedt mogelijk
nieuwe kansen voor laagopgeleiden op de arbeidsmarkt. Daarnaast kan de maatregel resulteren
in een groei van de formele economie met betrekking tot huishoudelijke dienstverlening door
het stimuleren van nieuwe vraag en het tegengaan van zwart werk in deze sector. Mogelijk kan
het in de toekomst ook voor andere diensten worden toegepast, zoals voor (lichte) zorg aan huis.
In dit rapport presenteren wij u onze bevindingen.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op.

Hoogachtend,

Prof. Dr. Jan Willem Velthuijsen
Partner
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.
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Reikwijdte en aanpak

Reikwijdte Ons rapport bevat de resultaten van ons onderzoek naar de mogelijke waarde van een
arbeidsmarktsubsidie uit België (het dienstenschequesstelsel) voor Nederland.

Onze berekeningen en beoordeling zijn bepaald op basis van openbaar beschikbare informatie.
Er is geen audit op de bij de berekeningen gebruikte publieke gegevens door PwC uitgevoerd.
Wij hebben ons werk afgerond op 23 september 2013.

Beperkt Uitgebreid

Beschikbaarheid informatie Ons onderzoek is gebaseerd op publieke evaluaties van het dienstenchequessysteem in België
en publiek beschikbare informatie over de Nederlandse situatie.

Beperkt Uitgebreid

Kwaliteit van informatie De kwaliteit van de beschikbare publieke informatie was goed. We hebben in ons onderzoek
gesteund op rapportages in opdracht van de Belgische overheid, academische literatuur en
Nederlandse bronnen.

Zwak Goed

Belangrijke opmerkingen over de
reikwijdte van ons werk en toelichting
bij het gebruik van dit rapport

In dit rapport hebben wij een high-level analyse gedaan naar de mogelijke economische
effecten van een stelsel van dienstencheques in Nederland. We hebben in onze analyse het
bestaande systeem in België en de economische impact die het systeem genereert in kaart
gebracht.Vervolgens hebben wij de mogelijke economische betekenis van het systeem voor
Nederland bepaald, door de economische impact in België op hoog niveau te vertalen naar de
Nederlandse situatie. Een in depth studie zou deze inschatting in de toekomst kunnen verfijnen
en verdere (politieke) besluitvorming kunnen ondersteunen.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid (ook niet voor nalatigheid) richting enige andere partij
dan u of voor enig ander gebruik van dit rapport dan waarvoor het bedoeld is.
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In het kort – onze mening Nederland blijft met recessie en toenemende werkloosheid kampen. Een
arbeidsmarktsubsidiesysteem zoals het Belgische dienstenchequessysteem, kan een belangrijke
bijdrage leveren aan een oplossing, met name voor sterk toenemende werkloosheid onder
laagopgeleide vrouwen. Hoe en onder welke voorwaarden zo’n systeem geïmplementeerd kan
worden moet verder worden onderzocht.

5

Het kabinet kan maatregelen
nemen om de arbeidsmarkt voor
laaggeschoolden te stimuleren…

… en daarmee voor Nederland ook
potentie biedt.

Nederland worstelt al sinds 2008 om uit een
periode van opeenvolgende economische
recessies te komen. De Nederlandse
werkloosheid is op het hoogste niveau in bijna
30 jaar. Hierbij wordt met name de
laaggeschoolde beroepsbevolking geraakt. De
overheid kan met behulp van
stimuleringsmaatregelen voor de arbeidsmarkt
deze negatieve ontwikkelingen trachten tegen
te gaan. Een mogelijkheid hiervoor is de
introductie van arbeidsmarktsubsidies.

Nieuwe werkgelegenheid voor laagopgeleiden

… zoals het Belgische diensten-
chequessysteem voor huishoudelijke
hulp dat op kostenefficiënte wijze tot
nieuwe werkgelegenheid heeft geleid…

Het dienstenchequessysteem zou in Nederland
tot ca. 228.000 banen kunnen leiden waarvan
minimaal de helft nieuwe banen zijn. Dit is
meer dan bij eerdere stimuleringsmaatregelen
(zoals bijvoorbeeld Melkertbanen, later ID-
banen of de Regeling dienstverlening aan huis).
Dit komt doordat de maatregel zich richt op
stimulering van de vraag wat leidt tot
additionele economische activiteit. Het kan
daarmee de werkloosheid helpen beperken.

Deze maatregel is ook kostenefficiënter dan
eerdere arbeidsmarktsubsidies in Nederland.
Op basis van onze high-levelanalyse
verwachten wij dat een groot deel van de
uitgaven van de overheid kunnen terugvloeien
(meer dan 75% op ~1.9miljard investering).

In de toekomst zouden er mogelijk ook (lichte)
zorgdiensten in de wijk via de dienstencheques
kunnen worden geleverd gestimuleerd door de
extramuralisering van enkele intramurale
zorgzwaartepakketten.

Wij bevelen aan om verder gedetailleerd
onderzoek uit te voeren naar het optimale
ontwerp van een dienstenchequesstelsel en de
resulterende impact in Nederland.

In België wordt een systeem van
dienstencheques gehanteerd om de
arbeidsmarkt te stimuleren. Consumenten
kunnen tegen gereduceerd tarief
huishoudelijke diensten afnemen van erkende
bedrijven die hiervoor werknemers in
loondienst nemen.

Door dit systeem wordt additionele
economische activiteit gecreëerd en is nieuwe
structurele werkgelegenheid voor
laagopgeleiden (met name vrouwen) ontstaan.
Dit brengt voor deze groep additionele
voordelen met zich mee zoals pensioenopbouw
en werknemersverzekeringen.

Daarnaast draagt deze maatregel bij aan een
verschuiving van onofficiële huishoudelijke
arbeid naar officiële huishoudelijke hulp,
waardoor de belastinginkomsten voor de
overheid vergroot kunnen worden.

Een systeem met vouchers ter stimulering van
werkgelegenheid voor laag- en
middengeschoolden, zoals het dienstencheques
systeem, wordt in de academische literatuur tot
een van de meest kostenefficiënte
arbeidsmarktsubsidies gerekend.

Werknemers

OverheidGebruiker

Bedrijven

• Nieuwe arbeidsplaatsen
• Sociale voordelen van

loondienst

• Toegenomen werkgele-
genheid / economische
activiteit

• Beperking van uitkeringen
• Meer belastinginkomsten

door stijging officiële arbeid

• Kansen voor additionele
bedrijvigheid door
toegenomen vraag (extra
activiteiten i.p.v. substitutie
van bestaande activiteiten)

• Vergroting
arbeidsparticipatie /
sociale voordelen door
uitbesteding
huishoudelijke taken

Voordelen dienstencheques voor belanghebbenden

! @ #
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Laagopgeleide vrouwen
kampen met moeilijke
omstandigheden in de
arbeidsmarkt. Deze
trend zal naar
verwachting doorzetten.

De Nederlandse economie is in recessie. De overheid zoekt naar
maatregelen om de werkgelegenheid te stimuleren. Arbeidsmarktsubsidies
kunnen helpen de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen te vergroten

Economische recessie in Nederland vraagt om maatregelen
om de werkgelegenheid te stimuleren

Nederland worstelt al sinds 2008 om uit een periode van
opeenvolgende economische recessies te komen. Het achterblijvend
consumentenvertrouwen en de bezuinigingen die doorgevoerd worden
verlagen de uitgaven van consumenten en de investeringen in de
economie, waardoor de economische groei wordt geremd. De
Nederlandse werkloosheid is op het hoogste niveau in bijna 30 jaar.

Daarbij is met name de positie van laaggeschoolden verslechterd ten
opzichte van hooggeschoolden. Laaggeschoolde vrouwen hebben het
zeer moeilijk op de arbeidsmarkt (zie figuur). De in het regeerakkoord
vastgelegde bezuinigingen op huishoudelijke hulp vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgen er naar verwachting
voor dat duizenden werknemers, veelal vrouwen, hun baan zullen
verliezen.

