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1.1  Wie zijn ze

Huishoudwerk(st)ers zijn personen die in het huis-
houden van een ander gezin taken uitoefenen in 
opdracht van en onder gezag van die familie. Hun 

taken kunnen zeer uiteenlopend zijn: het kan gaan 
om koken, poetsen, wassen, strijken, passen op de 
kinderen, zorgen voor senioren of personen met 
een handicap. Ze kunnen ook werken als tuinier, 
huisbewaker of persoonlijke chauffeur. 

Huishoudwerk(st)ers wereldwijd1
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Vaak worden ze
behandeld als vuil’

Sommige huishoudwerk(st)ers gaan inwonen bij 
hun werkgever. Dit gebeurt om verschillende rede-
nen: om te voldoen aan de eisen van de werkgever 
(bijvoorbeeld kunnen rekenen op personeel dat 24 
uur lang ‘standby’ is), omdat de afstand tussen hun 
huis en de werkplaats te groot is of omdat er geen 
alternatieve huisvesting mogelijk is. Vooral in landen 
in het Zuiden is inwonen een veel voorkomend feno-
meen. Meisjes die in het huishouden willen werken 
komen vaak van het platteland. Wanneer ze in de 
stad terechtkomen, is inwonen de enige optie.

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) schat
dat er wereldwijd zo’n 53 tot 100 miljoen huishoud-
werk(st)ers zijn1. Gemiddeld 83% van de huishoud-
werk(st)ers zijn vrouwen. Ook veel kinderen en 
jongeren werken als huishoudhulp. Vandaag wer-

ken 3,5 miljoen kinderen tussen 5 en 11 jaar en 3,8 
miljoen jongeren tussen 12 en 14 jaar in privéhuizen.

1.2  Problemen en
 levensomstandigheden

1.2.1 Onderwaardering 
Huishoudwerk(st)ers krijgen niet het respect dat 
zij verdienen. Ze hebben een heel lage sociale 
status. Dit komt omdat ze meestal deel uitmaken 
van groepen die in de maatschappij reeds gedis-
crimineerd worden. Denk aan vrouwen, migran-
ten, inheemse en rurale gemeenschappen, enz. 
Daarnaast bestaat de vastgeroeste opvatting dat 
huishoudwerk(st)ers geen ‘echte’ werknemers zijn. 
In vele culturen wordt het huishouden als vanzelf-
sprekend als een vrouwentaak gezien en niet als 
echt werk beschouwd. Het gaat om werk in de 
privésfeer waar zogezegd geen specifieke vaar-
digheden voor vereist zijn. Huishoudwerk wordt 
daarom meestal uitgeoefend door mensen met een 
laag onderwijsniveau. Deze opvattingen leiden tot 
onderwaardering en zelfs uitbuiting en misbruik. 
Ondanks de uitbuiting en onderbetaling, zal een 
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huishoudwerkster niet snel klagen tegen haar 
werkgever. Enerzijds heeft zij het gevoel dat ze 
dankbaar moet zijn voor het werk, anderzijds 
wordt zij geïntimideerd door het hogere opleiding-
sniveau van haar werkgever en vindt de werkgever 
het een gunst om haar tewerk te stellen.

1.2.2 Economische waarde
Al eeuwenlang verrichten vrouwen huishoudelijke 
taken in hun eigen gezin zonder dat ze daarvoor 
betaald worden. Ook in andere gezinnen springen 
vrouwen of mannen soms bij in het huishouden. 
Daarom wordt huishoudwerk vaak geassocieerd 
met onbetaald werk. 

In Europa behoort de huishoudsector tot een 
van de snelst groeiende economische sectoren2. 
De vergrijzing van de bevolking zorgt voor een 
toenemende nood aan thuiszorg. Met hulp in 
het huishouden kunnen oudere personen on-
afhankelijk blijven en thuis blijven wonen. De 
migrerende huishoudwerk(st)ers zorgen voor 
een aanzienlijke inkomensoverdracht binnenin 
en tussen verschillende landen. Het inkomen van 
de huishoudwerk(st)er stimuleert consumptie en 
draagt daardoor bij tot economische groei.
Toch verschijnt deze ‘zorgeconomie’ niet in de 
economische cijfers van de Wereldbank of het In-
ternationaal Muntfonds, en wordt er geen rekening 
mee gehouden in staatsbudgetten of economische 
planningen. 

“In een maatschappij moeten alle soorten werk 
gebeuren, elke taak moet opgevuld worden, 
en zo ook de huishoudelijke taken. Als mensen 
deze zelf niet meer kunnen opnemen, om gelijk 
welke reden ook, en zij iemand anders daarvoor 
inschakelen, dan is het ook belangrijk dat deze 
persoon daarvoor gewaardeerd wordt. Respect 
is een mooi woord, vind ik, maar het wordt soms 
ook misbruikt. Mensen denken soms dat ze 
met ons kunnen doen wat ze willen. Naast een 
waardig loon is respect heel belangrijk om van 
waardig werk te kunnen spreken.”

Roos Desnouck, werkneemster van de vzw Thuishulp

en vakbondsafgevaardigde ABVV Algemene Centrale
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1.2.3 Gebrek aan enige vorm
 van sociale bescherming3 
Door de niet-erkenning van hun werk is 30 % van 
alle huishoudpersoneel helemaal niet beschermd, 
door geen enkele arbeidswet. Daardoor hebben ze 
geen toegang tot sociale zekerheid zoals gezond-
heidszorg, pensioen, enz.. Doordat hun werk niet 
gezien wordt als echt werk krijgen ze vaak geen 
arbeidscontract waardoor ze volledig afhankelijk 
zijn van de willekeur van hun werkgever. Werkuren, 
loon, rustdagen en verlof: de werkgever beslist 
erover, zonder gebonden te zijn aan wetten die 
werkgevers in andere sectoren wel moeten nale-
ven. Wanneer de arbeid om de één of andere reden 
stopt, komt de huishoudhulp op straat te staan 
zonder werk, geld of sociale bescherming. 

De arbeidswetgeving in de meeste Europese 
landen mag dan wel beter ontwikkeld zijn dan 
veel landen in het Zuiden, toch laat de situatie 
ook hier nog veel te wensen over. In heel wat 
Europese landen bestaat er geen goed kader dat 
arbeidsrechten voor huishoudwerk(st)ers ga-
randeert. In Nederland bijvoorbeeld floreert de 

informele economie met zijn zwartwerkers en il-
legale huishoudwerk(st)ers. Ook in ons land zijn er 
heel wat werkneemsters, meestal van buitenlandse 
afkomst, die verplicht worden om bij gezinnen in 
te wonen en daar alle huishoudwerk te verrichten, 
tegen een veel te lage verloning en zonder enige 
vorm van sociale bescherming. Zelfs in Europa 
worden huishoudwerksters slachtoffer van uitbui-
ting, onderbetaling en onderwaardering.

HuISHOudWERk IS VAN ONScHATBARE WAARdE. 

“We zijn geen economisten, maar we slagen er 
elke dag in om eten op tafel te brengen in het 
gezin. We zijn geen psychologen, maar we zijn 
toch bezig met de relaties in het gezin. We zijn 
een luisterend oor. We zijn geen verpleegkun-
digen of dokters, maar we zorgen wel voor de 
zieke gezinsleden. We gaan naar de bank, betalen 
de elektriciteitsrekening,… We lossen heel veel 
problemen op. de werkgevers en de samenleving 
moeten ons werk naar waarde schatten.” 

Leddy Mozombite,

Algemeen Secretaris van SINTTRAHOL, Peru 
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1.2.4 Isolatie
De tewerkstelling van huishoudwerk(st)ers wordt 
meestal gekenmerkt door een een-op-eenrelatie 
met hun opdrachtgever: de huishoudwerk(st)ers 
werken in een privaat huishouden waardoor ze 
zich in een unieke positie bevinden en vaak geen 
contact hebben met collega-huishoudwerk(st)
ers. De afhankelijkheid van het gezin als enige 
werkgever zorgt voor veel uitbuiting. In extreme 
gevallen worden huishoudwerk(st)ers gebruikt als 
moderne slavinnen. Werkgevers verbieden hen 
het huis te verlaten, houden hun loon in of betalen 
helemaal niet, gebruiken geweld of dreigen met 

geweld, houden hun paspoort en identiteitsdocu-
menten achter, verbieden hen contact te hebben 
met hun familie en misleiden hen over hun rechten. 
Deze isolatie is dan ook een van de hoofdredenen 
waarom veel vrouwen geremd worden om op te 
komen voor hun rechten.

1.2.5 Armoede 
Waarom aanvaarden vrouwen om dit soort slecht 
betaald en ondergewaardeerd werk te doen? 
Meestal is het de armoede die hen dwingt om dit 
werk aan te nemen. Door hun lage scholingsgraad 
is dit voor hen een van de weinige mogelijkheden 
om iets te verdienen. Van jongs af aan moeten 
meisjes meedraaien in het huishouden; zorgen voor 
broertjes en zusjes, koken, poetsen, de was doen 
enz. Vaak worden meisjes door hun ouders of fami-
lieleden ‘uitbesteed’ aan een ander huishouden. Op 
die manier zijn ze niet langer een ‘last’ binnen de 
familie en anderzijds dragen zij met hun schaarse 
loon bij aan het familiebudget. Ouders hopen 
bovendien dat hun kinderen in de stad de kans 
krijgen om na het werk ook nog te studeren, maar 
eenmaal ze daar aankomen, blijkt dit ijdele hoop. 

“Onze werkomstandigheden, zonder sociale ze-
kerheid, zonder loon, 24 uur per dag beschikbaar 
moeten zijn. dat is geen waardig werk. de levens-
kwaliteit van de huiswerksters moet verbeteren. 
We moeten rechten krijgen zoals andere werkne-
mers. dat is onze strijd!”

Maximina Salazar: ondervoorzitster van de Vereniging 

van Betaalde Huisarbeidsters ATRH, Ecuador
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Soms is de tijd er niet, of krijgt ze geen toestem-
ming. Vaak krijgen ze geen loon, omdat de reis 
van het dorp naar de stad hen wordt aangerekend. 
Kinderarbeid is dan ook een belangrijk probleem 
binnen deze sector.

