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Naar een future-proof dienstenchequesysteem
De dienstenchequesector is na bijna 15 jaar activiteit uitgegroeid tot
een volwaardige en volwassen sector.
Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners, die de
dienstenchequesector vertegenwoordigt, reikt de bouwstenen aan
waarmee de volgende regeringen dit succesvolle stelsel duurzaam en
future-proof verder kunnen uitbouwen.

I. Een 360°-doorlichting van het
dienstenchequesysteem

Enkele interessante vaststellingen uit het onderzoek
Met ruim 140.000 medewerkers, van wie er heel wat uit
kansengroepen komen, en ruim 1 miljoen huishoudens die
dienstencheques gebruiken, heeft de sector zijn maatschappelijke en
economische relevantie meer dan bewezen.
Toch bestaan er nog steeds veel misvattingen over het systeem.
Onafhankelijk onderzoeksbureau IDEA Consult heeft het systeem 360°
doorgelicht en komt tot een aantal interessante vaststellingen.

#1. De productiviteitshefboom
Het dienstenchequesysteem zorgt voor een productiviteitshefboom en
creëert zowel binnen, maar ook buiten de sector, een toenemend
arbeidsvolume.
Het onderzoek toont aan dat elke 3,5 VTE dienstenchequemedewerker
leidt tot het equivalent van 1 voltijdse tewerkstelling buiten de sector.
In totaal spreken we over 22.000 VTE-jobs buiten de
dienstenchequesector.

#2. De kosten en baten zijn in evenwicht
Een gedetailleerde analyse toont aan dat er vanuit
budgettair oogpunt geen nood is aan een
hervorming van het systeem.
De kosten en de baten zijn nagenoeg in evenwicht.
Maar door de regionalisering van het
dienstenchequesysteem bevinden de kosten zich op
regionaal niveau en de baten op federaal niveau.
Dit zorgt voor een extra druk op het systeem.

#3. Grote tevredenheid
Er is bij de werknemers en de klanten een grote algemene
tevredenheid over het dienstenchequesysteem.

#4. Maatschappelijke en economische relevantie
De maatschappelijke en economische relevantie van het
systeem staat buiten kijf:
 Er is een aangetoond verband tussen de
activiteits- en werkloosheidsgraad van
laaggeschoolde vrouwen en de ontwikkeling
van het systeem. De tewerkstelling van
kansengroepen draagt bij tot een
evenredige arbeidsdeelname.
 Oudere klanten krijgen meer autonomie om
langer in eigen huis te blijven wonen. Dit
komt niet alleen het welzijn van de vele
oudere klanten ten goede, maar betekent
ook een kostenbesparing voor de overheid.






Jobs voor laaggeschoolden.
Antwoord op de toenemende technologische werkloosheid.
Volwaardige sector met professioneel sociaal overleg
Een verantwoordelijke sector. Zo is er aandacht voor
wendbaar en werkbaar werk, wordt er geïnvesteerd in
opleiding, is er een actieplan anti-discriminatie, …

#5. Nood aan interregionale coherentie
De meeste dienstenchequebedrijven zijn actief in meerdere gewesten;
maximale interregionale coherentie is bijgevolg noodzakelijk.

#6. Een groot groeipotentieel
De toename van de
bevolking/huishoudens en de
mogelijkheid tot uitbreiding van de
activiteiten zorgen voor een groot
groeipotentieel.

II. De bouwstenen van een future-proof
dienstenchequesysteem
Federgon pleit voor een evolutie, geen revolutie.
Het systeem is vandaag succesvol, maar moet waar
nodig verder geoptimaliseerd worden.
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#1. Consolidering
De dienstencheque is prijselastisch:

=> De kwantificeerbare baten
van de dienstencheque zijn
groter dan de kost, er is
bijgevolg geen reden om het
instrument grondig te wijzigen.

 De prijs is een belangrijke driver voor het gebruik van de
dienstencheques. Het systeem moet laagdrempelig blijven.
 De fiscale aftrek speelt een belangrijke rol in het hoofd van
de klant.
 Er is een vastgestelde prijselasticiteit, wat betekent dat:
• Het aanpassen van de prijselementen leidt tot effecten
(lees daling) in het gebruik.
• Er een hogere druk komt bij de huishoudhulpen (zelfde
werk in minder uren) en bedrijven (meer planning en
verplaatsingen).

