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Opgave 7 
 

Schoon aan het werk 
Persoonlijke diensten zijn activiteiten in en om het huis, die met een bepaalde regelmaat 
verricht worden voor een langere periode, die iemand in principe zelf kan uitvoeren maar die 
aan anderen worden uitbesteed. Het betreft altijd werkzaamheden in en rond het huis 
waarvoor geen of zeer weinig scholing vereist is. Voorbeelden zijn: 
schoonmaakwerkzaamheden in het huis, hulp bij wassen en strijken, kinderoppas, 
eenvoudige onderhoudswerkzaamheden in de tuin en persoonlijke begeleiding van ouderen 
en zieken. 
 
De markt voor deze vorm van persoonlijke diensten in Nederland behoort voor een groot deel 
tot het informele circuit. Een adviesraad brengt een advies uit om deze markt te ontdoen van 
zijn informele karakter en verwacht hiermee een impuls te geven aan de economische groei 
in ons land. Deze adviesraad stelt onder andere voor om tot een maximaal bedrag van € 300 
loon per maand en voor maximaal 10 uur per week speciale regels te laten gelden voor de 
markt voor persoonlijke dienstverlening. Bijstandsgerechtigden moeten worden gestimuleerd 
om met tijdelijk behoud van uitkering tot deze markt toe te treden. De adviesraad spreekt de 
hoop uit dat deze mensen van daaruit kunnen doorgroeien naar een volwaardige 
arbeidsinkomen, zodat ze geen uitkering meer nodig hebben. 
 
Er kan door de opdrachtgever (vrager naar persoonlijke diensten) en opdrachtnemer 
(aanbieder van persoonlijke diensten) gekozen worden uit twee fiscale varianten.

 

 
2p 24 Leg uit dat de verschuiving van persoonlijke dienstverlening van informele naar 

formele economie kan leiden tot een toename van de welvaart in enge zin, maar 
niet in ruime zin. 
 

2p 25 Leg uit dat door de verschuiving van persoonlijke dienstverlening van informele 
naar formele economie de deelname aan geregistreerde betaalde arbeid zowel 
bij laaggeschoolden als bij hooggeschoolden kan toenemen. 
 

2p 26 Beredeneer de verwachting dat op korte termijn variant 1 per saldo zal leiden tot 
een afname van de overheidsontvangsten uit de inkomstenbelasting. 
 
Naar aanleiding van het voorstel van de adviesraad ontstaat er in 
regeringskringen een debat over de formalisering van persoonlijke 
dienstverlening. Critici verwachten dat met name variant 2 zal leiden tot een 
verslechtering van de overheidsfinanciën. De minister van Financiën verwacht 
echter op termijn een positief effect van variant 2 op het begrotingssaldo. 
 

2p 27 Geef een argument voor de verwachting van de minister. 

Variant 1 
De opdrachtnemer betaalt belasting en premies en het inkomen telt mee bij 
inkomensafhankelijke regelingen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en studiefinanciering. 
Voor de opdrachtgever zijn de kosten fiscaal volledig aftrekbaar. 

Variant 2 
De opdrachtnemer betaalt géén belasting en premies. Het inkomen wordt niet meegeteld 
voor inkomensafhankelijke regelingen. De kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar. De 
opdrachtgever is wel verplicht jaarlijks te melden welke beloning voor de persoonlijke 
dienstverlening is betaald. 