1.2.6 uitzendbureaus 
In een aantal – vooral Aziatische landen – zijn er 
agentschappen actief die mensen willen aantrek-
ken om hen in het buitenland te laten werken als 
huishoudhulp4. Ze bieden contracten aan die later 
in het land van aankomst helemaal niet geldig 
blijken te zijn. Heel vaak moeten mensen de eerste 
6 of 12 maanden werken om hun reis terug te 
betalen en krijgen ze helemaal geen loon. Het is 
moeilijk om aan deze situatie te ontkomen. Als ze 
afgedankt worden, komen ze op straat te staan 
in een vreemd land waar ze de taal niet spreken, 
niemand kennen en niet weten waar ze terecht 
kunnen5. Momenteel bestaat er geen enkele con-
trole op deze “internationale arbeidsbureaus”. De 
bureaus geven enkel om de winst die ze maken 
met deze mensenhandel.

“Als je als huishoudwerkster werkt in een huis, 
zorg je voor de vrouw des huizes, voor haar 
kinderen, haar familie. Zeker als je zelf nog een 
kind bent, wordt dit als je eigen familie. Je bent 
bezorgd om hen, helpt hen; je doet die dingen 
met genegenheid. dan is het moeilijk om op te 
komen voor je rechten, je wilt de relatie die je 
hebt opgebouwd niet verstoren. In mijn geval 
hoopte ik alleen maar dat mijn werkgeefster uit 
zichzelf zou zeggen: ‘neem aan, je werkt veel dus 
ik verhoog je loon.’ Ik hoopte dat ze dit zelf zou 
inzien.” 

Prima Ocsa, Algemeen Secretaris FENATRAHOB, Bolivia

Huishoudwerk(st)ers 
genieten niet
dezelfde rechten als
andere werknemers

’
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1.3  cijfers en feiten

1.3.1 Aantal 
De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
schat dat er wereldwijd zo’n 53 tot 100 miljoen 
huishoudwerk(st)ers zijn. Het is immers moeilijk 
om exacte cijfers te bekomen door het grote aan-
tal tewerkstellingen in de informele economie. De 
overgrote meerderheid van de huishoudwerk(st)
ers zijn vrouwen (83%). Ook kinderen worden 
ingezet als huishoudwerk(st)ers. De grootste 
hoeveelheid huishoudwerk(st)ers vindt men in 
ontwikkelingslanden in Azië, Latijns-Amerika en 
de Caraïben. Daar werken samengeteld 78% van 
alle huishoudwerk(st)ers6. 

1.3.2 Wetgeving
Doordat de huishoudsector praktisch onzichtbaar 
is en het opzetten van een syndicale werking heel 
moeilijk, is dit een sector die ook door de over-
heid wordt vergeten. Huishoudwerk(st)ers worden 
in vele landen niet beschouwd als werknemers 
en worden als dusdanig niet beschermd door de 
algemene arbeidswetgeving. Huishoudwerk(st)ers 

“Ik begon te werken als huishoudwerkster op 
mijn negende. In het begin werkte ik gratis. Ik 
wist niet wie me kon helpen dus liet ik het zo en 
klaagde nooit. Ik had schrik, omdat ik geen kennis 
had. Later, toen ik naar cochabamba ging, kreeg 
ik mijn eerste loon. Omdat het voor mij de eerste 
keer was, leek het me voldoende, al was het heel 
weinig. Veel jaren gingen voorbij zonder één dag 
vakantie, ik kreeg geen voordelen en werkte ook 
op zondag. Men moet werken, maar men heeft 
ook recht op vrije tijd! Ik voelde dat het niet 
juist was. Op een dag kwam ik in opstand. Mijn 
werkgeefster reageerde: ‘Het is genoeg wat ik 
je betaal, hier heb je eten, je hebt alles. Ik betaal 
veel.’ Over vakantie zei ze: ‘Volgens de wet heb 
je recht op 10 dagen vakantie, dus ik geef je 10 
dagen.’ Als je niet klaagt, geven ze je niets, zelfs 
geen tien dagen.”

Prima Ocsa, Algemeen Secretaris FENATRAHOB, Bolivia
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genieten niet dezelfde rechten als andere werkne-
mers; op wereldschaal heeft slechts 10% dezelfde 
rechten als andere werknemers in hun nationale 
arbeidswetgeving. In zo’n 40% van de landen wor-
den huishoudwerk(st)ers zelfs uitgesloten van de 
minimale arbeidsrechten.

Als er wel een wetgeving bestaat, dan is die meestal 
discriminerend ten opzichte van andere werk-
nemers. Zo hebben huishoudwerk(st)ers in Peru 
slechts recht op de helft van de vakantiedagen van 
een “normale” werknemer, bedraagt hun ontslagver-
goeding slechts 1/3 van die van andere werknemers 
en worden werkgevers niet verplicht om een ge-
schreven arbeidscontract aan te bieden. Er bestaan 
dan ook heel weinig mechanismes om controles 
op de werkvloer uit te oefenen of om klachten van 
schending van arbeidsrechten op te volgen. 

1.3.3 Loon7 
Statistieken van de IAO tonen aan dat 
huishoudwerk(st)ers gewoonlijk minder dan de 
helft van de gemiddelde lonen op de arbeidsmarkt 
ontvangen. Soms verdienen ze zelfs amper 20 

Hoe ziet de dag van een
huishoudwerk(st)er in het Zuiden er uit? 

“Wel, rond 5u30 of 6u ’s ochtends staan we op. De 

eerste taak is het lunchpakket van de werkgever 

maken en daarna het ontbijt maken voor wie nog 

in huis is. Dan de was doen. Tegen 10u: bood-

schappen doen. Tegen 12u beginnen koken zodat 

het middageten om 13u klaar is en kan opgediend 

worden. Dan snel de kinderen van school halen. 

Nadien schoonmaken, de afwas doen, eventueel 

strijken, met de kinderen naar het park gaan, of 

de hond uitlaten. Later op de namiddag met het 

avondeten beginnen, dat tegen 20u klaar moet 

zijn. Tegen dat de afwas gedaan is, is het vaak 

23u. En als er kleine kinderen zijn, is het nog niet 

gedaan: bij de kinderen slapen en ze in slaap wie-

gen als ze wakker worden. En na een zeer korte 

nacht, moeten we om 5u30 alweer opstaan. Het is 

moeilijk. Het is geen verhaaltje, dit is de realiteit.” 

Leddy Mozombite,

Algemeen Secretaris SINTTRAHOL, Peru
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procent van de gemiddelde lonen. 42,5% van de 
huishoudwerk(st)ers kan geen aanspraak maken 
op het nationale minimumloon! Dit als ze het geluk 
hebben van betaald te worden tenminste. Daar-
naast worden overuren meestal niet vergoed en 
betaling in natura is schering en inslag. 

1.3.4 Gemiddelde werkuren8 
De IAO beperkt de gemiddelde werkweek tot 40 
uur per week of 8 uur per dag. De Universele Ver-
klaring van de Rechten van de Mens geeft aan ie-
dere persoon het recht om te rusten en het recht 
op vrije tijd, inclusief een redelijke beperking van 

het aantal werkuren en het recht op regelmatige 
betaalde vakantie. In Europa en andere industriële 
landen zoals Australië en Nieuw-Zeeland, is de 
40-urige werkweek algemeen aanvaard. Hoewel 
deze rechten overal ter wereld zouden moeten 
gelden, werken huishoudwerk(st)ers in Zuid-
Amerika, Afrika en Azië lange en onvoorspelbare 
dagen, naargelang de noden van het gezin. Voor 
zo’n 56,6%9 van de huishoudwerk(st)ers gelden 
de wettelijk voorgeschreven beperkingen van 
de arbeidsduur niet en 44,8%10 heeft zelfs geen 
recht op een wekelijkse rustdag! In Peru bijvoor-
beeld werkten inwonende huishoudwerk(st)ers 
in 2010 zo’n 62,1 uren per week en uitwonende 
huishoudwerk(st)ers gemiddeld 49 uren per week. 
Dit is enorm veel voor zo’n zwaar werk en niet in 
verhouding met het loon dat ze krijgen.

Verder heeft 45% van alle huishoudpersoneel 
wereldwijd geen vastgelegde rustdagen, noch 
betaald verlof (of verlof tout court!). Deze mensen 
hebben dan ook weinig of geen mogelijkheden 
om een privéleven uit te bouwen.

“Het belangrijkste dat volgens mij moet veran-
deren voor de huishoudwerksters is dat men ons 
werk waardeert en erkent. Enkel dan zal men ons 
een waardig loon geven en goed behandelen. Als 
personen, net als zij!”

Prima Ocsa, Algemeen Secretaris FENATRAHOB, Bolivia
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Ben jij een koelkast?
Neen, waarom?
de hele familie slaapt maar jij bent nog steeds 
aan het werk!

Julius H. Cainglet,

Federation of Free Workers, Philippines

1.4  Huishoudwerk(st)ers in België

België heeft in het algemeen een goed ontwik-
kelde arbeidswetgeving. De minimale arbeids- en 
loonvoorwaarden voor de huishoudsector worden 
afgesproken in paritaire comités en cao’s. Ook 
heeft België verschillende conventies van de IAO, 
het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM) en de Universele Verklaring voor 
de Rechten van de Mens (UVRM) geratificeerd en 
geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Toch 
is er ruimte voor verbetering wat betreft de huis-
houdsector.

Het is belangrijk dat huishoudwerk wettelijk 
omkaderd is. Hierdoor krijgt huishoudpersoneel 
toegang tot sociale zekerheid en de arbeids- en 
loonvoorwaarden die in de paritaire comités zijn 
vastgelegd. In België heeft men geprobeerd om 
het huishoudwerk te reguleren onder verschillen-
de paritaire comités. Huishoudwerk(st)ers die in 
het zwart werken of illegaal in ons land verblijven, 
hebben deze omkadering niet en kunnen makke-
lijk het slachtoffer van uitbuiting worden of in de 
problemen komen na een ongeval op het werk.

