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Ti jdens de discussies over het T o e k o m s t c o n t r a c t voor de Werkge legenhe id in het voor jaar 

'96 stelde het N C M V voor handelscheques in te voeren om nieuwe arbeidsplaatsen te creëren 

en zwar twe rk tegen te gaan. Dat zi jn twee doelste l l ingen die de vakbonden nauw aan het har t 

l iggen. Reden te over dus o m eens na te gaan in hoeverre handelscheques van d iensten

cheques verschi l len en beide systemen te evalueren vanui t syndicaal oogpunt [ I ] . 

De handelscheque is het best vergelijkbaar 
mei een PWA-cheque. Alleen wordt er met dit 
voorstel - in tegenstelling tot de PWA's - tewerk
stelling gecreëerd in het reguliere circuit. Particu
lieren zouden deze cheques kunnen aankopen 
en gebruiken om uiteenlopende prestaties te be
talen (van de kapper tot de metselaar?). Daarbij 
wordt het meest verwezen naar de 'afwerking' 
van woningen, met klusjes als behangen en schil
deren. De consumenten mogen deze cheques 
fiscaal in rekening brengen, waardoor zwartwerk 
minder aantrekkelijk wordt. 

Een dergelijk fiscaal voordeel waarborgt ech
ter geen massaal gebruik. Het succes ervan hangt 
af van het feit of de handelscheques, net zoals 
maaltijdcheques, zouden gebruikt worden als al
ternatief loon. Dit is de enige manier om op kor
te termijn een omvangrijke omzet van handels
cheques te garanderen. Om dit voorstel voor be
drijven en hun werknemers aantrekkelijk te ma
ken, zou dit loon moeten vrijgesteld worden van 
sociale bijdragen en belastingen. Hier heeft de 
vakbond hel al moeilijk mee. Er zit niemand te 
wachten op nog een nieuwe loon vorm, en de 
sociale zekerheid wordt er eens te meer de dupe 
van. Misschien is een loonstijging buiten de loon-
norm. die in handelschequcs wordt uitbetaald, 
wel aanvaardbaar? 

W a a r haalt het N C M V de mosterd? 

Het is duidelijk dal een handelscheque verge
lijkbaar is met een dienstencheque: een cheque 
waarmee prestaties binnen het reguliere circuit 
kunnen betaald worden. Fiscaal aftrekbaar, om 
het voor de consument aantrekkelijker te maken, 
en/of uitgekeerd als alternatieve bezoldiging, om 
ervoor te zorgen dat op korte termijn voldoende 
middelen vrijgemaakt worden. Een studie van de 
Koning Boudewijnstichting achtte de creatie van 
67.000 nieuwe arbeidsplaatsen mogelijk. 

Maar zullen deze cheques inderdaad extra 
tewerkstelling opleveren? In zoverre de handels
cheque zou gepaard gaan met een koopkracht-
stijging (m.a.w. een loonstijging, evenwel uitbe
taald in handelscheques), brengt deze automa
tisch nieuwe tewerkstelling met zich mee. In te
genstelling met een normale loonstijging zijn er 
echter enkele voordelen. Ten eerste vertaalt de 
loonstijging zich in aankopen van diensten met 
100% lokale toegevoegde waarde (waar anders 
meer dan 40% van een gemiddelde besteding 
zich vertaalt in toegenomen import). Dit brengt 
vanzelfsprekend een sterkere toename van de 
tewerkstelling mee [2]. Ten tweede gaat het om 
loon dat niet kan gespaard worden, wat omwille 
van de hoge spaarquote van de Belgen een voor
deel is. Het bestedingsgedrag wordt daarmee in 
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de hand gewei ki. 
Hel NCMV gaat echter nog een slap verder. 

De ondernemer die cheques ter betaling ont
vangt, kan xe onder meer gebruiken voor het 
belalen van de bijdragen voor de sociale zeker
heid van zijn werknemers. Indien hij bijkomend 
werklozen in dienst neemt, kan een cheque van 
500 frank gebruikt worden om voor 750 (rank 
RSZ-bijdragen ie belalen. Op die manier wordt 
niei alleen nieuwe tewerkstelling, maar ook een 
verlaging van de loonkosten gerealiseerd. 

Wie zal dat betalen ? 

