
Vier keer meer 
werknemers op 
onbetaald verlof 
in diensten-
chequesector
“Misbruik door werkgevers om geen 
loon te moeten betalen”
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De werknemers en vakbonden luiden al lang de alarmbel over verschillende 
misbruiken in de dienstenchequesector. Een terugkerende klacht betreft 
werkgevers die huishoudhulpen niet betalen wanneer een klant annuleert en 
de werkgever geen andere klant kan voorstellen. De wet is nochtans 
duidelijk: in dergelijke gevallen moet het loon gegarandeerd worden. Op het 
terrein gaat het er echter heel anders aan toe. Sommige werkgevers leggen 
in dit geval een zogenaamde ‘toegestane afwezigheid’ op, d.w.z. een verlof 
zonder loon, waarvoor nochtans  de instemming van de werknemer vereist is.

Naar aanleiding van talrijke klachten en getuigenissen vanop het terrein over 
deze illegale praktijk, vroeg de PVDA in het parlement de nodige cijfers op bij 
de minister van Werk. 

De gegevens

De gegevens bestrijken de periode van 1 januari 2019 tot 30 september 2021 
en zijn uitgesplitst per kwartaal

Dit betekent dat, gemiddeld, per kwartaal:

In de dienstenchequesector:
- Aantal werknemers: 158.895 werknemers
- Het aantal werknemers met onbetaald verlof: 53.122 werknemers (33,4%)
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- Het aantal onbetaalde verlofdagen: 178.468 dagen

In alle andere sectoren:
- Aantal werknemers: 4 393 794 werknemers
- Aantal werknemers met onbetaald verlof: 371.568 werknemers (8,5%)
- Het aantal onbetaalde verlofdagen: 2.165.922 dagen 

Wat betekent dit?

Een derde van de huishoudhulpen die actief zijn in de dienstenchequesector 
wordt gemiddeld één dag per maand op onbetaald verlof gezet. In het geheel 
van alle andere sectoren gaat het om minder dan één op tien werknemers.

Er zijn m.a.w. verhoudingsgewijs bijna vier keer zoveel werknemers in de 
dienstenchequesector die op onbetaald verlof worden gezet dan werknemers 
in andere sectoren.

Wat leren die gegevens ons?

“De cijfers doen veel vragen rijzen. Een dergelijk verschil, in het licht van de 
getuigenissen van werkneemsters en de klachten van de vakbonden, tonen 
dat er sprake is van misbruik in de sector”, zegt PVDA-
volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders.

Naïma is huishoudhulp in een groot commercieel bedrijf in de sector. Ze 
vertelt: “Het is niet nieuw dat wanneer een klant ons vraagt onze uren te 
verzetten of te annuleren, de werkgever ons op onbetaald verlof zet zonder 
zelfs maar onze mening te vragen. Natuurlijk laat men uitschijnen alsof we 
geen andere keuze zouden hebben. Resultaat: loonverlies, terwijl ik maar 
890 euro per maand verdien en ik mijn benzinetank aan het eind van de 
maand niet meer gevuld krijg.”

Om meer winst te maken, aarzelen sommige werkgevers niet om onbetaald 
verlof op te leggen zodat men de huishoudhulp niet hoeft te betalen wanneer 
een cliënt annuleert.

“Maar dit is niet het enige. Op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, toen 
huishoudhulpen een enorm risico namen door te gaan werken, maakten 
sommige werkgevers van de situatie gebruik om de vaccinatieafspraak, 
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waarvoor het loon gegarandeerd zou moeten zijn, door onbetaald verlof te 
vervangen”,betreurt de volksvertegenwoordiger.

“Ten eerste is er in dit geval natuurlijk het loonverlies, terwijl, laten we niet 
vergeten, het loon van de meeste huishoudhulpen nauwelijks boven de 
armoedegrens ligt. Als gevolg van deze lage lonen, zo blijkt uit een recente 
studie van de vakbonden, stellen meer dan 4 op de 10 huishoudhulpen vaak 
een medische afspraak of de aankoop van medicatie uit.”1

“Ten tweede bouwt de werknemer tijdens deze dagen van verlof zonder 
wedde, ook geen sociale zekerheidsrechten op, met de bekende gevolgen, 
vooral voor het pensioen.”

“Deze wantoestanden kunnen niet blijven duren. Er moeten dus strenge 
maatregelen worden genomen. Met de PVDA dringen wij aan op een 
herziening van de procedure voor onbetaald verlof om de toestemming van 
de werknemer en de wettelijkheid van de aanpak te garanderen. Wij willen 
ook de rol van de vakbonden vergroten, de sociale inspectiedienst versterken
en de straffen in geval van overtreding verscherpen, met de mogelijkheid om 
bij herhaalde overtredingen de vergunning te verliezen. Wij zullen de minister 
daarover ondervragen in het parlement. Deze vrouwen verdienen respect, 
niet alleen met woorden, maar met daden”, besluit de 
volksvertegenwoordiger.

1 https://www.hetacv.be/nieuws-algemene-pagina/2021/10/07/alsmaar-meer-huishoudhulpen-  
belanden-in-de-armoede 

4

https://www.hetacv.be/nieuws-algemene-pagina/2021/10/07/alsmaar-meer-huishoudhulpen-belanden-in-de-armoede
https://www.hetacv.be/nieuws-algemene-pagina/2021/10/07/alsmaar-meer-huishoudhulpen-belanden-in-de-armoede

	De gegevens
	Wat betekent dit?
	Wat leren die gegevens ons?