In België zijn huishoudwerk(st)ers aan de slag 
in de dienstenchequesector, in de sector van de 
gezinszorg, als dienstbode, als werknemer met 
een arbeidskaart B, als au pair of als diplomatiek 
huishoudwerk(st)er. Elk statuut heeft eigen pari-
taire comités waarin arbeids- en loonvoorwaarden 
worden vastgelegd.

1.4.1 dienstencheques 
Het systeem van de dienstencheques is bijna uniek 
in de wereld en wordt in het buitenland vaak aan-
gehaald als een voorbeeld van goede praktijk (zie 
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kader). Het dienstencheques-systeem is ontstaan 
in België in 2004. Het is door de overheid georga-
niseerd en gesubsidieerd met als doelstellingen: de 
creatie van tewerkstelling voor laaggeschoolden, 
het bestrijden van zwartwerk en de combinatie 
arbeid-gezin beter mogelijk maken. 

Gebruikers kunnen bij de dienst SODEXO dien-
stencheques aankopen aan 8,5 euro (na fiscale 
aftrek 5,95 euro) per stuk. Met zo’n dienstenche-
que betaalt de gebruiker één uur werk aan een 
poetshulp. Deze poetshulp is werknemer bij een 
dienstenchequebedrijf. Dit bedrijf koppelt vraag 
en aanbod. Het dienstenchequebedrijf betaalt de 
poetshulp bruto tussen 10,28 en 10,93 euro per uur 
(afhankelijk van de anciënniteit). Het grote voor-
deel aan dit systeem is dat de unilaterale (een-op-
een) relatie tussen de gebruiker en werknemer 
verbroken wordt, waardoor misbruiken minder 
voorkomen. Werknemers (en werkgevers) worden 
meer zichtbaar waardoor ze ook beter te organise-
ren zijn in vakbonden. Het systeem creëert werk-
mogelijkheden voor laaggeschoolde werknemers, 
inclusief werknemers van andere nationaliteiten die 

cijfers11

Dienstencheques:

50.000 werknemers

800.000 gebruikers (1 gezin op 6)

2.000 dienstenchequebedrijven

Sector gezinszorg:

20.000 arbeiders en bedienden in 2011

21.161 VTE, maar veel deeltijds werk dus zeker 

25.000 koppen

Dienstboden:  

1000 werknemers

Het Belgisch systeem 
van de dienstencheques 
is uniek’
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legaal in België verblijven. Zwartwerk wordt be-
streden doordat het gebruik van dienstencheques 
zeer voordelig is voor de gebruikers. Werknemers 
worden beschermd door het sluiten van een ‘ar-
beidsovereenkomst dienstencheques’ waardoor ze 
recht hebben op alle sociale voordelen die daaraan 
verbonden zijn: sociale bescherming, pensioenbij-
drage, vakantiegeld, gewaarborgd loon bij ziekte of 
arbeidsongeval, enz.

Ondanks zijn successen, is het systeem van 
dienstencheques voor verbetering vatbaar12. De 
voornaamste problemen hebben te maken met 
loon- en arbeidsvoorwaarden: lage uurlonen en 
beperkte terugbetaling van de verplaatsingson-
kosten. Bovendien werken veel werknemers deel-
tijds (door de aard van het werk is een voltijdse 
functie heel zwaar). Ondanks dat de vakbonden 
er in geslaagd zijn via collectieve arbeidsovereen-
komsten enkele verbeteringen te bekomen, blijft 
er nog een lange weg te gaan. Om de loon- en 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren zijn echter ex-
tra middelen nodig. Die kunnen gevonden worden 
bij de gebruikers: die betalen nu slechts 5,95 euro 

netto per uur (voor een huishoudhulp die in het 
zwart werkt, betaalt de gebruiker een pak meer). 
Maar op dit moment ontbreekt de politieke wil om 
dit te realiseren. Ook in België heeft dit te maken 
met de lage maatschappelijke waardering van 
huishoudwerk. Een bijkomend probleem voor het 
systeem is dat het gebruik van dienstencheques 
explosief stijgt. Dat zorgt er voor dat de kostprijs 
voor de overheid sterk oploopt.

1.4.2 Sector gezinszorg
Werknemers binnen deze sector verlenen zorg 
en logistieke hulp aan huis voor personen met 
een zorgbehoefte. Zij zijn tewerkgesteld binnen 
openbare diensten (OCMW) en private vzw’s. Deze 
sector valt onder Vlaamse bevoegdheid door de 
regionalisering van de gezinszorg. In Vlaanderen 
bestaan er onder dit statuut twee categorieën 
arbeiders: de verzorgenden (niet-medisch) en de 
logistieken (poetshulp).

Het gaat om een gesubsidieerd stelsel: de loonkost 
wordt voor een deel gesubsidieerd door de ge-
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meenschap. De cliënten (dit zijn hulpbehoevenden/
zorgbehoevenden) betalen een bijdrage gekoppeld 
aan hun inkomen.

Werknemers in deze sector hebben een behoorlijke 
status. In het paritair comité 318 werden loon- en 
arbeidsvoorwaarden afgesproken. Zij hebben on-
der andere recht op een eindejaarspremie, anciën-
niteitvergoedingen, verlof met loonbehoud, enz.
De nood aan gezinszorg stijgt door de vergrijzing 
van de bevolking. Vlaanderen investeert onvoldoen-
de in kwalitatieve zorg en houdt geen rekening met 
de toenemende vraag: het aantal verzorgenden en 
logistieke hulpen is onvoldoende gestegen om die 
vraag op te vangen. Dit tekort wordt opgevangen 
door poetshulpen die via het dienstencheques-
systeem (een federale bevoegdheid) tewerkgesteld 
zijn. Zo wordt de rekening naar het federale niveau 
doorgespeeld. Zorgbehoevenden hebben recht op 
kwalitatieve zorg tegen een inkomensgerelateerde 
prijs. Dienstencheques daarentegen werden niet 
in het leven geroepen om aan dit recht op zorg te 
beantwoorden. Het gaat hier om een comfortdienst 
die aan een forfaitaire prijs moet verkocht worden. 

1.4.3 dienstboden 
Een ander (verouderd) statuut is dat van de dienst-
boden. Dit is het derde statuut dat in België bestaat 
naast dat van de arbeiders en bedienden. De dienst-
bode verricht in hoofdzaak handarbeid in verband 
met de huishouding van de werkgever of zijn gezin. 
Het gaat bijvoorbeeld om koks, huishoudsters, enz. 

Werking dienstenchequesysteem13 
 Huishoudwerk(st)ers komen in dienst van een

 erkende onderneming (bv. een schoonmaak-

onderneming House Clean) d.m.v. het sluiten

 van een ‘arbeidsovereenkomst dienstencheques’. 

 Wanneer een particulier hulp nodig heeft in het 

huishouden, contacteert hij de erkende onderne-

ming om een huishoudwerk(st)er in te huren. Zij 

kan ingeschakeld worden voor de schoonmaak 

van het huis, de was, de strijk, de bereiding van 

maaltijden en occasioneel klein verstelwerk.

 Zodra de huishoudwerk(st)er klaar is met haar

 werk, overhandigt de particulier één diensten-

 cheque per gepresteerd uur aan de huishoud-

 werk(st)er. De particulier betaalt 8,50 euro per 

cheque, hetgeen na belastingsaftrek 5,95 euro 

wordt.

 De erkende onderneming krijgt de cheque van 

de huishoudwerk(st)er. Hij stuurt die naar So-

dexo en krijgt - met dank aan de subsidies van 

de federale overheid - 22,04 euro per cheque in 

de plaats. 

 De erkende onderneming betaalt op haar beurt 

maandelijks loon uit aan de huishoudwerk(st)er. 
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die werken in de privésfeer. Dienstboden staan 
onder rechtstreeks gezag van de werkgever: zij heb-
ben een een-op-eenrelatie met hun werkgever. 

Het is bij deze groep dat er een aanpassing in de 
Belgische wetgeving moet gebeuren, wil ons land 
Conventie 189 van de IAO kunnen ratificeren (zie 
2.2). Nu is het immers zo dat dienstboden die min-
der dan 24 uur per week en minder dan 4 uur per 
dag werken, niet bijdragen aan de sociale zekerheid, 
en er dus ook geen beroep kunnen op doen. Dit be-
tekent dat deze mensen sociaal niet beschermd zijn. 
Ook hier zien we hiaten in de wetgeving.

1.4.4 Buitenlands huishoudpersoneel14 
In België is er veel vraag naar huishoudwerk(st)
ers. Toch worden er weinig Belgen gevonden voor 
dit werk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
buitenlandse huishoudwerk(st)ers worden aan-
getrokken door de openstaande vacatures. Zij 
kunnen in België aan het werk gaan op verschil-
lende manieren: als huishoudwerk(st)er in bezit van 
een arbeidskaart B, als au pair of als diplomatieke 
huishoudhulp. 

Buitenlandse werknemers (behalve onderdanen 
van de Europese Economische Ruimte15 en Zwit-
serland) die in België willen werken hebben een 
arbeidskaart B nodig. De arbeidskaart B is be-
perkt tot de tewerkstelling bij één werkgever en 
geldt voor maximum 12 maanden16. De werkgever 
in België moet de arbeidskaart B aanvragen voor 
een bepaald beroep. De VDAB, Actiris of Forem 

“Ons werk is een werk dat niet alleen fysiek zwaar 
is, maar vaak ook psychisch. Heel wat mensen 
waar we komen als verzorgenden, zijn mensen 
die ziek of eenzaam zijn, en zij voelen de nood 
om over hun problemen te vertellen. Wij probe-
ren een luisterend oor te zijn waar we kunnen, 
maar de kans is dan ook groot dat je hun proble-
men mee naar huis neemt. Gelukkig hebben wij 
wel een werkgever die ons hierin beschermt en 
opleidt door ons te waarschuwen van bv. nooit 
ons eigen gsm-nummer door te geven aan de 
cliënt. Maar dan nog blijf je vaak bezig met de 
mensen waar je komt.”