De factuur voor de sociale zekerheid en de 
overheid dikt natuurlijk aan. Stel: mijnheer of 
mevrouw X hebben een brutoloon van 1.000.000 
frank per jaar. Ze bekomen een loonsverhoging 
van 2% (of 20.000 frank) uitbetaald in handels
cheques. Hierop belalen werkgever en werkne
mer geen RSZ-bijdragen. Kostprijs voor de socia
le zekerheid: 9.000 frank. Kr worden evenmin 
inkomstenbelastingen betaald. Kostprijs voor de 
overheid: K.000 frank. Wel houdt de betrokkene 
netto 20.000 frank over - bij een normale loons
verhoging valt dit terug op de helft. Tegelijkertijd 
bespaart de werkgever zon 7.000 frank aan RSZ-
bijdragen (zie label). 

Tabel 

normale handels

loonsverhoging cheques 

brutoloon 20.000 fr 20.000 fr 

RSZ-bijdrage werkgever 7.000 fr 

totale loonkosten 27.000 fr 20.000 fr 

RSZ-bijdrage werknemer 2.000 fr 

loon voor belastingen 18.000 fr 

inkomstenbelasting 8.000 fr 

nettoloon 10.000 fr 20.000 fr 

[nzoverre deze 20.000 frank, uitbetaald in de 
vorm van handelscheques, zich vertaalt in nieu
we tewerkstelling, doei de overheid geen verlies. 
Immers, op deze prestatie moeten opnieuw so
ciale bijdragen (ook in het voorstel van het 
NCMV om de bijdrage te verlagen, als het gaai 
om een nieuw aangeworven werkloze) en belas

tingen betaald worden. Tegelijkerlijd dalen de 

uitgaven voor de werkloosheidsuitkeringen. 

Wannee r nieuwe tewerkste l l ing? 

Ken handelscheque zal niet automatisch nieu
we tewerkstelling creëren. Daarvoor moet aan 
enkele voorwaarden voldaan worden. 

I lei moei gaan om nieuwe diensten: wie voor
laan bij de kapper betaalt met handelscheques, 
voor dezelfde diensten als voorheen, creëert 
geen nieuwe tewerkstelling. Hel is zelfs twijfel
achtig of hiermee zwartwerk wordt tegenge
gaan: een kapper die 10% van zijn inkomen int 
onder de vorm van handelscheques, zal daarom 
geen hoger jaarinkomen aangeven bij de fiscus. 
Om de kosten voor de sociale zekerheid te be
perken moeien de prestaties zich vertalen in bij
komende tewerkstelling van loontrekkenden 
(en dus niet van zelfstandigen, al of niet in bij
beroep, omwille van hun lage sociale zeker
heidsbijdragen). 

Dat betekent dat een handelscheque aan voor
waarden moet onderworpen worden. Zo moet 
de geldigheid beperkt worden: het gebruik van 
handelscheques moei beperkt worden tot dien
sten waarvoor nu geen of nauwelijks een beroep 
gedaan wordt op het reguliere circuit (schoon
maak, tuinonderhoud, behangen en schilderen, 
wassen en strijken). Deze diensten moeien aan
geboden worden door bedrijven, zelfstandigen. 
coöperatieven, of wie dan ook. die loontrekken
den tewerkstellen. 

Met deze voorwaarden zijn we uileindelijk 
een heel eind verwijderd van hel oorspronkelijke 
voorstel van handelscheques van het NCMV. De 
belangrijkste kritieken op deze .handelscheques 
zijn dat het tewerkstellingseffect beperkt zal blij
ven omdat niet persé op nieuwe diensten een 
beroep wordt gedaan: en ook dal de effectiviteit 
in de bestrijding van het zwartwerk niet o\er-
roepen mag worden. De prestaties die mei een 
handelscheque betaald worden, zullen natuurlijk 
niei meer in hel zwart gebeuren. Of hel totaal
bedrag van de correel aangegeven facturen in 
dezelfde male zal stijgen, blijft twijfelachtig. Om 
het onderscheid met het voorstel van het NCMV 
te benadrukken wordt vanaf nu in deze tekst de • 
term dienstencheque gehanteerd. 
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Een alternatief voor arbeidsduurverkorting? 

Het klinkt misschien vreemd maar diensten
cheques vormen een alternatief voor arbeids
duurverkorting - arbeidsduurverkorting die om
wille van de hoge werkloosheid dringend nodig 
is. Alleen gaat het niet om arbeidsduurverkorting 
in het bedrijf, met compenserende aanwervingen, 
maar om arbeidsduurverkorting thuis, met com
penserende aanwervingen. 