De Nederlandse regering zoekt naar nieuwe, structurele bronnen van
economische activiteit, waardoor werkgelegenheid kan worden
gestimuleerd en economische groei kan terugkeren. Eén van de
middelen om de werkgelegenheid te stimuleren is het beschikbaar
stellen van arbeidsmarktsubsidies.

De Nederlandse regering heeft ervaring met diverse soorten
gesubsidieerde arbeid. In het verleden waren zogeheten Melkertbanen
(of ID-banen) een tijdelijke remedie tegen werkloosheid. Een ander
voorbeeld is de huidige Regeling dienstverlening aan huis, die is gericht
op langdurige werklozen in dienst te nemen met behulp van
arbeidssubsidies aan werkgevers.
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Een stelsel van dienstencheques, zoals van toepassing in België, zou
interessant kunnen zijn voor Nederland. Ons rapport brengt de mogelijke
effecten in kaart van invoering van dienstencheques in Nederland

België hanteert een stelsel van dienstencheques…

In België bestaat sinds 2004 een arbeidsmarktsubsidie: een systeem
van dienstencheques. Dit is een initiatief van de federale regering
bedoeld om buurtdiensten en banen te stimuleren via het subsidiëren
van huishoudelijke hulp. De doelstelling van de regering was drieledig:
(i) creëren van volwaardige banen voor laaggeschoolden en
werkzoekenden, (ii) bestrijden van het zwart werken dat bij
huishoudelijke dienstverlening veel voorkomt, en (iii) tegemoet komen
aan de vraag bij particulieren naar betaalbare huishoudelijke hulp.

…wat resulteert in positieve economische effecten

Over het algemeen leiden nieuwe banen tot terugverdieneffecten voor
de overheid. Het systeem van dienstencheques brengt zowel directe als
indirecte economische effecten met zich mee.

• Directe effecten zijn besparingen op de uitkeringen en additionele
inkomsten van belastingen (bv. inkomstenbelasting).

• Indirecte effecten zijn van tweeërlei orde. Eerste-orde effecten zijn
baten uit activiteiten van nieuwe ondernemingen. Tweede-orde
effecten zijn bijvoorbeeld inkomsten uit BTW door toegenomen
consumptie van werknemers of hogere inkomstenbelasting doordat
afnemers van huishoudelijke hulp meer uren kunnen werken.

…en positieve sociale effecten

Naast de economische effecten brengt het systeem dus ook sociale
effecten met zich mee. Op individueel niveau kan dit systeem langdurig
werklozen de kans bieden om uit te stromen naar andere functies en
dus terug te keren op de arbeidsmarkt. Het systeem blijkt daarnaast in
de praktijk vooral de arbeidsparticipatie van laaggeschoolde vrouwen te

verbeteren. Het stelsel kan daarnaast een verbetering opleveren voor
mensen die onofficiële arbeid verrichten. De overstap naar witte arbeid
kan financiële en sociale voordelen bieden zoals deelname aan een
pensioenregeling.

Vraagstelling

In opdracht van Vebego International B.V (“Vebego”), hebben wij (PwC
Advisory N.V.) een high-level analyse van de toepasbaarheid en impact
van een stelsel van dienstencheques in Nederland uitgevoerd. Vebego is
een internationaal opererend bedrijf actief in facility services,
personeelsdiensten, de gezondheidszorg en sociale werkvoorziening.

Het doel van deze studie is een verkenning naar de waarde die een
stelsel van dienstencheques voor Nederland kan hebben:

• Wat zijn de mogelijke economische effecten van een stelsel van
dienstencheques voor Nederland?

• Welke sociale effecten kan een dergelijk stelsel met zich
meebrengen?

De opbouw van het rapport

In het rapport geven wij ten eerste de achtergrond over de werking van
arbeidsmarktsubsidies met behulp van academische literatuur. Ten
tweede beschrijven wij het Belgische systeem van dienstencheques met
de bijbehorende directe en indirecte economische effecten. Vervolgens
ramen wij de potentiële vraag naar dienstencheques in Nederland en de
(financiële) gevolgen hiervan. We vergelijken eerdere Nederlandse
arbeidsmarktsubsidies met het dienstencheques stelsel. Wij beëindigen
het rapport met aanbevelingen voor verdere analyse.
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Bij het ontwerpen van een arbeidsmarktsubsidie zijn verschillende keuzes
te maken, die de kosten en de baten van de subsidie beïnvloeden,
waaronder de doelgroep, stimulering van vraag of aanbod en de grootte
van de prikkelende werking die van de maatregel uitgaat.

Doelgroep: activeren groepen met lage arbeidsparticipatie

De focus van arbeidsmarktsubsidies ligt veelal op doelgroepen met een
relatief lage arbeidsparticipatie. Dit betreft bijvoorbeeld jonge ouders (met
name jonge moeders) of mensen die om een andere reden een afstand tot
de arbeidsmarkt hebben zoals langdurig werklozen, of immigranten die
moeite hebben met de taal. De baten van de arbeidsmarktsubsidie kunnen
worden vergroot indien de maatregel resulteert in een daling van het
aantal mensen dat op sociale voorzieningen zoals uitkeringen steunt.

Vraag of aanbod stimuleren?

De werkgelegenheid kan op twee manieren gestimuleerd worden door de
overheid: door de vraag naar of het aanbod van arbeid te stimuleren
(Borjas, 2012).

De vraag naar arbeid kan worden vergroot als de overheid:

• het aantrekkelijker maakt voor werkgevers om aanvullende
medewerkers aan te nemen, bijvoorbeeld door werkgevers
loondispensatie te geven bij indiensttreding van iemand met een
afstand tot de arbeidsmarkt (loonsubsidie).

• de markt voor bepaalde dienstverlening stimuleert door fiscale prikkels
of subsidiering. Door de toegenomen vraag ontstaat er nieuwe
bedrijvigheid waarvoor werknemers nodig zijn.

Het aanbod van arbeid kan worden vergroot als de overheid het
aantrekkelijker maakt voor niet-werkenden om de arbeidsmarkt te
betreden. Dit kan door bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen te verlagen
of kinderopvangtoeslag te verhogen. De relatieve aantrekkelijkheid van

werk en salaris stijgt hierdoor. Andere instrumenten zijn het verlagen
van de inkomstenbelasting en/of verhoging van het minimumloon.

De kosten en baten van verschillende varianten variëren. Afhankelijk
van het doel, de doelgroep en de situatie op de arbeidsmarkt kan een
keuze voor verschillende varianten worden gemaakt. Zo kan voor
werknemers die een handicap hebben of om een andere reden minder
effectief zijn loondispensatie een effectieve maatregel zijn. Een ander
voorbeeld is dat in een situatie van een tekort aan banen het stimuleren
van aanbod een beperkt effect heeft. Hier kan beter gekozen worden
voor stimulering van de vraag naar arbeid.

Balans tussen het effect en de kosten voor de overheid

Bij het ontwerpen van het systeem is er een belangrijke balans tussen
de grootte van de (financiële) prikkel en de daaruit resulterende baten
en de kosten van de maatregel voor de overheid. Een te lage prikkel
leidt niet tot de gewenste resultaten, maar een te grote prikkel kan tot
hoge kosten voor de overheid leiden.

• In 1997 in Finland werd huishoudelijke hulp gesubsidieerd door
lagere belasting voor gebruikers. De doelstelling van stimulering van
werkgelegenheid werd daar niet bereikt, want de subsidie was niet
hoog genoeg om met onofficiële arbeid te concurreren (Huttunen et
al. 2010).