Roos Desnouck, werkneemster van de vzw Thuishulp en 

vakbondsafgevaardigde ABVV Algemene Centrale

De huishoudsector
groeit razendsnel
in europa’
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gaan na of er op de Belgische arbeidsmarkt 
iemand te vinden is die geschikt is voor deze 
job. 99% van de jobs kan door een Belg worden 
ingevuld. Een uitzondering bestaat voor huis-
houdwerk: hier worden vaak geen Belgen voor 
gevonden, dus een arbeidskaart B is gemakkelijk 
te verkrijgen17. De werkgever krijgt een werkver-
gunning om de werknemer tewerk te stellen en 
op basis daarvan kan de (arbeids)immigrant een 
visum aanvragen.

De arbeidskaart B wordt niet uitgereikt voor va-
catures in het stelsel van de dienstencheques en 
wordt bijna uitsluitend aan inwonende dienstbo-
den uitgereikt. De arbeidskaart B is gelinkt aan de 
werkgever en aan wettig verblijf. Wil de werknemer 
van werk veranderen, dan moet hij zelf een nieuwe 
werkgever vinden binnen dezelfde sector en bin-
nen een bepaalde termijn. 

Het au pair statuut is bedoeld voor jongeren tus-
sen 18 en 26 jaar die op uitwisseling willen komen 
naar België. De bedoeling is om ons land met zijn 
cultuur en talen te leren kennen en om de alge-
mene ontwikkeling te verruimen, door deel te 
nemen aan het gezinsleven van het gastgezin. De 
jongere wordt in een gastgezin opgenomen waar 
hij/zij kost en inwoning geniet in ruil voor lichte 
dagdagelijkse huishoudelijke taken. De Belgische 
wet voorziet een regeling van maximum 20 uren 
per week en 450 euro zakgeld per maand18. 

De au pair die in een gezin met slechte bedoelin-
gen belandt, moet vaak full time werken en wordt 
gebruikt als goedkope huishoudhulp. De Filip-
pijnse overheid bijvoorbeeld, kent deze misbruiken 
en verbiedt daarom dat Filippijnse au pairs naar 
Europa komen. Als uitzondering mogen Filip-
pijnse au pairs wel naar Scandinavië (waarna ze via 
Scandinavische uitzendkantoren toch nog in België 
belanden).

diplomatieke huishoudwerk(st)ers komen mee 
met een ambassadeur/diplomaat uit diens af-
komstland. Zij krijgen een diplomatieke identi-
teitskaart, verbonden aan hun werkgever. Sommi-
ge ambassades schenden de elementaire rechten 
van hun personeel en misbruiken aldus hun di-

Veel nieuwkomers
komen in de 
huishoudsector terecht’
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plomatieke onschendbaarheid. Wanneer werkne-
mers ontslag nemen omdat ze uitgebuit worden, 
genieten ze nog maximum 1 maand wettig verblijf 
om nieuw werk te zoeken bij een andere ambas-
sade. Wanneer ze binnen de maand geen nieuwe 
werkgever vinden, belanden ze in de illegaliteit. 

De vele klachten van personeelsleden van verschil-
lende ambassades tonen aan dat meerdere werk-
nemers zich in deze situatie bevinden. Die mensen 
zouden steeds vaker een regularisatiedossier om 
humanitaire redenen indienen omdat ze (terecht) 
menen het slachtoffer van mensenhandel te zijn.

Elk van deze statuten heeft gemeen dat de 
buitenlandse huishoudwerk(st)er inwoont bij en 
afhangt van de werkgever. Vanaf het moment dat 
de arbeidsrelatie met de werkgever wordt stopge-
zet – omdat de werknemer een klacht indient bij de 
inspectiedienst of omdat zij ontslagen wordt - is de 
werknemer niet meer legaal in België. 

Deze afhankelijkheid, samen met het feit dat de
legale mogelijkheden voor buitenlandse huishoud-

werk(st)ers om in België te werken beperkt zijn, 
verklaart dat er veel illegale huishoudwerk(st)ers 
zijn. Zij worden vaak tewerkgesteld in erg precaire 
omstandigheden. In principe moet een werkgever 
sociale zekerheidsbijdragen betalen van zodra ie-
mand onder zijn gezag en toezicht werkt en hebben 
illegalen ook recht op minimale arbeids- en loon-
voorwaarden wanneer ze in België werken. Mensen 
zonder wettig verblijf hebben dan wel geen recht op 
arbeid, ze hebben wel arbeidsrechten19. Zij mogen in 
principe niet werken, maar als ze werken kunnen ze 
aanspraak maken op alle arbeidsrechten. Zij kunnen 
die rechten echter moeilijk afdwingen bij het ge-
recht want van zodra bekend raakt dat zij illegaal in 
België zijn, zouden ze gerepatrieerd kunnen worden. 

Ook voor buitenlandse huishoudwerk(st)ers zou 
een systeem waarin er een derde neutrale par-
tij is tussen werkgever en werknemer de scheve 
machtsverhouding van een een-op-eenrelatie kun-
nen doorbreken.
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Het verhaal van Rosalia, Ecuadoraanse huishoudwerk(st)er in België20

Ik wilde altijd al graag dokter worden, maar naar 

een andere stad gaan studeren was voor ons ge-

zin te hoog gegrepen. Toen ik nog op de school-

banken zat, stierf mijn moeder en ik heb samen 

met mijn vader moeten knokken om mijn 6 broers 

en zussen te laten studeren. Toch liet ik mijn 

droom niet varen en ik werkte hard, maar telkens 

gebeurde er wel wat. Op een bepaald moment 

kreeg ik de kans om naar België te komen met 

een vriend en ik besloot de stap te wagen. Ik was 

er vast van overtuigd dat ik in België een aantal 

jaren zou gaan werken in Europa en terugkomen 

om voor dokter te studeren. In Brussel werd ik 

opgevangen door de Ecuadoraanse gemeensc-

hap. Er was ook een netwerk van vooral vrouwen 

die in de huishoudsector werken. Dit wordt mijn 

instap, dacht ik. In het begin woonde ik in bij mijn 

werkgever. Ik sliep op de zolder en kreeg een doos 

voor mijn kleren. Mijn Ecuadoraanse compañeras 

drukten me op het hart dat ik elke week vrij moest 

nemen. Na veel eisen (want mijn patron was niet 

akkoord) kreeg ik ’s zondags vrij van 14u tot 19u. 

Ik werkte 7 dagen op 7 en 24 uur per dag. Op een 

bepaald moment werd de situatie onhoudbaar 

omdat de vrouw des huizes me mishandelde. 

Toen heb ik aan de alarmbel getrokken en het zijn 

weer mijn Ecuadoraanse vriendinnen die me daar 

weggehaald hebben.

Voor mij is er veel veranderd door beroep te doen 

op SESO, de Sociale Dienst van Socialistische 

Solidariteit. Zij hielpen me uit mijn Ecuadoraanse 

cocon kunnen breken en door mijn legale papieren 

hier ook een werkvergunning te bekomen. Ik werk 

nu in het systeem van dienstencheques. Ik werk 

voltijds en draag bij tot de sociale zekerheid, maar 

ik heb nu ook recht op gezondheidszorg.
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Huishoudwerk(st)ers hebben dezelfde rechten als 
andere werknemers, overal ter wereld!

Vaak zijn zij zich niet bewust van deze rechten 
omdat ze arm en laaggeschoold zijn, omdat de 
maatschappij hun werk niet waardeert.

2.1  Belang van de vakbonden

In vele landen in het Zuiden weten 
huishoudwerk(st)ers niet dat er een vakbond 
bestaat die hun rechten verdedigt. Ze weten zelfs 
niet dat ze überhaupt rechten hebben! Het is be-

Het verhogen van
waardigheid en respect2



fos - campagnedossier 2013-2014

22

langrijk om hen te bereiken en te informeren over 
hun rechten. Ook illegale huishoudarbeidsters in 
ons land weten vaak niet van het bestaan van de 
vakbond af.

Zich verenigen gaat gemakkelijk wanneer werkne-
mers in dezelfde fabriek of hetzelfde bedrijf werken. 
Men kan pamfletten uitdelen aan de fabriekspoort 
of toespraken houden om de vakbond te promo-
ten. Maar hoe verenig je huishoudwerk(st)ers, die in 
aparte huizen werken voor aparte werkgevers en die 
geen vrije dagen hebben? Hoe bereik je inwonende 

huishoudwerk(st)ers, die compleet geïsoleerd zijn? 
Afgezien van de andere moeilijkheden komt hier 
dan nog bij dat de werknemers ontslagen kunnen 
worden wanneer ze zich aansluiten bij een vakbond. 

Wanneer het voor huishoudwerk(st)ers enigszins 
mogelijk is samen te komen, doen ze dit niet op 
hun werkplaats. Zij komen bijvoorbeeld samen in 
parken, op de markt, in kerken na de mis op zon-
dag,… Het is belangrijk dat huishoudwerk-
(st)ers zich verenigen om uit de schaduw te treden. 
Samen kunnen ze ervaringen delen, hun zichtbaar-
heid verhogen en de nadruk leggen op hun eisen 
voor betere arbeidsomstandigheden zodat ze 
erkend worden als echte werknemers. Samen staan 
ze sterker om hun rechten af te dwingen. 

De laatste jaren beginnen huishoudwerk(st)ers 
zich overal ter wereld te organiseren om samen 
op te komen voor hun rechten en aandacht te 
vragen voor de problemen in de sector. Vele 
huishoudwerk(st)ers wierpen zich reeds op tot 
vakbondleid(st)ers. Zij krijgen de mogelijkheid om 
op nationale en internationale bijeenkomsten - van 

“Weet je, ik werk al zoveel jaren en nooit heeft 
een baas mij verteld over mijn rechten, over mijn 
salaris, over aansluiting bij de sociale zekerheid, 
over het recht op vakantie,… 

dat hebben ze mij nooit gegeven! daarom ben ik 
lid geworden van de vakbond.”

Teresa Rosero,

Vereniging Betaalde Huisarbeidsters ATRH, Ecuador 
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bijvoorbeeld de IAO of het Internationaal Vakver-
bond (IVV) - hun problemen aan te kaarten en 
erkenning te eisen voor huishoudwerk. Dankzij hun 
werk en dat van vele vrouwenorganisaties lijkt er 
verandering op til.