Waarom is het gebruik van het woord arbeids
duurverkorting hier op zijn plaats? In een gezin 
waar beide partners voltijds werken, bedraagt de 
gezamenlijke wekelijkse arbeidsduur 120 uur, 
inclusief kinderzorg, huishoudelijke arbeid en 
kleine onderhoudswerken. Wanneer een deel 
van deze arbeid gepresteerd wordt door derden 
betekent dit automatisch een verkorting van de 
wekelijkse arbeidsduur. Het feit dat deze huis
houdelijke arbeid zou geleverd worden binnen 
een degelijk statuut betekent een enorme voor
uitgang ten opzichte van de huidige PWA's. zo
dat men terecht kan spreken van compenserende 
aanwervingen. 

Waarom spreken van een alternatief voor iets 
waarvan men voorstander is? Arbeidsduurverkor-
ling ligt bij actieven soms moeilijk omdat ze het 
gevoel hebben dat er iets ingeleverd wordt. Ook 
als de arbeidsduurverkorting gerealiseerd wordt 
met loonbehoud, want dan lever je toch je loon-
marge in? Bedrijven stellen dat lineaire arbeids
duurverkorting met compenserende aanwerving 
niet kan, omdat er onvoldoende gekwalificeerde 
werknemers beschikbaar zijn. Bij dienstencheques 
worden beide problemen opgelost: er wordt niet 
ingeleverd, en de nieuw gecreëerde arbeidsplaat
sen richten zich op de eerste plaats op laagge-
kwalificeerden. 

Dienstencheques vanuit milieu-oogpunt 

De milieubeweging verwijl de vakbond voort
durend zijn groeifetisjisme, en terecht. Meer groei 
mag dan een noodzaak zijn vanuit tcwerkstel-
lingsstandpunt, het brengt ook een steeds zwaar
dere belasting van het milieu mee. Arbeidsduur
verkorting (denk aan de voorstellen van A. Gorz) 
is in deze context het enige voorstel waarrond 
milieu- en vakbeweging elkaar vinden. Het is im
mers een voorstel waarbij produktiviteitsstijgin-

gen ten gevolge van technologische ontwikkelin
gen ook aan de loonlrckkenden ten goede ko
men, terwijl terzelfdertijd aan de grocispiraal een 
halt wordt toegeroepen. Meer produkliviteit ver
taalt zich in dit geval immers niet in meer koop
kracht (dtis meer milieubelastende consumptie), 
maar in meer vrije tijd [31. 

Opnieuw vormen dienstencheques hier een 
alternatief om te garanderen dat groei zich niet 
onbeperkt vertaalt in een stijging van de con
sumptie van schaarse materiële goederen en dus 
verspilling van materiële rijkdommen. Produktivi-
teitsgroei wordi hier omgezet in een loonvorm, 
die niet resulteert in materiële consumptie, maar 
in een verkorting van de thuisarbeidsduur en de 
creatie van niet-milieubclastende nieuwe tewerk
stelling voor laaggekwalificeerden. De toename 
van hun koopkracht (het verschil tussen hun 
werkloosheidsuitkering en hun loon) zal zich dan 
wel opnieuw in materiële consumptie vertalen. 

En het ABVV in deze discussie? 

Het ABW pleit voor de uitbouw van buurt
diensten, met volwaardige tewerkstelling, als al
ternatief voor de huidige PWA's. Om de vraag te 
stimuleren, kunnen vrijwillig aan te kopen diens
tencheques, die fiscaal aftrekbaar zijn, worden 
gehanteerd. Uitbetaling van een loonsverhoging 
onder de vorm van dienstencheques is een ta
boe. Het voorstel van het NCMV om handelsche
ques in te voeren kan evenmin op veel goedkeu
ring rekenen. Terecht, omdat handelschequcs. 
zoals het NCMV die voorstelt, alleen maar een 
nieuw betalingsmiddel inhouden voor bestaande 
diensten. Het tewerkstellingseffect blijft hierdoor 
beperkt. In het beste geval zal een deel van het 
zwart circuit witgewassen worden en zullen de 
overheid en de sociale zekerheid heel wat in
komsten derven. 

Toch blijkt uit discussies met militanten heel 
wat argwaan te bestaan tegenover alle voorstel
len, waarin naar buurtdiensten of dienstenche
ques verwezen wordt. Daarom wik en weeg ik 
enkele van de gebruikelijke argumenten tegen 
dienstencheques. 