• Om dezelfde reden bleek het subsidieprogramma dat Duitsland in de
jaren ’90 uitvoerde niet effectief te zijn. De aangeboden
belastingkorting was niet voldoende en werknemers gingen er te
weinig op vooruit om hun arbeid officieel aan te bieden
(Windebanket et al. 2004).
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Arbeidsmarktsubsidies richten zich op vraag- of aanbodstimulering. Het is
een uitdaging om de maatregel zo te ontwerpen dat het de juiste prikkel
geeft, waarbij de kosten en baten in balans zijn
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Beoordeling effectiviteit van arbeidsmarktsubsidies

Er bestaat in de literatuur echter wel meer overeenstemming over een
drietal doelen van arbeidsmarktsubsidies (Brown et al 2007). Deze zijn
in te delen in financiële en sociale doelen:

1. De verbetering van werkgelegenheid en welvaart; (sociaal)

2. Geen verslechtering of zelfs een verbetering van
inkomensongelijkheid (sociaal); en

3. Overheidsbudget-neutraal (financieel) – indien
terugverdieneffecten de overheidsinvestering compenseren.

Hoe effectief zijn verschillende typen arbeidsmarktsubsidies

In dezelfde Duitse studie is naar de effectiviteit van verschillende
soorten arbeidsmarktsubsidies gekeken: (i) arbeidsloonsubsidies, (ii)
cheques, die gericht zijn op laagopgeleiden en (iii) cheques, die meer
focussen op langdurig werklozen (laag- en middengeschoold).

Het blijkt uit dit kwantitatieve onderzoek dat het stimuleren van de
vraag om banen te creëren, bijvoorbeeld door een systeem met
cheques/vouchers, effectiever is dan het subsidiëren van lonen van
werknemers (zie tabel). Verder blijkt dat cheques die gericht zijn op de
doelgroep laag- en middengeschoolde, langdurig werklozen het meest
effectief zijn (meer werkgelegenheid).

Daarnaast is het een interessante vraag of het eigenlijk wel mogelijk is
om een budgetneutrale arbeidsmarktsubsidie te realiseren. Uit
hetzelfde onderzoek (Brown et al 2007) blijkt dat het niet waarschijnlijk
is dat een subsidiesysteem in de praktijk zowel welvaarts- en
inkomensgelijkheid verhogend als budgetneutraal kan zijn.
Vraagstimulerende arbeidsmarktsubsidies, zoals een chequesysteem,
blijken echter wel dichter bij budgetneutraliteit te kunnen komen dan
loonsubsidies.

Effectiviteit van dienstencheques in België

Het Belgische dienstenchequessysteem voldoet aan bovenstaande
genoemde kenmerken voor meest effectieve arbeidsmarktsubsidies. In
België heeft de formele vraag naar huishoudelijke hulp en de
resulterende baancreatie een sterke opwaartse vlucht genomen door
het dienstenchequessysteem. In het volgende hoofdstuk, lichten we de
werking van dit Belgische systeem en de impact op de arbeidsmarkt en
voor het overheidsbudget in België toe.
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De kostenefficiëntie van subsidies wordt bepaald door zowel financiële als
sociale kosten en baten. Budgetneutraliteit is bij arbeidsmarktsubsidies
lastig te bereiken. Sociale baten spelen echter ook een belangrijke rol

Vergelijking van effectiviteit van vraag-sturende
arbeidsmarktsubsidies

Doelen: Werkgelegen
-heid en
welvaart

Inkomens-
ongelijkheid

Budget-
neutraal

Arbeidsloon-
subsidies

Cheques gericht op
laagopgeleiden

Cheques gericht op
langdurig
werklozen (laag- en
middengeschoold)

 



 







Bron: Brown et al (2007)
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• Afnemers kunnen zelf meer uren
werken en kunnen daardoor hun
inkomsten vergroten.

• Afnemers kunnen er ook voor kiezen
om de vrije tijd die is ontstaan te
besteden aan andere (sociale) activiteiten,
zoals het gezin, een hobby of vrijwilligers-
werk. Dit leidt waarschijnlijk tot een hogere
kwaliteit van leven.

• (Langdurige) werklozen of mensen die zwart werken krijgen
een kans op een vaste baan (loondienst), waardoor
ook voordelen van sociale zekerheid voor hen
gaan gelden (zoals pensioenopbouw).

• Werknemers verbeteren hun arbeidsmarkt -
positie door (officiele) ervaring op te
bouwen. Dit kan mogelijk doostroom
naar andere banen stimuleren.

• Door de toegenomen vraag naar
huishoudelijke hulp en vermindering
van onofficiële arbeid, stijgt de
economsiche activiteit van het land.

• De impact hiervan is meer belasting-
inkomsten voor de overheid en
mogelijk beperking van de benodigde
uitkeringen.

• Bestaande bedrijven kunnen hun activiteiten
uitbreiden omdat er meer vraag in de markt is.

• Nieuwe ondernemers kunnen de markt
betreden.

Overheid

BedrijvenWerknemers

Gebruiker

Meestal zijn er drie belanghebbenden bij arbeidsmarktsubsidies: de
overheid, werknemers en werkgevers. Bij het dienstenchequessysteem is er
sprake van een vierde belanghebbende: de gebruikers

Voordelen voor belanggebbenden van het dienstenchequessysteem
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De arbeidsmarkt vanuit economisch perspectief: de opkomst
van de zwarte arbeidsmarkt

Een effectieve arbeidsmarktsubsidie: stimulering van de
(officiële) economie

Bij het inrichten van een dienstenchequessysteem is het de vraag voor
welke diensten de cheques moeten gelden. Dit hangt natuurlijk af van
de doelgroep van de arbeidsmarktsubsidie, maar het is tevens van
belang dat concurrentieverstoring wordt voorkomen.

Huishoudelijke hulp bij particulieren kan als te stimuleren dienst
binnen de arbeidsmarktsubsidie worden gehanteerd omdat het
werkgelegenheid voor een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt
(laagopgeleiden, met name vrouwen) stimuleert. Daarnaast wordt het
voornaamste deel van de diensten wordt uitgevoerd in het “zwarte”
circuit en dus niet door officiële ondernemers (70% van de afgenomen
huishoudelijke diensten in Nederland, van Nes et al 2004). Er wordt
over de inkomsten geen belasting afgedragen aan de overheid.

Arbeidsmarktsubsidies kunnen helpen de overstap van onofficiële
arbeid naar officiële arbeid te stimuleren. Het is wel van belang dat de
subsidie de juiste voorwaarden creëert om de overstap te stimuleren:

• Juiste prikkel voor de consument - Bij het bepalen van de juiste
(consumenten)prijs voor de dienstencheques moet de prijs voor
onofficiële arbeid als richtlijn worden genomen. Indien de prijs
concurrerend is met onofficiële arbeid, ontstaat er een prikkel om
over te stappen naar het afnemen van witte arbeid.

• Juiste prikkel voor de werknemer – voor de werknemer moeten de
inkomsten vanuit het dienstenchequessysteem groot genoeg zijn om
een overstap vanuit een andere baan of vanuit een uitkering
aantrekkelijk te maken (zie ook de bijgevoegde figuur).
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Een effectieve arbeidsmarktsubsidie voor huishoudelijke dienstverlening
moet zo zijn ingericht dat er prikkels ontstaan om van onofficiële arbeid
over te stappen op officiële arbeid

Zonder regulering zijn vraag en aanbod bij A in evenwicht. Het
arbeidsloon is S A, en aantal banen B A.

Vraag A

Aanbod legaal A

A

Aantal banen

Salaris

S A

B A

Vraag B

De vraag naar bijvoorbeeld huishoudelijke hulp stijgt door o.a. de
toenemende vergrijzing of door een stimuleringsmaatregel zoals
het dienstenchequessysteem. Door deze toegenomen vraag naar
banen stijgt het salaris naar S B, want arbeidsaanbod is te klein op
korte termijn.

Afnemers van arbeid worden in deze situatie verleid om de hogere
salariskosten niet te betalen maar de zwarte arbeidsmarkt op te
zoeken.

B

A

B

S B

B B

Bron: George Borjas (2010)

Zwartwerkers

C

C
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In 2004 introduceerde de Belgische regering dienstencheques met het doel
om zwart werken te bestrijden en nieuwe banen te creëren. 17% van de
huishoudens maakte gebruik van cheques in 2011

Dienstencheques om wit werken te stimuleren…

De Belgische regering heeft het systeem 9 jaar geleden geïntroduceerd
om de arbeidsparticipatie (vooral van laaggeschoolde vrouwen) te
stimuleren en tegelijkertijd het onofficiële huishoudelijke werk tegen te
gaan. Dat de keus viel op de sector huishoudelijke diensten kwam
omdat het aandeel van onofficiële arbeid daar hoog was. Daarnaast was
in deze sector het verdringingseffect relatief gering: veel huishoudens
hadden in het geheel geen hulp, dus het systeem werd geen substituut
voor formele bedrijven. Op dit moment maakt bijna één vijfde (17%)
van de huishoudens gebruik van de dienstencheques. Zie de tabel links
voor een korte omschrijving van het stelsel.