2.1.1 de Algemene centrale ABVV (België)
Het ABVV is de overkoepelende socialistische 
vakbond, waartoe ook de Algemene Centrale (AC) 
behoort. De Algemene Centrale (AC) verenigt zo’n 
330.000 arbeid(st)ers uit 40 sectoren. Een aantal 
industriële sectoren zoals de bouw, scheikunde, pe-
troleum, … maar ook dienstensectoren zoals bewa-
king, schoonmaak, gezinszorg en dienstencheques. 
Deze dienstensectoren worden steeds belangrijker. 
Zo vertegenwoordigen de gezinszorg en diensten-
cheques (huishoudwerk) al meer dan 25.000 leden. 

98% van de werknemers uit de dienstensector in 
België zijn vrouwen. Net als in Latijns-Amerika 
zijn ze moeilijk te verenigen, aangezien ze alleen 
werken en in hun dagelijks werk geen collega’s 
tegenkomen21. Op het vierjaarlijks congres van 
de dienstencheques in 2012 werden oplossingen 

gezocht om de vakbond zichtbaarder te maken, 
bijvoorbeeld door een syndicaal onthaal, een 
vakbondslokaal, het uithangen van de contactge-
gevens van de afgevaardigden. De vakbond staat 
voor de uitdaging innovatief en creatief om te gaan 
met deze sector.

In de sector van de dienstencheques is er geen 
syndicale traditie en erg blij met de vakbondsaf-

“Ik wist niet dat er een vakbond bestond die mijn 

rechten verdedigde tot de vakbond mij toevallig 

contacteerde. de vakbond heeft zelf contact met 

mij opgenomen en gevraagd of het mij zou interes-

seren om vakbondswerk te doen. Ik zag dat in het 

begin helemaal niet zitten omdat ik geen vorming 

had gehad. Maar dan ben ik vormingen beginnen 

te volgen en uiteindelijk na al die vormingen heb 

ik veel ervaring opgedaan. Ik zit nu al aan mijn 

tweede mandaat als vakbondsafgevaardigde.”

Nathalie Roove, dienstencheque-werknemer,

vakbondsafgevaardigde AC, België
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gevaardigden zijn de werkgevers niet. De vak-
bondsafgevaardigden worden vaak niet ernstig 
genomen of niet erkend door hun werkgevers. Tij-
dens onderhandelingen intimideren diensthoofden 
de afgevaardigden door hun moeilijk taalgebruik 
en hun hogere functie. Vakbondsafgevaardigden 
hebben dus nood aan syndicale vorming. In de 

gezinszorg is het syndicaal werk al meer ingebur-
gerd, maar ook hier zijn er heel wat moeilijkheden. 

Het grootste probleem voor de vakbondsafgevaar-
digden in beide sectoren is de communicatie met 
de werknemers. Door de aard van het werk is er 
heel weinig persoonlijk contact met de collega’s. 
De vakbond moet dus op zoek naar andere vormen 
van communicatie: brief, mail, sociale media, tele-
foon, … maar beschikt niet (altijd) over de contact-
gegevens van het personeel. 

2.1.2 Vakbonden in het Zuiden
De vakbonden in het Zuiden voeren een perma-
nente strijd voor erkenning, waardig werk en een 
waardig leven. Veel jonge meisjes en vrouwen 
starten hun werk als huishoudhulp. Vaak zien ze dit 
als een instap en hopen ze nadien de overstap te 
kunnen maken naar een andere job. Of om met het 
geld dat ze verdienen te studeren om iets anders 
te gaan doen. Hetgeen ze kunnen en kennen is het 
beheer van het huishouden, dat hebben ze van 
thuis uit geleerd. Ze moeten een inkomen gene-
reren, hoe weinig dit ook is, zodat hun familie het 

“Ik ben in 1996 bij de vereniging gekomen voor 
vormingscursussen. We waren met zo’n 15 vrou-
wen die op zondag bijeenkwamen. Ze zeiden 
ons: ‘Je moet je verenigen, omdat je je rechten 
moet laten gelden als werkneemster. Je moet niet 
beschaamd zijn dat je dit werk doet!’

Sommigen begonnen het werk om 7 uur ’s mor-
gens en bleven tot 9 uur ’s avonds om rond te 
geraken met het werk. In de vereniging zeiden ze: 
‘de werkdag is 8 uur. Je moet je verenigen om dit 
recht te laten gelden. Als je niet zelf opkomt voor 
je rechten, zal niemand dat doen.’ ”

Jackeline Patrón Basurto, voorzitster Vereniging van 

Betaalde Huisarbeidsters ATRH in Ecuador
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hoofd boven water kan houden. Of in het beste 
geval, is het een mond minder die moet gevoed 
worden door hun ouders. Ze hebben niet de kans 
om met eigen middelen (verder) te studeren. Ze 
kennen hun rechten niet, niet als vrouw en niet als 
huishoudhulp. Ze worden uitgebuit, mishandeld, 
ondergewaardeerd. Tot op een dag de emmer 
misschien toch overloopt: “Genoeg is genoeg! We 
slikken het niet meer! We willen een betere toe-
komst voor onze kinderen! We zwijgen niet langer! 
We komen op voor waar we recht op hebben! Een 
toevallige ontmoeting kan voldoende zijn om de 
knop om te draaien. Wij organiseren ons!22” 

Syndicale organisatie is echter allesbehalve evident 
in deze sector. Elke huishoudhulp werkt immers op 
een andere werkplek, voor een andere werkgever, 
in de privésfeer, verstopt voor de buitenwereld. 
Daardoor kunnen ze geen collectieve onderhande-
lingen voeren. Bovendien is er de vrees ontslaan te 
worden. Daarom strijden ze voor een verankering 
van hun rechten in de nationale wetgeving en voor 
de toepassing van die wetgeving. Daar is dan weer 
een degelijke arbeidsinspectie voor nodig.

Maar eerst moet er een lange weg afgelegd wor-
den. De huishoudwerk(st)ers moeten leren hoe 
je een vakbond organiseert, hoe je aan beleids-
beïnvloeding doet, hoe je juridische dienstverle-
ning geeft, wat hun rechten zijn als vrouw en als 
huishoudhulp. En ze moeten vooral leren durven, 

Op een dag zat ik in mijn kamer, en ik besefte 
dat er iets mis was. Ik nam pen en papier en 
schreef naar de krant. Ik zei, wat is er mis met 
huishoudwerk(st)ers? Waarom worden wij anders 
behandeld? Waarom werken wij 24 uur per dag? 
Waarom hebben wij geen verlof? Ik wist niet dat 
dit mijn “carrière” als verdedigster van de rechten 
van huishoudwerk(st)ers zou starten. de krant 
kwam langs en interviewde mij. Ze vroegen mij 
waar ik dit denkbeeld vandaan had gehaald. Ik 
vroeg: “Oh, denk je dat huishoudwerk(st)ers niet 
kunnen nadenken?” En dat is waar mijn bewust-
wording startte. Ik ben nu al 47 jaar bezig met het 
verenigen van huishoudwerk(st)ers. 

Myrtle Witbooi, Algemeen Secretaris 

International Domestic Workers’ Network
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zichzelf leren waarderen en hun zelfbeeld en zelf-
vertrouwen opkrikken. 

Dit is waar de drie fos-partners in het Zuiden voor 
knokken. 

FENATRAHOB (NATIONALE FEdERATIE
VAN HuISHOudWERkERS) IN BOLIVIA 
In 1935 werd in Bolivia de vakbond van de kokkin-
nen opgericht met als eerste eis dat ze toegelaten 
zouden worden op de trams (!). Na hun allereerste 
succesvolle protestactie, besloten ze ook andere 
eisen ter verdediging van het huishoudpersoneel 
op te nemen. In 1984 werd de eerste officiële vak-
bond van huishoudpersoneel opgericht die streed 
voor regulering van de sector. In 1992 legde het 
huishoudpersoneel het eerste wetsvoorstel over 
de huishoudsector aan het parlement voor. In 1993 
ontstond de Nationale Federatie van Huishoud-
personeel in Bolivia, FENATRAHOB, die samen 
met geallieerde organisaties een comité in het 
leven riep dat een impuls moest geven aan dit 
wetsvoorstel.

Een decennium later, op 9 april 2003, luidde de 
overwinningskreet. Wet 2450 op de huishoudsector 
was een feit! Deze wet bepaalt de rechten en plich-
ten van zowel het huishoudpersoneel als de werk-
gevers op basis van principes van gelijkheid, geen 
discriminatie, respect en sociale rechtvaardigheid. 

“En of vakbonden in ons land nog nodig zijn! Wij 
zouden in België nooit het systeem van dien-
stencheques gehad hebben zonder de jarenlange 
strijd van de vakbonden. Maar ook vandaag 
nog zijn zij heel belangrijk. de vakbond ijvert er 
bijvoorbeeld voor dat de ‘landingsbaan’ voor 
werkneemsters opnieuw mogelijk zou worden; 
deze geeft immers de mogelijkheid om vanaf 50 
jaar arbeidsduurvermindering te krijgen. Als dit 
niet kan, zoals nu het geval is, dan is deze job 
voor veel 50-plussers loodzwaar.“

Roos Desnouck, werkneemster vzw Thuiszorg

en vakbondsmilitante voor de AC.
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FENATRAHOB bekwam een tweede belangrijke 
overwinning toen president Evo Morales op 30 
maart 2006 koninklijk decreet 28655 uitvaardigde 
en daarmee 30 maart uitriep tot de Nationale Dag 
van het Huishoudpersoneel. Volgens wet 181 van 25 
oktober 2011 hebben de 137.000 huishoudhulpen in 
Bolivia die dag recht op een betaalde rustdag. 

De keerzijde van de medaille is dat wet 2450 nog 
maar al te vaak wordt geschonden. Er is geen 
geschreven contract, huishoudwerk(st)ers moeten 
langer werken dan 8 uur per dag, de rustdagen 
worden niet gerespecteerd, het loon is ondermaats 
of ze krijgen hun vergoeding niet voor hun aantal 
jaren dienst. Bovendien bestaat er geen wettelijke 
regeling voor de te volgen procedure bij arbeidsin-
spectie in de huishoudsector. 

