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REGELING DIENSTVERLENING AAN HUIS



Regeling dienstverlening aan huis

Onderdeel van belastingplan 2007

“Ter stimulering van de markt voor persoonlijke 

dienstverlening wordt voorgesteld de regeling 

dienstverlening aan huis te introduceren. De regeling 

dienstverlening aan huis biedt randvoorwaarden 

waardoor allerlei diensten aan huis makkelijker 

uitbesteed kunnen worden. Hierbij zij ook gewezen 

op de motie-Van der Sande c.s.(Kamerstukken II 

2005/06, 29 544, nr. 68.)”



Doelstelling

Het doel van de Regeling is stimulering van de 

markt voor persoonlijke dienstverlening. Dit 

wordt bereikt door werkgeverslasten te 

verminderen: “Particuliere opdrachtgevers 

hoeven zich door de regeling dienstverlening 

aan huis geen zorgen te maken over 

administratieve of financiële lasten die door de 

overheid kunnen worden opgelegd.” 



 Werkzaam als particulier (heeft geen bedrijf) en de opdrachtgever is ook particulier.

 Werkt minder dan 4 dagen per week bij elke opdrachtgever.

 Voor meerdere opdrachtgevers werken mag, zolang bij elke opdrachtgever afzonderlijk 

aan hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan. 

 Het aantal uren per dag is niet belangrijk. 1 Werkuur per dag geldt dus als 1 gewerkte 

dag.

 Het gaat om huishoudelijk werk in en om het huis. (voorbeelden volgende sheet)

VOORWAARDEN GEBRUIKMAKING REGELING



Het gaat om huishoudelijk werk in en om het huis. Voorbeelden hiervan zijn:

 schoonmaken, wassen, strijken, koken en afwassen

 onderhouden van de tuin

 oppassen op de kinderen (mag ook in eigen huis)

 uitlaten van de hond

 uitvoeren van allerlei klusjes, bijvoorbeeld boodschappen doen en ophalen van medicijnen.

 uitvoeren van klein onderhoud aan de woning

 werken als privéchauffeur

 persoonlijke en/of medische verzorging.

WERKZAAMHEDEN



 De inkomsten dienen te worden opgegeven als resultaat uit overige werkzaamheden. 

 Bij beperkt aantal uren werk bruto=netto (tot ca. 8 uur per week)

 Daarnaast een inkomensafhankelijke bijdrage in het kader van de zorgverzekeringswet

over de inkomsten. 

BELASTING



 Niet verplicht verzekerd voor ziekte of arbeidsongeschiktheid (m.u.v. 6 weken 
loondoorbetaling bij ziekte)

 Via UWV vrijwillige regeling voor de Ziektewet-verzekering, de Arbeidsongeschiktheids-
verzekering en de Werkeloosheids-verzekering.

 Hoogte van de premie percentages zijn gelijk aan die voor iemand in loondienst (dus veel 
goedkoper als bij ZZP’

 De verzekering kan op ieder moment worden afgesloten(niet enkel bij aanvang 
werkzaamheden), maar niet met terugwerkende kracht. De verzekering gaat in zodra het 
UWV de aanmelding heeft ontvangen.

VRIJWILLIG VERZEKEREN ZW, WIA EN WW



 Het dagloon dat wordt verzekert, moet gebaseerd zijn op het inkomen dat wordt 

kwijtraakt door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

 Als dienstverlener aan huis kan alleen een WW-verzekering worden afgesloten in 

combinatie met een Ziektewet-verzekering. Het dagloon van de verzekering voor de 

WW moet gelijk zijn aan dat van de Ziektewet-verzekering.

 De verzekering kan op ieder moment worden afgesloten, maar niet met terugwerkende 

kracht. De verzekering gaat in zodra het UWV de aanmelding heeft ontvangen.

 De premie van de Ziektewet-verzekering en de premie van de arbeidsongeschiktheids-

verzekering (WIA-verzekering) kan worden afgetrokken bij de aangifte 

inkomstenbelasting.

BELANGRIJK OM TE WETEN



WMOWMO

Regeling
Dienstverlening

aan huis

Regeling
Dienstverlening

aan huis

Huishoudelijke
hulp

Huishoudelijke
hulp

ZIN
Inwoner kiest

gecontracteerde
aanbieder

HH1
HH2

ZIN
Inwoner kiest

gecontracteerde
aanbieder

HH1
HH2

PGB 
Inwoner regelt zelf

HH1 prof
HH2 prof

Particulier 1
Netwerk 1
Netwerk 2

PGB 
Inwoner regelt zelf

HH1 prof
HH2 prof

Particulier 1
Netwerk 1
Netwerk 2Tarieven

• Berekeningswijze pgb
tarieven worden vastgesteld

door de gemeenteraad
middels de verordening. 

• ZIN tarieven worden
vastgelegd in het 

inkoopdocument en 
bekrachtigd door het college.

Tarieven
• Berekeningswijze pgb
tarieven worden vastgesteld

door de gemeenteraad
middels de verordening. 

• ZIN tarieven worden
vastgelegd in het 

inkoopdocument en 
bekrachtigd door het college.

GemeenteGemeente RijkRijk