…door middel van prijsprikkels

Het dienstenchequesstelsel stimuleert de vraag naar huishoudelijke
hulp. De prijsprikkel die wordt gecreëerd, stimuleert het ontstaan van
nieuwe vraag naar huishoudelijke hulp, evenals een verschuiving van
zwart werken naar wit werken. De afnemers van de diensten betalen ca.
40% van het vaste uurtarief (40% komt momenteel neer op €8,50
netto*). Het overige deel (60%) wordt gesubsidieerd door de overheid.
Op deze manier blijft de prijs voor de gebruiker van de diensten
concurrerend met de prijzen die zij normaal – in België - zouden
betalen in het zwarte circuit. Doordat er zo voor hetzelfde tarief
diensten kunnen worden afgenomen zonder het risico te lopen om
bestraft te worden voor ongeoorloofde afname van diensten, ontstaat er
een prikkel om witte arbeid in te huren.
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Het doel
van het
dienstencheques-
systeem

1. Het creëren van volwaardige banen voor
laaggeschoolde werkzoekenden

2. Het bestrijden van onofficiële arbeid in de sector
huishoudelijke diensten

3. Het voldoen aan de sociale behoefte, door gezin
en werk makkelijker te combineren

De diensten worde n geleverd bij de gebruiker thuis:
schoonmaken, wassen en strijken, klusjes m.b.t. het
verstellen van kleding, bereiden van maaltijden,
boodschappen doen en begeleid vervoer van personen
met beperkte mobiliteit.

Bron: IDEA Consult, 2012

Belgisch dienstenchequesysteem in het kort

Diensten

Gebruikers

Werknemers

Bedrijven
dienstencheques

835.000 in 2011
17% van de
huishoudens

150.000 in 2011

2.754 in 2011

De maatregel is in principe vooral bedoeld voor
tweeverdieners of eenpersoonshuishoudens die
bijvoorbeeld meer uren willen werken.
27% van de gebruikers is ouder dan 65 jaar. Maar dit
aandeel is afgenomen sinds 2004.

De doelgroep is langdurig en/of laaggeschoolde
werklozen. De werknemers in het stelsel zijn
grotendeels laaggeschoolde vrouwen. Belangrijke
voorwaarde in het systeem is dat nieuwe
arbeidsplaatsen permanent zijn (niet tijdelijk), zodat
de uitkeringen beëindigd zouden kunnen worden**.

De werknemers worden in dienst genomen door
erkende ondernemingen. Dit kunnen zowel profit als
non-profit ondernemingen en natuurlijke personen
zijn.

* Hier bovenop komt nog een fiscale aftrek van ongeveer 30% (naar gelang de inkomensgroep).
** In een geval dat een nieuwe baan deeltijd is blijft er in België nog een uitkering bestaan
(bijvoorbeeld, deeltijdwerkloosheiduitkeringen of de maatregel tijdelijke werkloosheid)
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Werking van het stelsel - Financiële incentives om de
dienstenchequewerknemer in te huren liggen bij gebruikers

Gebruikers kopen de dienstencheques tegen een gereduceerde prijs
van de “issuing company”. Sinds dit jaar is de aankoopprijs van een
dienstencheque vastgesteld op € 8,50 voor de eerste 400 bestelde
dienstencheques en op € 9,50 voor de volgende 100 (de limiet per
gebruiker is beperkt tot 500 dienstencheques per kalenderjaar).
Hierover wordt geen BTW geheven. De dienstencheques fungeren
als betalingsmiddel. Elk arbeidsuur kost één cheque.

Het verschil tussen de prijs voor gebruikers en de prijs die de
ondernemingen ontvangen, wordt gedekt door de overheid.
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Issuing company

Overheid

Gebruiker

Werknemer
Dienstencheque-

onderneming

Fiscale aftrek 30%

Betalen met cheques:
1 cheque/per gewerkt
uur

1

2

3

4

5

Gereduceerde
prijs per cheque

Aankopen cheques

Indienen van cheques

LoonLicentie

Indienen
cheques

Volle prijs
per cheque

Declaratie cheques

Prijsverschil tussen de
volle prijs betaald aan
ondernemingen en de
prijs ontvangen van
gebruikers

6

Administratieve stroom
Financiële stroom

De financiële en administratieve stromen in het dienstenchequessysteem in België

1

2

3

4

5

6 Naast de vergoeding voor de cheques die wordt uitbetaald aan
ondernemingen ontvangen consumenten een fiscale aftrek van
30%. De netto prijs voor gebruikers wordt daardoor gereduceerd
tot € 5,95 (of € 6,95 voor de laatste 100 cheques).

Het aanbod van diensten wordt verzorgd door erkende
ondernemingen. De erkenning wordt verleend door de overheid na
aanvraag. Werknemers ontvangen voor hun geleverde diensten
dienstencheques van de gebruiker.

Werknemers leveren de cheques in bij de onderneming waar
ze onder contract staan.

De onderneming stuurt de cheques terug naar de “issuing
company” en krijgt hiervoor de volle prijs per uur (€22,04 in
2013) vergoed.
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Aantal dienstenchequewerknemers in de loop van het jaar in België,
2006-2011

Reflectie op de doelstellingen - De werkgelegenheid in België is mede
dankzij het dienstenchequessysteem sterk gegroeid. Gedeeltelijk wordt de
groei verklaard door de substitutie van zwarte naar legale arbeid

2. De werkgelegenheid is succesvol geprikkeld

Een belangrijk doel van het dienstenchequesstelsel was het genereren
van vaste, structurele arbeidsplaatsen. Het is gebleken dat er
daadwerkelijk nieuwe werkplaatsen zijn gecreëerd. De helft van de
dienstenchequewerknemers waren (gemiddeld 3 jaar) inactief of
werkzoekend voordat ze via het systeem gingen werken (zie de figuur).
Dit is een ondergrens van het aantal nieuw gecreëerde banen. De
werknemers die uit een andere baan afkomstig zijn kunnen namelijk
(deels) zijn vervangen door nieuwe werknemers die eerder inactief of
werkzoekend waren. In 2011 waren 4% van alle banen in België
dienstenchequebanen. Dat aandeel is even groot als bijvoorbeeld het
aandeel banen bij financiële instellingen in Nederland.

Daarnaast blijken er langdurige arbeidsrelaties te worden gecreëerd,
hetgeen leidt tot minder uitkeringen en meer belastinginkomsten voor
de overheid. Werknemers (meestal vrouwen en vaak ook allochtonen)
blijven gemiddeld vier jaar werken in het systeem (vooral
deeltijdcontracten voor onbepaalde termijn). Daarnaast is er sprake van
doorstroom naar andere banen (20% van de uitstromers ging verder in
een andere baan).

3. Van onofficiële arbeid naar officiële arbeid?

Een derde doelstelling van de dienstencheques is om onofficiële arbeid
tegen te gaan. Volgens een enquête in 2009* heeft ca. 6% van de
gebruikers de overstap gemaakt van onofficiële huishoudelijke hulp
naar de dienstencheques. 4,6% van totale dienstenchequewerknemers
werkten zwart voor hun intrede in het systeem in 2011 (GAW, 2010).
Maar gegeven dat het een nogal gevoelig onderwerp is, is dit getal
mogelijk een onderschatting.
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Bron: IDEA Consult, 2012

*Er is mogelijk sprake van een onderschatting, want de schatting is gebaseerd op de enquête
waarbij werknemers zeer waarschijnlijk geen informatie over illegaal werk willen onthullen

49,5%
Betaald werk

(incl.
onofficiële

arbeid)

Voormalige situatie
van dienstencheque-
werknemers:

50,5%
Inactief of

werkzoekend

Zoals beschreven op pagina 14 heeft het dienstenchequessysteem drie
doelen. Over het algemeen heeft het systeem haar doelen bereikt.