Vandaar het belang van Conventie 189 van de IAO 
over waardig huishoudwerk (zie 2.2) die stelt dat 
de Staat moet inspecteren. Door veel lobbywerk 
en het opnieuw oprichten van een impulscomité is 
FENATRAHOB met zijn 8.000 leden erin geslaagd 
om de conventie door de Boliviaanse overheid te 

doen ratificeren. Daarmee is Bolivia het 6de land 
dat de conventie heeft geratificeerd. 

De volgende uitdaging is ervoor te zorgen dat hun 
rechten, erkend in wet 2450 en in Conventie 189, 
ook worden opgenomen in de nieuwe algemene 
arbeidswet. Daarvoor moeten ze onderhandelen 
met de Boliviaanse Arbeiderscentrale (COB), de 
enige vakbondskoepel in Bolivia, waarbij ze zijn 
aangesloten. Ook de erkenning door de voorname-
lijk mannelijke vakbondswereld in het Zuiden is een 
strijdpunt voor onze partners! 

SINTTRAHOL (Nationale Vakbond van 
Huishoudwerk(st)ers Regio Lima) in Peru
De Vakbond van Huishoudpersoneel van Lima, 
ontstond op 8 maart 2009 en is aangesloten bij de 
Algemene Confederatie van Arbeiders in Peru, de 
CGTP. Deze vakbond is erin geslaagd om op korte 
tijd 3 nieuwe vakbonden op te zetten en samen 
richtten ze in augustus 2012 de nationale federatie 
van werknemers en werkneemsters uit de huis-
houdsector in Peru op. Die telt 500 leden. 
Volgens het Peruaanse Ministerie van Arbeid zijn 
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er momenteel 453.272 huishoudwerk(st)ers in Peru 
waarvan 95,9% vrouwen. 61,3% van hen verdient 
minder dan het minimumloon. 71,7% heeft geen 
toegang tot gezondheidszorg en 93% is niet aan-
gesloten bij het pensioenstelsel. 55,9% werkt bo-
vendien wekelijks meer dan 48 uur. In Peru wordt 

de sector gereguleerd door wet 27986 van 2003. 
Deze wet kent hen maar de helft van de rechten 
van de werknemers in de privésector toe. 

SINTTRAHOL strijdt voor het wegwerken van deze 
discriminatie via het ratificeren van Conventie 189 
van de IAO. De voorzitster van SINTTRAHOL was 
samen met de voormalige voorzitster van FE-
NATRAHOB aanwezig op de 100e Internationale 
Arbeidsconferentie waarop de conventie werd 
goedgekeurd. Een moment van intense vreugde!

ATRH (Vereniging van
Betaalde Huishoudwerkers) in Ecuador
In Ecuador zet de Vereniging van Betaald Huis-
houdpersoneel, ATRH, uit Guayaquil zich als enige 
organisatie in voor de verdediging van de rechten 
van het huishoudpersoneel. Zij hebben een hobbe-
lig parcours achter de rug, met zeer weinig steun 
van de overheid, van de 6 vakbondskoepels die 
Ecuador rijk is en van de internationale samenwer-
king. In 1998 is de vereniging wettelijk erkend door 
het ministerie van Arbeid. In 2000 telde ze 300 
leden maar tussen 2000 en 2005 maakte ze een 

“Ik werd al vroeg in mijn leven wees en werk al 
sinds mijn achtste als huishoudwerk(st)er. In het 
begin moest ik zelfs werken voor schoenen en 
kleren. Tot ik geleerd had om te werken heb ik 
veel afgezien. Ik wist niet hoe ik de taken moest 
aanpakken en daarom sloegen ze me, mishan-
delden en kleineerden ze me. Ik was slachtoffer 
van fysiek, psychologisch en seksueel geweld. 
Nu ik kan werken, kan ik eisen dat ze me beter 
betalen. Ik zwijg niet meer, ik weet wat mijn rech-
ten zijn. Ik zit in het tweede jaar van het secun-
dair en ik wil mijn studies voortzetten. Soms laat 
mijn werkgeefster me niet vertrekken naar school 
omdat ik niet klaar ben met mijn werk.”

Marina Mejía (24 jaar),

huishoudwerkster in Cochabamba, Bolivia
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moeilijke periode door. Toch bleven de leidsters 
bijeenkomsten organiseren in parken en in hun 
huizen. Nu telt de ATRH opnieuw 250 leden. Ze 
eisen dat de 209.500 vrouwen en 15.100 mannen 

die werken in de sector aangesloten worden bij de 
sociale zekerheid. Momenteel zijn er dat slechts 
49.000. Ze willen dat 30 maart ook in Ecuador 
erkend wordt als een feestdag, dat Conventie 189 
van de IAO geratificeerd wordt én dat de arbeids-
code hervormd wordt zodat de rechten die in 
de Grondwet van 2008 verankerd zijn, kunnen 
toegepast worden in de huishoudsector. Ze zijn net 
als de FENATRAHOB aangesloten bij de Latijns-
Amerikaanse Organisatie voor Huishoudpersoneel 
(CONLACTRAHO) en zijn aan een forse uitbreiding 
bezig. 

2.1.3 Internationaal vakverbond
Het Internationaal Vakverbond (IVV) is ’s werelds 
grootste vereniging van vakbonden. Ze verte-
genwoordigen 175 miljoen leden van 308 vakcen-
trales in 153 landen. Het IVV werkt nauw samen 
met verschillende internationale vakcentrales. De 
huishoudsector wordt vertegenwoordigd in de 
Internationale Vakbond voor Voeding, Landbouw, 
Hotel, Restaurant, Catering, Tabak en Geallieerde 
Arbeiders (The International Union of Food, Agri-
cultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and 

 “Ik werk al sinds ik heel jong ben als huishoud-
werkster. Ik was, strijk, poets, zorg voor de kind-
jes, kook,… Ik heb alles gedaan! de huishoud-
werksters in Peru leveren extreem zwaar werk en 
worden het minst gewaardeerd en mishandeld 
met fysiek en psychologisch geweld. Ik heb bijna 
geen tijd voor mijn familie en voor mezelf, want 
ik heb enkel rust op zondag.

Sinds augustus 2012 ben ik aangesloten bij de 
vakbond voor huishoudwerk(st)ers van de provin-
cie Piura (Sindicato de Trabajadoras y Trabajado-
res del Hogar de la Provincia de Piura “SINTTRA-
HOL”) en sindsdien neem ik deel aan vormingen 
en heb ik geleerd welke mijn rechten als huis-
houdwerkster zijn. Ik ben ook de schrik voor mijn 
werkgevers kwijtgeraakt. Wat ik geleerd heb, deel 
ik ook mee aan de andere collega’s.” 

Yovani, huishoudwerkster in Esmeralda Cruz, Piura, Peru 
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Allied Workers’ Associations (IUF)). Het IUF is een 
overkoepelende organisatie van nationale sector-
bonden en werkt nauw samen met het Internatio-
naal Netwerk voor Huishoudpersoneel, IDWN. 

Het IVV verdedigt de vakbonds- en werknemers-
rechten en werkt nauw samen met de Internatio-

nale Arbeidsorganisatie (IAO). Mede dankzij druk 
van het IVV is de huishoudsector op de agenda van 
de IAO beland. 

2.2  Internationale conventie 189 over
 waardig werk in de huishoudsector

2.2.1 conventies van de IAO
De IAO is een gespecialiseerde organisatie van de 
Verenigde Naties. Dit is een tripartiete organisatie 
waarin werknemersorganisaties, werkgeversorga-
nisaties en regeringen van over de hele wereld ze-
telen. Tijdens hun jaarlijkse conferentie in Genève 
komen ze bijeen om belangrijke thema’s m.b.t. 
arbeid te bespreken en onder andere verdragen 
op te stellen. Deze verdragen zijn internationale 
standaarden die arbeidsrechten garanderen. Eens 
ze in Genève zijn goedgekeurd, worden natio-
nale overheden uitgenodigd om elke conventie 
te ‘ratificeren’. Dat betekent dat ze hun nationale 
wetgeving moeten aanpassen en rapporteren aan 
IAO hoe goed ze de conventie implementeren in 
de nationale wetgeving. 

“Sinds 2003 ben ik aangesloten bij de Vereniging 
voor Betaald Huishoudpersoneel, ATRH. In de 
zone waar ik woon was er een bijeenkomst van 
alle sociale organisaties. daar kwam ik in contact 
met een leidster van de ATRH en ik besloot mij 
aan te sluiten. Ik werd uitgenodigd op de vormin-
gen en heb er veel geleerd over anticonceptie, 
vrouwenrechten, gezinsgeweld. Sindsdien voed ik 
mijn kinderen op een andere manier op en ook de 
relatie met mijn partner verloopt nu geweldloos. Ik 
voel mij versterkt en ben nu leidster van de ATRH.” 

Maricruz Sanchez,

huishoudwerkster in Guayaquil, Ecuador 
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In juli 2011 werd voor het eerst in de geschiedenis 
van de IAO een verdrag opgesteld dat de ba-
sisrechten van huishoudwerk(st)ers garandeert. 
Dankzij deze conventie hebben meer dan 100 
miljoen huishoudwerk(st)ers wereldwijd voor het 
eerst uitzicht op de erkenning van hun essen-
tiële arbeidsrechten. De conventie erkent huis-
houdwerk als elk ander werk en zorgt ervoor dat 
huishoudpersoneel behandeld wordt zoals andere 
werknemers.