1.. Dienstencheques hollen reguliere tewerkstel
ling uit. zowel in de privé als in overheidsdien
sten. Dit argument is correct in zoverre het be-
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grip dienstencheques verengd wordl tol de hui
dige PWA-regeling. Kr zijn immers steeds meer 
steden en gemeenten die PWA-ers gebruiken om 
het aanwerven van contractuelen en ambtenaren 
te omzeilen, en hun loonkosten te drukken. Ook 
de tewerkstelling van PWA-ers bij particulieren 
kan men bezwaarlijk als volwaardige tewerkstel
ling beschouwen. 

2. Alleen werk in een fabriek is echt werk. Het 
wordt wel niet op de/e manier geformuleerd, 
maar toch leeft deze idee bij tal van militanten. 
Schoonmaken bij particulieren is toch geen werk? 
Hierbij twee bedenkingen. Als schoonmaken bij 
particulieren gebeurt in een volwaardig statuut 
en mei een volwaardig loon. /ie ik niet in welke 
bc/waren zich stellen. Integendeel, wanneer men 
dit werk vergelijkt met het werk dat laaggeschool
den in een fabriek moeten uitvoeren, dan zal men 
vaststellen dat een poetsvrouw op heel wat pun
ten aantrekkelijker werk heeft dan bijvoorbeeld 
haar collega-arbeidster in een naaiatelier. Ze is 
zelfstandiger bij de uitvoering van haar werk. er 
staat geen atelierleidster op haar vingers te kij
ken, er wordt niet met een chronometer nage
gaan in welke tijdspanne een bepaalde taak moet 
uitgevoerd worden, haar werk is niet repetitief. 

3. Dienstencheques zorgen voor een nieuwe afle
vering van 'upstairs-downstairs'. Dienstencheques 
brengen opnieuw een categorie van dienstperso
neel met zich mee. die alleen maar goed is om 
de karweitjes van de beter begoeden uit te voe
ren. Dit argument houdt steek. Alleen moet men 
een dergelijke gang van zaken vergelijken mei 
de huidige situatie. Momenteel zorgt een proces 
van dualisering er immers voor dat steeds meer 
laaggeschoolden uitgesloten worden, én zelfs 
geen baantje meer kunnen krijgen. Voor de/e 
groep uitgestotenen kan een systeem van dicn-
stencheques opnieuw de toegang tot de arbeids
markt forceren. 

4. Dienstencheques gaan in legen de vrije be
schikking over het loon. Ook dit bezwaar is te
recht. Uitbetaling onder de vorm van diensten
cheques houdt anderzijds ook voordelen in. om-
dal op dit deel van het loon geen KSZ-bijdragen 
of belastingen moeten betaald worden (netto = 
bruto). Toch kan er vooral bij de laagste loon-
categorieën bezwaar rijzen, omdat een deel van 
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I hun loon onder de vorm van dienstencheques 
' wordt uitbetaald. Om die reden kan er aan ge-
I dacht worden een loonsverhoging onder de 

vorm van dienstencheques mogelijk te maken 
voor dit gedeelte van het loon dat hoger ligt dan 
de loonnorm. 

5. Dienstencheques brengen een discriminatie 
met zich mee tussen loontrekkenden en niet-
loontrckkenden. Dit is een bezwaar dal militan
ten herhaaldelijk formuleren in de discussies over 
arbeidsduurverkorting: wij kiezen voor arbeids-

j duurverkorting in plaats van loonsverhoging uit 
solidariteit met de werklozen, maar ondertussen 
blijft de slager om de hoek 60 uur per week 
presteren en moet hij geen inkomen derven. 
Dienstencheques houden op twee punten een 
voordeel in ten opzichte van arbeidsduurverkor-

I ting: er wordt geen loon. zelfs geen loonmarge. 
I ingeleverd. Wel is de manier waarop dit loon be-
I stced kan worden aan beperkingen onderwor

pen; en in tegenstelling lot arbeidsduurverkorting 
zou het gebruik van dienstencheques voor een 
bepaald percentage van hel inkomen ook aan 
niei-loontrekkcnden kunnen opgelegd worden. 

Waar wordt tewerkstelling gecreëerd? 