1. Het systeem heeft nieuwe vraag gestimuleerd

De aantrekkelijke prijs voor de dienstencheques leidde tot een
toenemende vraag naar de cheques en dus naar werknemers in de
huishoudelijke hulpsector (gemiddeld 20% jaarlijkse groei tussen
2006-2011 – zie figuur). Het systeem heeft in België additionele vraag
naar huishoudelijke hulp gegenereerd: de meeste gebruikers blijken
voorheen geen externe huishoudelijke hulp te hebben gehad.
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Geschatte terugverdieneffecten van het diestenchequessysteem in
België (2011)

Directe effecten

Ruim 70% van de overheidsinvestering vloeit terug naar de begroting in de
vorm van belastinginkomsten of besparing op uitkeringen

Financiële baten van het systeem zijn aanzienlijk

Door de creatie van nieuwe banen genereert het stelsel in België
opbrengsten voor de overheid of gemeenten (zie figuur).

Directe terugverdieneffecten zoals bespaarde werkloosheiduitkeringen
en extra belastinginkomsten afkomstig van de werknemers zorgen
ervoor dat ca. 40% van de investering terugvloeit naar de overheid
(€656 miljoen in 2011).

Naast directe effecten zijn er indirecte effecten te benoemen:

• 5% (€87 miljoen in 2011) van de investering wordt terugverdiend
omdat nieuwe ondernemingen worden opgericht of bestaande
bedrijven nieuwe activiteiten ontplooien en dus
vennootschapsbelasting betalen. Ook het ondersteunende personeel
bij de ondernemingen betaalt belasting of stromen uit het
uitkeringsstelsel. Dit zijn eerste orde indirecte effecten.

• Verder wordt er nog 20-30% terugverdiend met tweede orde
indirecte effecten, zoals stijgende BTW inkomsten door de stijgende
inkomsten (en daarmee consumptie) van werknemers die eerder een
uitkering ontvingen of hogere loonbelastinginkomsten door
toegenomen arbeidsparticipatie van de gebruikers van de diensten.
Deze effecten zijn echter moeilijk te berekenen en hangen van een
aantal hypotheses af (en zijn daardoor minder betrouwbaar). Uit
evaluatie in opdracht van de Belgische regering blijken deze effecten
aanzienlijk. Ze variëren van €384 - €523 miljoen (2011).

Als gevolg van deze tweede orde effecten bedragen de nettokosten per
dienstenchequewerknemer €2.600 - €3.500 per jaar, in plaats van de
aanvankelijke €11.000 per jaar.
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Bron: IDEA Consult, 2012

Indirecte effecten
1ste orde

2de orde
effecten
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Het dienstencheques stelsel in België is niet budgetneutraal. Maar naast
deze financiële baten levert het dienstenchequesysteem ook (niet
gekwantificeerde) sociale baten op

echter belangrijke baten voor de samenleving generen.

Zoals eerder aangetoond, moet de effectiviteit van dergelijke subsidies
niet gemeten worden in puur budgettaire impact maar ook in bredere
sociale effecten, zoals effecten op welvaart en inkomensongelijkheid.

Dienstencheques als sociale maatregel

Door de flexibiliteit en de aard van het werk kunnen met name
(laagopgeleide of allochtone) vrouwen en vrouwen zonder
startkwalificatie in loondienst treden:

• Dit heeft effect op het welzijn van deze vrouwen. Werknemers in het
dienstenchequesstelsel waarderen het systeem hoger dan
werkloosheid en uitkeringen (Idea Consult, 2012). Ze komen ook in
aanmerking voor sociale zekerheid en pensioenregelingen.

• 20% van de werknemers die uitstroomde uit het systeem in 2011
(10% van het totale aantal werknemers) deed dat vanwege
doorstroom in een andere baan. Het dienstenchequessysteem kan
bijgedragen hebben aan het vergroten van de kansen van deze
werknemers op de arbeidsmarkt.

Aan de zijde van dienstenchequegebruikers zijn er meer sociale baten
die ook overwogen zouden moeten worden:

• Het stelsel kan een manier worden waarop vrouwelijke
arbeidsparticipatie gestimuleerd wordt, want het wordt
gemakkelijker werk met familie te combineren en het wordt mogelijk
meer uren te werken.

• Een andere effect is de impact op ouderen die dankzij de hulp van de
dienstenchequewerknemers langer in hun huis kunnen blijven
wonen. Het systeem kan mantelzorg complementeren.
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Bron: IDEA consult, 2005-2012

Kosteneffectiviteit van het dienstenchequessysteem

Uiteindelijk is het dienstenchequessysteem in België zowel succesvol
(als maatregel voor meer werkgelegenheid van laaggeschoolde
werklozen) als kostbaar geworden. Door het succes van het systeem en
de enorme groei van het aantal gekochte dienstencheques, zijn de
kosten van het system snel gestegen (zie figuur). In 2011 heeft de
regering €1,6 miljard uitgegeven aan het stelsel. De kosten zijn sinds
2005 vervijfvoudigd. Het door de Belgische regering gestelde plafond
aan het systeem is echter nog niet bereikt.

Rond 70% van dit bedrag wordt terugverdiend (zie vorige pagina).
Maar de jaarlijkse effectbeoordeling die wordt uitgevoerd om het
systeem te evalueren richt zich alleen op de economische financiële
effecten. Waar de evaluatie geen aandacht aan besteedt, is de bijdrage
van het systeem in de sociale welvaart. Deze (sociale) effecten kunnen
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Bruto kostprijs van het stelsel voor de Belgische overheid en aantal
terugbetaalde cheques, 2004-2011

Bruto kostprijs Terugbetaalde cheques

AppendicesHet rapportIn het kort – onze meningInhoud



PwC

23 september 2013

Voor het succes van het systeem is een concurrerende consumentenprijs
met de prijs voor zwarte arbeid cruciaal. De gehanteerde
consumentenprijs was in België laag bij de start van het stelsel en is met
30% verhoogd sinds 2004 (€8,50 per cheque in 2013). Ondanks de
verhoging van de prijs is de vraag naar dienstencheques groot gebleven.

Ook voor introductie in Nederland is een goed concurrerende prijs met de
prijs voor zwarte arbeid van belang om het succes van het stelsel te
garanderen. Maar het additionele fiscale voordeel (30% aftrek) zoals
gehanteerd in België lijkt niet nodig voor Nederland. Deze aftrek is in
België niet nodig gebleken. Vervolgens is de fiscale aftrek beperkt voor
hogere inkomens.

De prijs die aan de onderneming wordt betaald is belangrijk voor de
totale kosten van het systeem voor de overheid. In België is er discussie
over de juiste prijs hiervoor. De prijs moet een goede balans bieden tussen
de kosten voor de overheid en een “juiste” marge voor de onderneming.

Sinds het begin van het systeem in België is het tarief meerdere malen
aangepast. In 2004 was het €23,56 per uur, in 2005-2006 verlaagd tot €21
per uur en een jaar later verlaagd tot €20. Sinds 2009 is het tarief
geïndexeerd.
Voor de Nederlandse situatie moet een goede analyse plaatsvinden van het
geoorloofde tarief, waarbij zowel de kosten voor de overheid als de
winstmarge voor de onderneming in ogenschouw moet wordt genomen.

Het is van belang om een kwantiteitsplafond te hanteren om het
budget te beperken tot een voor de overheid acceptabele kostenpost.
Anders kan indien de vraag onverwacht snel stijgt de financiële druk op
de overheid toenemen. De overheid moet namelijk het verschil tussen de
prijs voor de consument (gebaseerd op een lage schaduwprijs voor zwart
werk) en de daadwerkelijke prijs voor de dienst betalen.

Dit kan bijvoorbeeld door een limiet te stellen aan het aantal
dienstencheques dat elk huishouden kan kopen per kalenderjaar. In
België is het aantal dienstencheques tot nu toe onder het plafond
gebleven.