2.2.2 Totstandkoming conventie 189
 en Aanbeveling 201
De discussie over het al dan niet aannemen van 
Conventie 189 en Aanbeveling 201 was verspreid 
over twee jaar. Tijdens de eerste bijeenkomst (die 
2,5 weken duurde) in juni 2010 onderhandelden 
vakbonden, werkgeversorganisaties en regeringen 
over de aard van de tekst. Moest het een bin-
dende conventie of een niet-bindende aanbeveling 
worden? De werkgeversorganisaties en regeringen 
wilden een niet-bindende aanbeveling. Hiervoor 
hadden ze vooral (onzinnige) argumenten zoals ‘in-
dien er een minimumloon wordt vastgelegd, zullen 

de huisarbeiders hun baan verliezen, want niemand 
gaat het minimumloon willen/kunnen betalen, het 
is immers crisis’ of ‘werktijden vastleggen in een 
conventie is niet nodig, ik regel dat wel zelf onder-
ling met mijn huishoudwerk(st)er’. De vakbonden 
daarentegen eisten een bindende conventie. Het 
was een heel moeilijke en stroeve discussie waar 
veel onderhandelingswerk voor nodig was23. 

De werkgevers waren duidelijk tegen een conventie, 
de werknemers waren voor. De bal lag dus in het 
kamp van de regeringen. Zuid-Afrika sprak zich als 
eerste namens het hele Afrikaanse continent uit 
voor het aannemen van een conventie. Brazilië deed 
hetzelfde namens Zuid-Amerika. Ook de Verenigde 
Staten waren een sterke voorstander van een con-
ventie. Deze eerste bulk van steun veroorzaakte een 
enorme kentering. Europa en Azië begonnen na te 
denken. Toen China zijn steun voor de conventie 
uitsprak, wou India niet achterblijven en deed het-
zelfde. Enkel Europa bleef achter (al had België een 
voorbeeldfunctie). Het Verenigd Koninkrijk bijvoor-
beeld was een enorme tegenstander. 
Tijdens een tweede bijeenkomst in juni 2011 werd 
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gestemd. De meeste stemmen waren voor het aan-
nemen van de conventie, zelfs sommige werkge-
versorganisaties stemden positief (het werkgevers-
kamp was dus verdeeld). Er waren ook een paar 
onthoudingen. 

Uiteindelijk werd de conventie, aangevuld met 
een aanbeveling, aangenomen. Heel de zaal van 
de IAO ging uit zijn dak van blijdschap. Heel wat 
huishoudwerk(st)ers waren aanwezig en vertegen-
woordigden daar hun vakbondsdelegatie. 

2.2.3 Inhoud conventie 189 & Aanbeveling 201
In juni 2011 werd in Genève Conventie 18924 door de 
IAO aangenomen. Die verplicht de lidstaten maat-
regelen te nemen om de fundamentele principes en 
rechten van de huishoudwerk(st)ers te respecteren, 
promoten en realiseren, zijnde:

Het recht om zich te verenigen en het recht op 

collectieve onderhandelingen (art. 3, art. 18)

Bescherming van het recht van de werknemers 

en werkgevers om verenigingen op te richten, en 

om toe te treden tot verenigingen naar keuze. 

Elke staat moet de bepalingen van deze conventie 

implementeren in overleg met de representatieve 

werkgevers- en werknemersorganisaties.

De afschaffing van kinderarbeid (art. 4)

Minimumleeftijd vaststellen, in overeenstemming 

met Conventie 138. Kinderen onder de 18 jaar mo-

gen niet uitgesloten worden van de leerplicht.

Het garanderen van waardig werk (art. 3, art. 5, 

art. 6, art. 10, art. 12, art. 13, )

“Op 16 juni 2011, werd onze droom realiteit. We 
zijn vrij – slaves no more, but workers. We kunnen 
nu niet stoppen. We zullen niet stoppen tot de 
IAO-conventie is uitgevoerd. dus we hebben werk 
voor de boeg en, ja, we zullen verenigd zijn als 
nooit tevoren. de stemmen van huishoudwerk(st)
ers kunnen niet onderdrukt worden.” 

Myrtle Witbooi, Algemeen Secretaris van International 

Domestic Workers’ Network (IDWN)
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De afschaffing van alle vormen van gedwongen of 

verplichte arbeid. Minstens één dag wekelijkse rust 

van 24 opeenvolgende uren. Periodes gedurende 

welke de huishoudwerk(st)er beschikbaar moet 

blijven, moeten beschouwd worden als werkuren.

Minimale lonen verzekeren, betaling op regelma-

tige tijdstippen van minstens 1x per maand, beper-

king van betalingen in natura, recht op een veilige 

en gezonde werkomgeving en waardige werkom-

standigheden. Bescherming tegen alle vormen van 

misbruik, geweld en intimidatie.

Inwonende huishoudwerk(st)ers (art. 6, art. 9)

Waardige levensomstandigheden en respect voor 

privacy verzekeren. Vrije keuze om al dan niet in

te wonen bij de werkgever. Zelf hun reis- en identi-

teitsdocumenten mogen bijhouden. Mogen niet ver-

plicht worden gedurende hun dagelijkse/wekelijkse 

rust of jaarlijkse vakantie bij de familie te blijven.

Recht op informatie, liefst in geschreven arbeids-

contract (art. 7)

Huishoudwerk(st)ers informeren over hun arbeids-

voorwaarden, liefst in een geschreven arbeidscon-

tract. Dit moet een aantal vermeldingen bevatten, 

o.a. naam en adres van de werkgever en werk-

nemer, de startdatum, de duur van het contract, 

het type werk dat uitgevoerd moet worden, het 

loon, de berekening van het loon, de periodiciteit 

van uitbetalingen, de normale werkuren, betaalde 

vakantie, dagelijkse en wekelijkse rustperiodes, de 

voorziening van eten en slaapplaats (indien van 

toepassing) en de voorwaarden en condities voor 

de beëindiging van het arbeidscontract.

Regulering van uitzendbureaus (art. 8, art. 15)

Migrerende huishoudwerk(st)ers die gerekruteerd 

worden in een land voor huishoudwerk in een an-

der land, moeten een geschreven werkaanbieding 

of arbeidscontract krijgen dat uitvoerbaar is in het 

land waar het werk moet worden uitgevoerd alvo-

rens de nationale grenzen overgestoken worden. 

Staten moeten maatregelen nemen tegen onrecht-

matige praktijken.

De afschaffing van discriminatie (art. 10, art. 11, 

art. 14, art. 16)

Gelijke behandeling tussen huishoudwerk(st)ers 
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en andere werknemers voor wat betreft werkuren, 

compensatie van overwerk, rustperiodes, betaalde 

vakantie, toegang tot sociale zekerheid, toegang 

tot hoven en rechtbanken. Afschaffing van discri-

minatie gebaseerd op geslacht.

Afdwingmechanismes (art. 17)

Klachtenprocedures, arbeidsinspecties, boetes 

en afdwingmechanismes reguleren. Toegang tot 

private huishoudens toelaten onder bepaalde om-

standigheden met respect voor de privacy.

conclusie
Conventie 189 en Aanbeveling 201 zijn historische 
documenten waarbij voor de allereerste keer op 
mondiaal vlak huishoudwerk (st)ers als volwaar-
dige werknemers met volwaardige arbeidsrechten 
worden erkend. Het is ook een instrument waarop 
organisaties zich kunnen baseren om overheden te 
wijzen op hun tekortkomingen m.b.t. de bescher-
ming van de werknemers in deze sector.

2.2.4 Ratificeren en implementeren
De IAO-verdragen hebben geen rechtstreekse 
invloed op de werking in de nationale wetgeving. 
Eerst moet de conventie geratificeerd worden. 
Dat wil zeggen dat de regering haar handtekening 
onder de conventie zet en belooft dat zij de in-
houd van de conventie zal implementeren – d.w.z. 
omzetten - in nationale wetgeving. Elke lidstaat 
moet de conventie implementeren in overleg met 
representatieve werkgevers- en werknemersor-
ganisaties, d.m.v. wetten, regels of collectieve 
akkoorden. De eerste landen die Conventie 189 ra-
tificeerden zijn Uruguay, de Filippijnen, Mauritius, 
Nicaragua, Paraguay, Bolivia en Italië. 

De IAO-verdragen hebben moreel gezag, in die 
zin dat een lidstaat morele afkeuring van andere 
lidstaten kan oplopen in geval van schending van 
het verdrag. Want ieder lid van de IAO mag een 
klacht indienen tegen een ander lid wegens de 
niet-uitvoering van een geratificeerd verdrag en 
ook iedere werkgevers- of werknemersorganisatie 
kan een klacht indienen tegen een lidstaat die een 
verdragsverplichting schendt. 

In België vergen de IAO-verdragen uitvoering 
door een wet, een besluit of een cao, alvorens 
zij ingeroepen kan worden in particuliere rechts-
verhoudingen. Conventie 189 bevat echter erg 
minimale voorschriften, die in landen met een 
uitgewerkte arbeidswetgeving, zoals België, 
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reeds langer zijn gerealiseerd. Wanneer België 
een aantal punten en komma’s aan de bestaande 
wetgeving verandert, voldoet zij meteen aan de 
voorschriften van de conventie25. 

Maar als België echt aan de geest van de conventie 
wil voldoen, dan moeten de verschillende statu-
ten en sectoren (dienstencheques, dienstboden, 
gezinszorg, au pair, diplomatieke huishoud(st)ers, 
werknemers met arbeidskaart B) hervormd wor-
den, een driepartijensysteem invoeren, alsook de 
aanbeveling bij de conventie ratificeren en uitvoe-
ren. De huishoudwerk(st)ers in de dienstencheque-
sector moeten betere arbeidsvoorwaarden krijgen 
(bv. transportvergoeding). België moet als hoofd-
stad van Europa het voorbeeld geven. Ondertussen 
is er een wetsvoorstel ingediend in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers voor het invoeren van 
een driepartijensysteem.

Pas als de conventie geratificeerd en geïmple-
menteerd is, zal het een waardevol instrument zijn 
voor huishoudwerk(st)ers. Anders blijft waardig 
huishoudwerk dode letter. 

Daarom is het belangrijk dat er druk uitgeoe-
fend wordt op de overheden, opdat ze de Con-
ventie ratificeren. In sommige landen zal er een 
grote mentaliteitsverandering nodig zijn alvorens 
huishoudwerk(st)ers beschouwd worden als echte 
werknemers die ook recht hebben op minimale 
arbeidsrechten. Met de conventie is een eerste stap 
gezet in de goede richting. Maar de tweede stap 
moet gezet worden door de overheden. Zij moe-
ten inzien dat huishoudwerk(st)ers geen moderne 
slavinnen zijn, maar volwaardige werknemers!