Eersl en vooral zal duidelijk moeten omschre-
! ven worden voor welke diensten de diensten-
' cheque gebruikt kan worden. Waarschijnlijk zal 

het antwoord hierop enigszins overeenkomen 
mei de antwoorden die hierop in elke PWA af
zonderlijk geformuleerd worden. Enkele moge
lijke voorbeelden zijn schoonmaak, tuinonder
houd, wassen en strijken, schilderen en behan
gen, thuiszorg voor kinderen en bejaarden. Mo
menteel doen particulieren voor dit soort dienst
verlening nauwelijks een beroep op de markt. 
Ofwel improviseren tweeverdieners om alles ge
daan te krijgen na hun dagtaak, ofwel doen ze 
een beroep op zwartwerkers die op die manier 
iets bijverdienen, ofwel doen ze toch een beroep 
op een zelfstandige, die dan voorstelt om geen 
factuur op te maken, want zo moet je geen BTW 
betalen... Zo wordt wel de creatie van nieuwe 
arbeidsplaatsen tegengegaan, en derven de over-

j heid en de sociale zekerheid heel wat inkomsten. 

Als er een beroep gedaan moet worden op 
, de markt, stelt zich de vraag wie die diensten 

» 



moet leveren. De eersten die hiervoor in aanmer
king komen (en dat zal het NCMV graag horen) 
zijn de KMO's. Enkele voorbeelden. Schoon
maakfirma's zullen hun personeel een minder 
flexibel uurrooster kunnen aanbieden. Nu wordt 
vooral op hun diensten een beroep gedaan om 
kantoren schoon te maken voor 9 uur en na 17 
uur. Hun personeel mag dus opdraven op de 
minst aantrekkelijke uren (namelijk wanneer de 
kinderen thuis zijn). Een uitbreiding van de 
dienstverlening aan particulieren zal hen toelaten 
om hun personeel ook in te zetten tussen 9 en 
17 uur. en hen daardoor in een meer samenhan
gend uurrooster te laten werken. 

Wasserijen kunnen zich opnieuw meer rich
ten tot particulieren, die voor was en strijk een 
beroep doen op de markt (momenteel werken zij 
vooral voor ziekenhuizen, bedrijven, hotels en 
restaurants). 

Firma's voor tuinaanleg en -onderhoud zullen 
opnieuw de concurrentie aankunnen met de 
zwartwerker die na zijn uren de tuin van zijn bu
ren onderhoudt (die zwartwerker kan immers 
geen dienstencheques, waarover het gezin hoe 
dan ook beschikt, valoriseren). 

Niets belet natuurlijk dat ook nieuwkomers 
zich op de markt profileren. Denk maar aan de 
talrijke initiatieven in de sfeer van de "sociale 
economie". Coöperatieven en vzw's richten zich 
in deze sector tot laag geschoolden met de be
doeling hen terug in te schakelen in de arbeids
markt. Een toename van de particuliere vraag 
naar dienstverlening zal de kans op reguliere 

tewerkstelling in deze initiatieven bevorderen. 
Zoals eerder benadrukt in deze tekst is de creatie 
van reguliere tewerkstelling de belangrijkste 
doelstelling van de voorgestelde formule van 
dienstencheques. 

Tot slot 

Het gaat hier vanzelfsprekend niet om een 
toveroplossing. Daarenboven wordt de argwaan 
van socialistische militanten gevoed door de ma
nier waarop dienstencheques tot nu toe vertaald 
werden in een ongunstige PWA-formulc. Ook zal 
een eventuele nieuwe loonvorm op weinig bijval 
kunnen rekenen. Toch mag men een dergelijke 
piste niet uitsluiten, in een periode dat discussies 
over verlaging van de loonlasten, en de invoe
ring van een loonnorm de sociale actualiteit do
mineren. Een tcwerkstellingscrcërende loon
maatregel die vrijgesteld is van sociale en fiscale 
lasten, maar tegelijkertijd buiten de loonnorm 
valt. biedt aantrekkelijke perspectieven. 

[ I ] Z ie ook: Debaene, J.-M., N ieuwe diensten en buurtdiensten. Een onont

beerlijk element in de strijd tegen de werkloosheid. In: Somenteving en poli

tiek, jg. 3/1996. nr.3. blz.37-44. 

[2 ] 100% lokale toegevoegde waarde betekent ook een hoger multiplicator-

effect, -omdat deze som ook nog een tweede keer volledig (en niet voor 

40%) word t besteed in de binnenlandse economie dooi" degene die dat in

komen ontvangt. 

[3] Het agument dat meer vrije ti jd op zich leidt tot meer consumptie is niet 

correct. Meer vrije ti jd bij een constante koopkracht kan alleen maar een 

.-. n/i'-;IT.' ' i hel 1 lesled ngs| >atroon met zich meebn mgen, en geen b ien ime 

van de bestedingen. 
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