#1. Consolidering – Voorstellen Federgon…
…om ervoor te zorgen dat het systeem voor de overheid betaalbaar blijft en om klanten te
responsabiliseren i.v.m. de prijs.
 De prijs van de dienstencheques moet de inflatie volgen; zo worden klanten
zich bewust van de prijsimpact en dragen ze proportioneel bij aan de
kostenverhoging.
 Desindexeren van de fiscale aftrek met 2% per indexeringsronde; bijv. als er
een indexering van de lonen met 2% is, wordt de fiscale aftrek voor het
inkomstenjaar met 2% gereduceerd.
 Alternatieve financiering via derde-betalersystemen bijv. via cafetariaplannen.
 Op één lijn zetten van de kosten en de baten op het niveau van de drager en
de begunstigde (de zesde staatshervorming heeft het systeem uit evenwicht
gebracht; er moet gezocht worden naar een billijke verdeling).
 Geen beperking van het maximaal aantal te bestellen dienstencheques, maar
wel aanzienlijk hogere prijs (bijv. 11 €) vanaf een afname van 500
dienstencheques of meer.

#2. Digitalisering
=> Digitalisering stimuleren.

Het gebruik van de digitale dienstencheque betekent een
aanzienlijke kostenbesparing voor alle betrokken partijen. De
papieren dienstencheque moet niet afgeschaft worden, maar
er moet geopteerd worden voor een ‘phasing out’-scenario
waarbij de papieren dienstencheque minder aantrekkelijk
wordt.

#2. Digitalisering – Voorstellen Federgon…
…om van de digitale dienstencheque een succes te maken.
Erkende dienstencheque-ondernemingen inzetten als drijvende kracht in dit
digitaliseringsproces:
 Bedrijven moeten een mandaat kunnen krijgen om als derde te kunnen
optreden voor de gebruiker.
 Er mogen geen extra kosten aangerekend worden wanneer de
dienstencheques online worden aangekocht.
 Optimalisering van de elektronische portefeuille bij de uitgiftemaatschappij.
 Aandacht voor digitale optimalisatie bij de volgende bestekken voor de
uitgiftemaatschappij.
 Experiment opzetten van volledige digitalisering via een rugzaksysteem
(bijv. e-rekening waarbij elke euro die door de gebruiker, werkgever of
andere instelling wordt ingelegd leidt tot een bijkomende inleg vanuit de
overheid, naar analogie met de opleidingscheque en de KMO-portefeuille in
Vlaanderen).
 Experiment met verzendingskost voor papieren dienstencheques om de
e-dienstencheque te stimuleren.

#3. Uitbreiding
=>Uitbreiding van de toegelaten
activiteiten.

 Het systeem van de dienstencheques is een antwoord op de
technologische werkloosheid (met focus op laaggeschoolde
mannen).
 Het stelsel is een volwaardig alternatief voor de organisatie
van occasioneel werk/belastingvrij bijklussen op voldoende
grote schaal.
 Het systeem is een bewezen remedie tegen zwartwerk.
 Er is een vastgestelde behoefte aan extra toegelaten
activiteiten.
 Tewerkstelling in het dienstenchequestelsel heeft een
positieve impact op de werkzaamheidsgraad.

#3. Uitbreiding – Voorstellen Federgon…
…voor het uitbreiden van de toegelaten activiteiten.

 Kleine werken verbonden aan de woning en tuinonderhoud.
 De prijs van de dienstencheque voor de extra toegelaten activiteiten aanpassen
in functie van de prijs die klanten bereid zijn te betalen voor een bepaalde
dienst.
 Huishoudhulpen moeten kunnen worden ingeschakeld voor coachingprojecten
en begeleiding van andere huishoudhulpen.

#4. Rentabilisering
=> De rentabiliteit van de
ondernemingen staat zwaar
onder druk.

 Een performante sector heeft nood aan gezonde
dienstencheque-ondernemingen.

#4. Rentabilisering – Voorstellen Federgon…
…om de rentabiliteit van
ondernemingen te vrijwaren.

 Volledige en onvoorwaardelijke indexering van de inruilwaarde zodat
inflatie niet automatisch leidt tot erosie van het bedrijfsresultaat.
 De wetgeving moet het mogelijk maken dat bijkomende kosten kunnen
worden terugbetaald ter compensatie van aangepaste loon- en/of
arbeidsvoorwaarden.

#5. Activering
=> Het doelgroepenbeleid op
één lijn brengen met de
tewerkstelling in de
dienstenchequesector.