2.2.5 Acties 
De conventie heeft zeer veel in beweging gezet: 
vakbondsorganisaties, ngo’s, vrouwengroepen, 
migrantenorganisaties, mensenrechtenorga-
nisaties en andere bewegingen strijden mo-
menteel wereldwijd voor de rechten van de 
huishoudwerk(st)ers. 

“Ik geloof dat, wanneer onze overheden door de 

conventie meer zullen nadenken over huishoud-

werk, het leven van huishoudwerk(st)ers makke-

lijker zal worden. Huishoudwerk(st)ers zullen kun-

nen zeggen: “ik weet wat juist is en wat verkeerd, 

en dat is wat ik wil van jou als mijn werkgever”.” 

Myrtle Witbooi, Algemeen secretaris van IDWN
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In Peru en Bolivia bijvoorbeeld werd 30 maart 
2012 - de Internationale Dag van de Huishoudhulp 
- tot officiële feestdag uitgeroepen. Dit dankzij de 
Peruaanse huishoudwerk(st)ersvakbond SINT-
TRAHOL en de Boliviaanse huishoudwerk(st)
ersvakbond FENATRAHOB. Zij organiseerden 
manifestaties, openbare audiënties in het parle-
ment en hielden persconferenties. Peru heeft de 
conventie nog niet geratificeerd, maar Bolivia 
wel: president Evo Morales heeft in november zijn 
handtekening gezet onder de ratificatie en zal ze 
nu laten registreren bij de IAO.

Ook op mondiaal vlak wordt niet stilgezeten. Het 
Internationaal Vakverbond lanceerde de ‘12 by 12’ 
campagne. Vanuit 83 landen zijn er bewegingen, 
vakbonden en ngo’s aangesloten die deze campag-
ne steunen. Met deze campagne hoopte het IVV 
minstens 12 landen de conventie te laten ratifice-
ren tegen 12 december 2012. In 2013 verandert de 
campagne naar ‘12 + 12’, waarbij getracht wordt om 
nog eens 12 bijkomende landen te laten ratificeren. 
Het IVV zal ook druk blijven uitoefenen op de rege-
ringen ná de ratificatie, omdat regeringen dikwijls 
nogal treuzelen om over te gaan tot daadwerkelijke 
implementatie in nationale wetgeving. Samenwer-
king tussen vakbonden en huishoudwerk(st)ers om 
zo gezamenlijk druk uit oefenen op de regering is 
een succesvolle strategie gebleken. De Filippijnen 
bijvoorbeeld hadden al lang een goed georgani-
seerde coalitie van vakbonden, huishoudwerkers en 

ngo’s. De Filippijnen waren dan ook bij de eersten 
om de conventie te ratificeren en een nieuwe natio-
nale wetgeving aan te nemen.

Daarnaast heeft de ‘12 by 12’ campagne tot doel de 
vakbonden die de huishoudwerk(st)ers verenigen 
te versterken. Hoe groter de vakbonden zijn, hoe 
groter de onderhandelingscapaciteit om meer en 
betere rechten in de wet op te nemen.

“We willen niet dat conventie 189 een conventie 
wordt zoals zoveel andere: er bestaat een conven-
tie over kinderarbeid, over allerlei zaken. Ja het is 
belangrijk, het is mooi op papier. Wij waren vroe-
ger slavinnen. We hadden geen idee hoe laat het 
was, we konden de dag niet van de nacht onder-
scheiden omdat we slaven waren. En nu proeven 
we vrijheid. Maar we willen geen vrijheid proeven 
op papier. We willen het proeven in de realiteit!”

Myrtle Witbooi, Algemeen secretaris van IDWN
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3.1 Voor meer respect en erkenning 
voor huishoudwerk(st)ers

De strijd van onze partners in de huishoudsector is 
de moeite waard en is ook onze strijd! 

Met deze campagne willen wij niet alleen die 
mensen bereiken die aangesloten zijn bij een van 
de socialistische organisaties, maar tegelijk ook het 
grote publiek, en in het bijzonder de werknemers 
die in België in de huishoudsector werken. We wil-

doe mee!3
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len hen bewustmaken dat de strijd die zij voeren 
voor hun arbeidsrechten een internationale strijd is. 

Misschien is de situatie van de huishoudwerk(st)
ers in Zuid-Amerika heel anders dan die van 
huishoudpersoneel hier bij ons, het gaat wel om 
hetzelfde soort werk. In Noord en Zuid strijden 
huishoudwerk(st)ers en voor dezelfde erkenning en 
respect. Die herkenbaarheid willen we aangrijpen. 

Meer respect voor huishoudwerk(st)ers moet 
zich niet alleen uiten in appreciatie van de man in 
de straat, maar ook in wetten en statuten die de 
huishoudwerk(st)ers beschermen en ervoor zorgen 
dat ook zij waardig werk hebben en een waardig 
leven kunnen uitbouwen. 

Huishoudwerk(st)ers moeten daarom uit de scha-
duw treden en opkomen voor hun rechten. Want 
als zij het niet doen, wie dan wel? De strijd voor 
betere arbeidsvoorwaarden kan enkel slagen via 
sterke vakbonden en organisaties; door samen 
te werken kunnen grootse dingen gebeuren. Dat 
toont Conventie 189 aan!

3.2 druk uitoefenen op regeringen 
en oproepen tot ratificatie

Wij willen dat Conventie 189 zo snel mogelijk 
geratificeerd wordt in alle landen, zodat huis-
houdwerk in de praktijk en bij wet erkend wordt 
en dat er gelijke rechten gegeven worden aan alle 
huishoudwerk(st)ers. Daarom vragen wij; 
 

 aan onze minister van Ontwikkelingssamenwer-
king om

 bij alle bilaterale contacten met partnerlan-
den van België, op te komen voor de ratifica-
tie van de conventie,

 bij alle partnerlanden van België te pleiten 
voor de erkenning van sociale organisaties 
en vakbonden die huishoudwerk(st)ers 
organiseren,

 alle partnerlanden van België te vragen om 
de vakbonden van de huishoudwerk(st)ers 
een plaats te geven in het sociaal overleg. 

 

n via de ambassades in ons land, aan de rege-
ringsleiders van de landen waar onze partners 
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actief zijn, om
 Conventie 189 te ratificeren,
 de sociale organisaties en vakbonden van 

huishoudwerk(st)ers te erkennen,
 de vakbonden van de huishoudwerk(st)ers 

een plaats te geven in het sociaal overleg.
 

n aan onze minister van Werk om
 Conventie 189 door België te laten ratifi-

ceren. Wij willen dat België daarmee een 
voorbeeldrol opneemt in de verbetering van 
de arbeidsomstandigheden van het huis-
houdpersoneel. 

 samen met de andere betrokken ministers,  
initiatieven nemen om de organisatie van 
illegaal huishoudwerk en de uitbuiting van 
illegale huishoudwerk(st)ers in ons land 
tegen te gaan. 

Beleid beïnvloeden is een werk van lange adem. 
Tijdens de campagneperiode zullen we op verschil-
lende momenten de betrokken politici aanspreken 
over onze eisen. We vragen om een onderhoud met 
de minister(s) en om concrete engagementen m.b.t. 
onze eisen. Dit telkens met een delegatie vanuit de 
verschillende organisaties van de beweging.

Volg ons en steun onze campagne op
www.nietonderdemat.be
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Veeg hun problemen
niet onder de mat
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Meer dan 100 miljoen mensen werken als huishoudpersoneel. Zij koken, kuisen, strijken, zorgen voor 

kinderen en knappen de vuile klusjes op. Vaak worden hun arbeidsrechten geschonden en worden 

zij niet beschouwd als echte werknemers. Huishoudwerk(st)ers verdienen respect voor hun werk en 

hebben recht op waardig werk: minimumloon, vaste werkuren, vakantie en sociale bescherming.

“Recht op Waardig Huishoudwerk” is een campagne van fos, i.s.m de Algemene Centrale,

Socialistische Mutualiteiten, sp.a, Thuiszorg en Vlaams ABVV.
Steun onze campagne op www.nietonderdemat.be

Wereldwijd worden huishoudwerksters behandeld als vuil.

n	Vraag gratis je badge aan en toon zo je solidariteit met

 de huishoudwerk(st)ers wereldwijd

n Verspreid affiches, placemats en andere materialen

n	Informeer je op www.nietonderdemat.be

n Word fan van fos en volg de campagne op facebook

 www.facebook.com/fossocsol

n Toon je solidariteit en koop een schort bij fos

Alle materialen kan je aanvragen via 
materiaal@nietonderdemat.be of 02 552 03 15

of Grasmarkt 105/46, 1000 Brussel

Steek de handen uit de mouwen
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LIJST MET AFKORTINGEN

ABVV
Algemeen Belgisch Vakverbond

Ac
Algemene Centrale

ATRH
Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar 
(Vereniging van Betaalde Huishoudwerkers (Ecuador))

cGTP
Confederación General de Trabajadores del Perú
(Algemene Confederatie van Arbeiders in Peru)

cONcLAcTRAHO
Latijns-Amerikaanse Organisatie
voor Huishoudpersoneel

EVRM
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

FENATRAHOB
Federación Nacional de Trabajadores del Hogar en 
Bolivia (Nationale Federatie van Huishoudwerkers in 
Bolivia)

IAO
Internationale Arbeidsorganisatie

IdWN
International Domestic Workers’ Network
(Internationaal Netwerk voor Huishoudpersoneel)

IuF
The International Union of Food, Agricultural, Hotel, 
Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ 
Associations (Internationale Vakbond voor Voeding, 
Landbouw, Hotel, Restaurant, Catering, Tabak en Geal-
lieerde Arbeiders)

IVV
Internationaal Vakverbond

ngo
niet-gouvernementele organisatie

OcMW
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

SINTTRAHOL
Sindicato Nacional de Trabajadores y
Trabajadoras del Hogar Región Lima (Nationale Vak-
bond van Huishoudwerk(st)ers Regio Lima)

uVRM
Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens

VTE
Voltijds equivalent
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