De lessen vanuit het systeem in België voor toepassing in Nederland: (i) het
bepalen van de juiste prijs is essentieel voor het genereren van vraag en (ii)
aan de andere kant moet er een plafond zijn om vraag te beperken
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De lessen uit het Belgische systeem:

Het vaststellen van de prijs voor gebruikers

Het stellen van het volledige tarief Het totale aantal cheques

Bron: Interviews met PwC België

Belangrijke
factoren die

invloed op de
kosten en de
effectiviteit

hebben

Implicaties voor de Nederlandse situatie als een
soortgelijk systeem hier zou worden toegepast:

• De prijs voor consumenten behoeft, naast de subsidie, geen
verdere optimalisatie door middel van een fiscale aftrek.

• Er moet een analyse worden uitgevoerd naar de winstgevendheid
van huishoudelijke dienstverleners om het optimale tarief te
bepalen.

• Er moet ook een onderzoek gedaan worden naar zowel de
betalingsbereidheid van particulieren als naar de prijzen voor
onofficiële en officiële huishoudelijke hulp.

• Er kan een strengere kwantiteitsplafond ingezet worden om de
vraag beter te beperken en het overheidsbudget te beperken.
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Mogelijke impact
van
dienstencheques in
Nederland
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Als we een soortgelijk model van het dienstenchequessysteem in Nederland
hanteren, zouden er rond de 228.000 banen gecreëerd worden. Deze banen
zijn grotendeels afkomstig uit nieuwe vraag naar huishoudelijke diensten

Huidige markt voor huishoudelijke dienstverlening in
Nederland

Rond 20% van de huishoudens maakt gebruik van externe
huishoudelijke hulp in Nederland (van Nes et al 2004). De bijdrage van
onofficiële arbeid in de huishoudelijke hulp is echter zeer groot. Naar
schatting huurt 70% van gebruikers zwarte arbeid in (van Nes et al
2004). De afnemers van zwarte arbeid zijn meestal gezinnen met
tweeverdieners of eenpersoonshuishoudens. Andere groepen zoals
kwetsbare ouderen, maken meer gebruik van officiële huishoudelijk
hulp, doordat zij bijvoorbeeld gebruik maken van het Wmo (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) budget waarvoor de diensten
grotendeels door thuiszorginstellingen wordt aangeboden.

Dienstencheques kunnen leiden tot ca. 228.000 banen

Met een aanname dat de prijselasticiteit voor diensten in de
huishoudelijke hulp vergelijkbaar is in België en Nederland, zouden 1,3
miljoen particuliere gebruikers dienstencheques inkopen. Als wordt
aangenomen dat de afname van huishoudelijke hulp per huishouden
hetzelfde is als in België, betekent dit dat het stelsel rond de 228.000
banen kan omvatten en 4.100 actieve ondernemingen in de markt*.
Uitgaande van de situatie in België bestaat minimaal de helft hiervan
uit nieuw gecreëerde banen (zie pagina 16).

Om deze werkgelegenheid in perspectief te kunnen plaatsen, kunnen
we naar de omvang van de relevante beroepsbevolking (laag- en ook
middengeschoolde vrouwen) kijken. Het dienstenchequessysteem in
Nederland creëert arbeidsplaatsen voor 10% van de doelgroep binnen
de beroepsbevolking.
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Bron: PwC analyse, gebaseerd op de Belgische situatie

Een schatting van de grootte van het stelsel in Nederland

Gebruikers

Werknemers

Bedrijven

1,3 miljoen particulieren

of 570.000 huishoudens (17%

van de huishoudens)

228.000
(grotendeels laag-en middenopgeleide
vrouwen)

4.100

10%
Rond 10% van de
totale doelgroep (laag-
en midden opgeleide
vrouwen) zou gaan
werken binnen het
dienstenchequessyste
em, als de vraag
(proportioneel) zo
groot wordt als in
België

Laag- en
middenopgeleide

vrouwen

* Deze berekening is gebaseerd op de prestatie van het Belgische systeem in 2011, dus na 9 jaar
sinds introductie. Voor de methodologie voor de berekeningen verwijzen we naar bijlage
Methodologie en Aannames.

Beroepsbevolking

Huishoudelijke diensten voor particulieren:
schoonmaken, wassen en strijken, klusjes m.b.t.
het verstellen van kleding, bereiden van
maaltijden, boodschappen doen en begeleid
vervoer van personen met beperkte mobiliteit.

Diensten

Gebruikers

27%

Aantal gebruikers van
dienstencheques

Gebaseerd op de
Belgische situatie
zal 27% van de
vraag van ouderen
(65+) afkomstig
zijn. Dat betekent
dat het systeem
met name nieuwe
vraag creëert van
twee- en
eenpersoons-
huishoudens.
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Werkloosheid vrouwen met laag of midden opleidingsniveau, inclusief potentiele effecten het dienstencheque-systeem

Het dienstenchequessysteem zou potentieel de werkloosheid van laag- en
middengeschoolde vrouwen terug kunnen brengen tot een lager niveau
dan voor de economische crisis in 2008
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4 Mogelijke impact van dienstencheques in Nederland

Bron: PwC Analyse

• Deze analyse bevat alleen de nieuwe, officiële banen die gecreëerd worden (53% van de 228.000 banen). Ten
eerste is alleen de impact op voormalige werklozen en zwartwerkers meegenomen, omdat het minder duidelijk is
wat er gebeurt met de arbeidsplaatsen die “switchers” naar het dienstenchequesysteem achterlaten: worden deze
opgevuld of niet? Ten tweede is er ook rekening gehouden met het substitutie effect vanuit de vraagkant: een deel
van de vraag kwam van gebruikers die ook voor het systeem al officiële hulp gebruikten (8% van de vraag). We
hebben dit onderdeel uitgesloten van de analyse.

• ** Er is ook mogelijk sprake van een onderschatting want de schatting is gebaseerd op de enquête waar
werknemers zeer waarschijnlijk geen informatie over illegaal werk willen onthullen

Werkloosheid
is sterk
gegroeid door
de recessie in
de Nederlandse
economie
tussen 2008 en
2013

Nieuwe werkzaamheid gestimuleerd door het
dienstenchequessysteem*
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Terugverdieneffecten in Nederland kunnen 78% van de investering dekken.
Dit is hoger dan in België doordat de fiscale aftrek niet is meegenomen en
er andere uitkeringen, minimumloon en belastingtarieven gelden

Op basis van de effecten in België schatten wij in dat ongeveer 78% van
de investering zou kunnen terugstromen naar het overheidsbudget in
de vorm van besparingen op uitkeringen en verhoogde
belastinginkomsten (inkomensbelasting, vennootschapsbelasting en
sociale zekerheid premies). De netto prijs per werknemer daalt tot ca.
€1.900, wat in totaal uitkomt op netto uitgaven van ca. €434 miljoen
(zie de figuur, netto kostprijs 3).

Het grootste effect vindt plaats in de besparingen op uitkeringen (45%
van het totale terugverdieneffect). Het ligt hoger dan in België (20%).
Dit kan verklaard worden doordat er in België rekening gehouden
wordt met additionele uitkeringen of maatregelen, zoals
“inkomensgarantie” (voor deeltijdwerknemers), die hierin niet zijn
opgenomen.

Verschillen met België

Door toepassing van de geleerde lessen uit de Belgische situatie en
specifieke Nederlandse kenmerken (zoals de hoogte van uitkeringen)
zijn de effecten in Nederland sterker dan in België.

• De terugverdieneffecten zijn soortgelijk (78% in Nederland tegen
70% in België). Dit komt doordat de fiscale aftrek niet is
meegenomen en er andere uitkeringen, minimumloon en
belastingtarieven gelden.