De dienstencheque is onder meer in het leven geroepen om de
tewerkstelling van kansengroepen te bevorderen. Vandaag zien
we dat de tewerkstelling van kansengroepen in de sector
onvoldoende wordt ondersteund door het geregionaliseerde
doelgroepenbeleid.

#5. Activering – Voorstellen Federgon…
…voor een slim doelgroepenbeleid.
 Individuele beroepsopleiding (IBO, PFI, FPI) mogelijk maken in de
dienstenchequesector.
 Meer toeleiding van werkzoekenden naar de sector en meer opleidingsfaciliteiten
vanuit de VDAB, Forem, Actiris, Bruxelles Formation en Arbeitsamt.
 Doorstroming van kandidaten vanuit activeringstrajecten/’wijkwerken’/ALE naar
de dienstenchequesector stimuleren.

#6. Profilering

=> Het imago van de sector en
de uitdagingen van de sector.

Het economisch en maatschappelijk belang van de sector is
bewezen, maar zowel de sector als het beroep van de
huishoudhulp worden te weinig gewaardeerd en erkend.

#7. Regelgeving
=> Het arbeidsrecht en de regelgeving.
 Het arbeidsrecht en de federale en regionale regelgeving
laten vandaag logische evoluties onvoldoende toe.

#7. Regelgeving –
Voorstellen Federgon…
…het arbeidsrecht en federale regelgeving:
Afwijkende bepaling contracten onbepaalde duur
voor studenten (de verplichting om een contract van
onbepaalde duur na 3e maand na 1e Dimona te
geven in geval van dienstenchequetewerkstelling
maakt de inschakeling van studenten quasi
onmogelijk).
Voorstellen voor de studenten-huishoudhulpen:
Er wordt een uitzondering voorzien op de
verplichting een contract van onbepaalde duur te
geven na 3 maand, indien het gaat over studenten.

Voorstellen rond de minimale arbeidsduur:
 Er zijn nu problemen voor de inschakeling van
gepensioneerden of studenten die willen werken in
de dienstenchequesector.
 Volgens de dienstenchequewetgeving moet een
werknemer na 3 maanden minstens 10u. of 13u.
aan de slag zijn, voor studenten en
gepensioneerden is dit vaak te veel.
Voorstellen voor een slimme flexibiliteit:
 We stellen voor dat, aanvullend op de algemene
regelgeving die voorziet dat minstens 1/3e van een
VTE/week en minstens 3 uur/werkperiode wordt
gewerkt in de dienstenchequesector, ‘kleine
flexibiliteit’ mogelijk wordt voor
deeltijdse werknemers.

 Taxshift: consequente indexering van de
lageloongrenzen sedert start taxshift.

Afschaffing van de eis van een gemiddelde
arbeidsduur van 19u. per onderneming:
 Deze pas ingevoerde en nog niet in werking
getreden regel blijkt oncontroleerbaar te zijn.
 Hij maakt het moeilijker een beroep te doen op
werknemers die graag een klein uurrooster
willen (deeltijdse baan om medische redenen,
tijdskrediet en thematisch verlof,
gepensioneerden, eindeloopbaan, aanvulling op
een andere deeltijdse baan, berekeningen om
binnen de interessante limieten van het totale
gezinsinkomen te blijven, enz.).

Wallonië

Brussel

Wallonië

…het arbeidsrecht en regionale regelgeving:

Wallonië

#7. Regelgeving –
Voorstellen Federgon…

Afschaffing van de eis van 9 uur opleiding/jaar per
werknemer:
 Deze nog niet in werking getreden regel blijkt in de
praktijk oncontroleerbaar te zijn.
 Consolidatie van alle opleidingsdata van
dienstenchequewerknemers die prestaties leveren
bij Waalse klanten is eenvoudigweg niet mogelijk.
Striktere oriëntatie van het Regionaal Opleidingsfonds
Wallonië:
 Het Waals Opleidingsfonds dienstencheques
beschikt over beperkte middelen die in de eerste
plaats bedoeld zijn voor de opleiding van de
huishoudhulpen om aldus de dienstenchequesector verder te professionaliseren.
 Focus op opleidingen die gelinkt zijn aan de
beroepen binnen de sector.

Inzetten van een efficiënt datamining- en
datamatchingsysteem in het kader van slimme
monitoring:
 Dit systeem is onontbeerlijk voor een gerichte en
beredeneerde controle van het stelsel.
 Het vergemakkelijkt en versterkt het werk van de
administratie en de inspectie.

De Federgon-bouwstenen voor een future-proof
dienstenchequesysteem
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