• De kostenverdeling tussen overheid en gebruiker is gunstiger: 55%
van de totale kosten is door de overheid gedekt en de rest (45%) door
gebruikers zelf. Ter illustratie, betaalt de Belgische overheid ca. 60%
van de totale kosten.
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4 Mogelijke impact van dienstencheques in Nederland

Bron: PwC Analyse

Directe effecten Indirecte effecten
1ste orde

2de orde
effecten

*Gegeven dat de potentiele marktomvang bestaat uit 1,3m gebruikers of 160m dienstencheques.
Voor methodologie en aannames verwijzen we naar de bijlage

Terugverdieneffecten: 78% van de uitgaven

Op basis van onze high-level analyse kan de totale geschatte
investering voor de Nederlandse overheid tot €1,9 miljard oplopen*

ofwel €8.500 per gecreëerde baan per jaar.
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Potentiele geschatte terugverdieneffecten van het dienstencheque-
systeem in Nederland (per jaar)
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Melkert (ID)Melkert (ID) DienstenchequesDienstenchequesRegeling witte werkstersRegeling witte werksters PGB/Hulp in naturaPGB/Hulp in natura

Eerdere arbeidssubsidies in Nederland lijken minder effectief te zijn (in het
creëren van banen) dan het dienstencheques-systeem in België. Ook is het
systeem in België (kosten)efficiënter
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Nederland kent een aantal eerdere arbeidsmarktsubsidies

In Nederland is ervaring met verschillende soorten
arbeidsmarktsubsidies (zoals Melkertbanen, Kinderopvangsubsidies,
persoonsgebonden budget, PGB voor ouderen). In de meeste gevallen
stimuleren subsidies de vraag naar werknemers, hetzij met behulp van
loonsubsidies of directe prijsprikkels voor particuliere gebruikers.

Dienstenchequessysteem lijkt succesvoller te zijn

In onderstaande tabel hebben we drie subsidieschema’s verder
toegelicht: Melkert (of ID: instroom-doorstroom) banen (1994-2004),
de Regeling witter werksters (1998-2007) en PGB of hulp in natura

Prikkels

Werkgelegenheid/
Doorstromen

Overheidsfinanciën
(de bruto kosten per
baan)

2

3

4

voor ouderen (huidige maatregel). De laatstgenoemde heeft een ander
doel, meer gericht op de zorg voor ouderen en slechts op indirecte wijze
op werkgelegenheid.

In vergelijking met de andere systemen blijkt dat het dienstencheques-
systeem de meest kostefficiënte manier is om nieuwe banen te creëren
(de ratio tussen het aantal nieuwe banen en kosten is het gunstigst). De
impact op werkgelegenheid is het grootste bij de dienstencheques en
kleinste bij de Regeling witte werksters. Tevens zijn sociale baten, zoals
de doorstroom van werknemers naar nieuwe banen het grootst voor de
dienstenchequewerknemers.

Vraagsturende subsidie:
50% van de loonkosten voor de
werkgevers zijn door de overheid gedekt

€16.656 per ID-baan (gegevens van
jaar 2001)

Vraagsturende subsidie:
Particulieren betalen €11 per uur
(gegevens van 2004)

Vraagsturende subsidie:
Het tarief die particulieren betalen
verschilt per gemeente. Er is ook
inkomensafhankelijk eigen bijdrage
verplicht

90.000 personen waren in dienst
(eind 2001). De doorstroom uit
gesubsidieerde banen naar reguliere
banen was slechts 10%

Er is geen evaluatie gedaan

Er is geen evaluatie gedaan. Er is alleen
bekend dat 28.000 banen zullen
verdwijnen in de sector door de
bezuinigingen per 2015
(Berenschot/Zorgvisie, 2013)

1.000 personen, de overheid was van
plan om 5.000 arbeidsplaatsen te
creëren (gegevens van 2004). Geen
globale evaluatie is gedaan, maar het
blijkt dat het percentage ook laag was/is

Jaarlijks was de totale uitgaven €7
miljoen of €7.000 per persoon

Vraagsturende subsidie:
Particulieren betalen de prijs die even
hoog als de prijs voor zwarte arbeid is
(ca. €10)

High-levelschatting: 228.000
banen. 20% van de werknemers zijn
doorgestroomd in België (2011) naar
een nieuwe baan.

Ca. €8.500 per gecreëerde baan
(exclusief terugverdieneneffecten)

Bronnen: Overheid, Ministeries, subsidietotaal.nl (ELSEVIER)

Doelgroep/
diensten

Doelgroep: langdurig werklozen
Diensten: banen in de zorgsector,
kinderopvang en openbare veiligheid

Doelgroep: laagopgeleide langdurig
werklozen
Diensten: huishoudelijke hulp

Doelgroep: ouderen
Diensten: huishoudelijke hulp,
begeleiding en voorzieningen

Doelgroep: laagopgeleide werkloze
vrouwen
Diensten: huishoudelijke hulp

1
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Aanbevelingen
voor
vervolgonderzoek
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Op basis van onze high-level analyse adviseren wij verder onderzoek uit te
voeren. In de toekomst zou het dienstenchequesstelsel mogelijk met andere
diensten kunnen worden uitgebreid, zoals lichte zorg aan huis

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Dit rapport geeft een high-level analyse weer van de mogelijk impact
van een systeem van dienstencheques voor Nederland. Om verdere
besluitvorming over de invoering van een dienstenchequessysteem in
Nederland te ondersteunen, bevelen wij aan de volgende
vervolgonderzoeken uit te voeren:

• Aanscherping van de analyse naar de Nederlandse situatie. In onze
analyse zijn we uitgegaan van een directe vertaling van de Belgische
situatie naar Nederland. Er kunnen echter verschillen in de
Nederlandse situatie zijn, zowel aan de vraag- als aan de
aanbodzijde, die kunnen resulteren in een andere economische
impact. Zo kan bijvoorbeeld de bereidheid om te betalen voor
huishoudelijke diensten afwijken, waardoor de vraag naar
dienstencheques wordt beïnvloed. Er is tevens gedetailleerde analyse
nodig om de prijs voor particulieren en het volledige tarief (betaald
door de overheid aan de dienstencheques bedrijven) te bepalen.

• Maatregelen om de kosten voor de overheid verder te verlagen.
Hierbij kan gedacht worden aan het hanteren van alfahulpen in
plaats van werknemers die in vaste dienst zijn. De alfahulp is niet
verzekerd voor werkloosheid en ziekte, zoals werknemers die in
loondienst zijn. Ook bouwt een alfahulp geen pensioen op. Het
hanteren van alfahulpen in het dienstenchequessysteem zorgt dus
voor een concessie op het eerste doel van de dienstencheques, het
creëren van volwaardige banen. Het effect op de kosten voor de
overheid kan echter substantieel zijn omdat de alfahulp over het
algemeen ongeveer €16,- per uur kost, tegen de nu aangenomen
€22,- per uur in het dienstenchequessysteem.

• Het effect van het stelsel op de transitie van onofficiële arbeid naar
officiële arbeid. Er is op dit moment weinig betrouwbare informatie
beschikbaar over dit effect. In België lijkt het effect beperkt in de
huidige onderzoeken, maar hier kunnen strategische antwoorden
van de onderzochte gebruikers en werknemers een rol spelen.

• Aan te bieden diensten. Bij het ontwerpen van een
arbeidsmarktsubsidie voor Nederland moet wel scherp worden
beoordeeld welke diensten worden aangeboden via het stelsel.
Activiteiten moeten beperkt zijn tot activiteiten die niet spontaan in
de private sfeer ontstaan, om concurrentieverstoring te voorkomen.

In de toekomst zou het stelsel mogelijk met andere diensten kunnen
worden uitgebreid zoals lichte zorgtaken in de wijk. Er is sprake van
een toenemende vraag naar deze diensten in de wijk. Het verlenen
van zorg vindt in toenemende mate extramuraal plaats. Zo worden
de zorgzwaartepakketen 1 tot 4 naar de extramurale zorg
verschoven. Daarnaast neemt de vraag naar huishoudelijke hulp en
of (lichte) zorg aan huis verder toe door de vergrijzing in Nederland.

Er is veel discussie over structurele veranderingen en bezuinigingen
in de zorg. Hier kan een stelsel van dienstencheques mogelijk
toegevoegde waarde hebben. Het voordeel voor de overheid is dat de
consument zelf bijdraagt aan de diensten. Daarnaast kunnen extra
werkloosheidsuitkeringen -bijvoorbeeld gedreven door versobering
van de Wmo- worden beperkt doordat er additionele private vraag
en daarmee banen worden gecreëerd. Het verdient aanbeveling
verder onderzoek uit te voeren naar de mogelijke waarde van het
gebruik van het dienstenchequesstelsel in de zorg aan huis.
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Methodologie en aannames: De mogelijke omvang van het
dienstenchequessysteem in Nederland (I)
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1 Methodologie van de markt schatting in Nederland

We hanteren parameters van het systeem in België om de markt in
Nederland te bepalen:

Aannames:

We nemen aan dat parameters wat betreft de vraag- en aanbodkant
gelijk zijn aan België in Nederland. We hebben daarvoor gekozen
omdat het structuur van economie redelijk vergelijkbaar is. We
veronderstellen een soortgelijke prijselasticiteit voor huishoudelijke
diensten en een vergelijkbare reactie van de beroepsbevolking op de
prikkels om werk in het dienstenchequessysteem te zoeken.

Parameter Waarde

1. % van bevolking die gebruik maken van de dienstencheques 8% (BE)

Aantal gebruikers 1.269.849

2. Aantal cheques per gebruiker 126 (BE)

Totaal cheques in NL (bevolking × 8% × cheques per gebruiker) 160.104.709

3. Gemiddeld aantal cheques per werknemer 703 (BE)

Totaal werknemers NL (totaal cheques/cheques per werknemer) 227.865

4. Gemiddeld aantal werknemers per bedrijf 55 (BE)

Totaal bedrijven NL (totaal werknemers/werknemers per bedrijf) 4.118

5. Gemiddeld aantal werkers per één ondersteunende personeel lid 39 (BE)

Totaal ondersteunende personeel NL (totaal werknemers/werknemers
per één lid ondersteunende personeel)

5.828
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Methodologie en aannames: Investering en directe terugverdieneneffecten
in Nederland (II)

De omvang van de overheidsinvestering

Om de hoogte van de overheidsinvestering te kunnen bepalen is een
inzicht nodig in de prijzen van zwarte arbeid, de arbeidskosten van
huishoudelijke hulp en winstgevendheid van ondernemingen (hoe hoog
het volledige tarief moet zijn om de ondernemingen eerlijk te belonen).

Er is geen officiële data beschikbaar over de prijs van onofficiële
huishoudelijke hulp, maar op basis van ons onderzoek* lijkt het te
variëren van €10-12. We nemen aan dat de dienstencheque prijs voor
particulieren moet €10 zijn. De hoogte van het volledig tarief zou
ongeveer €22 kunnen zijn**:

Directe terugverdieneneffecten

Directe terugverdieneneffecten komen voort uit besparingen op
uitkeringen en hogere belasting inkomsten door de nieuwe vraag die
gecreëerd wordt (dus zonder de banen die voortkomen uit vraag
substitutie of belastingen betaald door werknemers die zijn overgestapt
uit een andere baan):
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*Gebaseerd op interviews
** Gebaseerd op interviews met enkele huishoudelijke hulp leveranciers

Parameter Waarde

Volume (aantal cheques) in NL 160.104.709

Overheidscontributie per cheque (het volledig tarief - de particuliere
prijs) in NL

€12

Kosten administratie: percentage van totale uitgaven 1% (BE)

Totaal bruto kostprijs voor de overheid in NL ((aantal cheques ×
overheidscontributie per cheque) × (1+1%))

€1.941 m

Directe effecten Waarde

% van werknemers met uitkering voor zij werkzaam werden in het
dienstenchequessysteem

22,2% (BE)

Gemiddelde uitkering in NL €13.448

Besparing uitkeringen in NL (aantal werknemers × % met
uitkering × gemiddelde uitkering)

€680 m

Aantal gewerkte uren 160.104.709

% substitutie (andere leverancier vroeger) 8% (BE)

% werknemers werkzaam wit daarvoor 45% (BE)

Aantal uren nieuwe vraag in NL (gewerkte uren × 92% × 55%) 81.072.061

Minimum bruto loon per uur in NL €9

Totale bruto loon uitbetaald in NL (aantal uren nieuwe vraag ×
loon per uur)

€691 m

% werkgevers belasting in NL 30%

% inkomstenbelasting in NL minimumloon (gecorrigeerd voor
heffingskorting etc.) (source: SEO 2013)

15%

Belasting inkomsten in NL (bruto loon ×15% + bruto loon ×30%) €311 m

Totaal directe effecten in NL
€991 m

(ofwel 51% van
de investering)
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Methodologie en aannames: Indirecte 1ste orde terugverdieneneffecten in
Nederland (III)

Indirecte terugverdieneneffecten: 1ste orde

1ste orde indirecte terugverdieneneffecten komen door de nieuwe
activiteiten binnen huidige bedrijven of door de creatie van nieuwe
bedrijven (meer vennootschapsbelasting en werkgelegenheid voor
ondersteunende personeel):
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Indirecte effecten: 1ste orde Waarde

Totaal verwachte dienstenchequesbedrijven in NL 4.188

Private ondernemingen (% van totaal) 46% (BE)

Gemiddeld aantal cheques per private onderneming 46.256 (BE)

Interim bedrijven (% van totaal) 1% (BE)

Gemiddeld aantal cheques per interim bedrijf: een
aanname

528.112 (BE)

Natuurlijke personen (% van totaal) 16% (BE)

Gemiddeld aantal cheques per onderneming natuurlijk
persoon: een aanname

8.795 (BE)

Totale cheques voor belastingplichtige bedrijven in
NL (totaal bedrijven × % bedrijven met winstoogmerk ×
gemiddeld aantal cheques per type bedrijf)

117.133.908

Gemiddelde winstmarge per cheque in NL* 4%

Totale belastingplicht ige winst in NL (het volledig
tarief × 4% × totale cheques voor belastingplichtige
bedrijven )

€101 m

% vennootschapsbelasting in NL 20%

Inkomsten vennootschapsbelasting in NL (aantal
belastingplichte cheques × % vennootschapsbelasting)

€20 m

Indirecte effecten: 1ste orde Waarde

Totaal benodigd ondersteunend personeel in NL 5.828

% van werknemers met uitkering voor de werkgelegenheid
in het dienstenchequessysteem

22,2% (BE)

Gemiddelde uitkering in NL €13.448

Besparing uitkeringen in NL €17 m

Minimum bruto loon per jaar in NL €19.200

% werknemers eerder werkzaam (wit/legale arbeid) 45% (BE)

Totaal bruto loon in NL (aantal ondersteunende
personeel × (1-45%) × bruto loon)

€62 m

% werkgeversbelasting in NL 30%

% inkomensbelasting in NL (gecorrigeerd voor
heffingskorting etc.) (source: SEO 2013)

15%

Belasting inkomsten in NL (bruto loon ×15% + bruto
loon ×30%)

€28 m

Totaal 1ste orde indirecte effecten in NL
€65 m

(of 3% van investering)

Aanvullende aannames:
• Ondersteunend personeel werkt voltijd
• Zowel ondersteunend personeel als dienstenchequeswerknemers

verdienen het minimum loon.
• Ondersteund personeel heeft dezelfde werksituatie voor hun intreden

in het dienstenchequessysteem als werknemers zelf.

* Gebaseerd op interviews met huishoudelijke hulp leveranciers
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Methodologie en aannames: Indirecte 2de orde terugverdieneneffecten in
Nederland (III)

Indirecte terugverdieneneffecten: 2de orde

Indirecte 2de orde effecten betreffen vooral hogere inkomsten en dus
meer consumptie (en meer BTW inkomsten) zowel voor de
dienstenchequeswerknemers als gebruikers (want ze kunnen meer uren
werken en meer verdienen).

We nemen aan dat de omvang hetzelfde als in België is:
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1 Methodologie van de markt schatting in Nederland

Indirecte effecten: 2de orde Waarde

Effecten als % van totaal investering: een aanname (minimum
scenario)

23% (BE)

Totaal 2de orde indirecte effecten in NL (investering× 23%) €450 m

Totaal directe en indirecte effecten in NL
€1.507 m
(of 78% van
investering)
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Verklarende woordenlijst

Term Betekenis

PwC-mening Onze mening gevormd op basis van de informatie die voor ons op dat moment uit ons onderzoek beschikbaar was.

PwC ‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285),
PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK
34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers
Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en
andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van
toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over
deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel te Amsterdam.
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