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Dienstencheques

Wat ?
Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor
jet Vlaamse Gewest een financiële bijdrage levert.
Iedere meerderjarige persoon die in het Vlaamse
Gewest zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij
dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep
doen op huishoudhulp. U kan kiezen tussen twee
verschillende formaten van dienstencheques, namelijk elektronische of papieren dienstencheques.

Waarvoor dienstencheques gebruiken ?
HUISHOUDHULP
*
*
*
*

schoonmaken met inbegrip van de ramen
wassen en strijken
verstelwerk van strijkgoed
bereiden van maaltijden

STRIJKEN BUITENHUIS

Kostprijs en fiscale aftrekbaarheid

in een lokaal van een erkende onderneming

Vanaf 1 januari 2016 geniet u van een belastingvermindering van €2,70 per dienstencheque voor
de eerste 156 aangekochte dienstencheques per
persoon. Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar €6,30 na belastingvermindering.
Indien u inkom beperkt is; kan u toch dienstencheques bestellen en genieten van een belastingvermindering via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”.

BOODSCHAPPEN

Als reguliere gebruiker kan u per kalender jaar
500 dienstencheques bestellen waarvan de eerste
400 aan €9 en de overige 100 aan €10. Er zijn
echter een aantal situaties waarin de aankooplimiet per kalenderjaar verschilt, op
www.dienstencheques-vlaanderen.be
vind u een overzicht.

Boodschappen die vergoed kunnen worden via
dienstencheques zijn boodschappen voor dagelijks
gebruik zoals bijvoorbeeld boodschappen bij het
postkantoor, de bakker of de apotheker. Wat niet
beschouwd wordt als dagelijkse behoefte is het
volgende: aankoop van meubelen; huishoudtoestellen; audiovisueel materiaal; warme maaltijden
en de periodieke verdeling van kranten en weekbladen.
VERVOER PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT
Dienstencheques kunnen ook gebruikt worden
voor het vergoed van hulp bij verplaatsingen van
mindervalide gebruikers of van het mindervalide
kind van een gebruiker.
Wanneer het gaat om een erkend mindervalide
persoon dient het transport uitgevoerd te worden
met een aangepast voertuig waarvoor de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een attest
heeft afgeleverd. Een aangepast voertuig dient
niet voorzien te worden wanneer de gebruiker beschikt over een uitkering voor bejaardenhulp of
minstens 60 jaar is en kan rekenen op prestaties
verstrek door de erkende dienst voor gezin en bejaardenhulp binnen de overheid.

Hoe ?
Je kunt je gratis inschrijven als gebruiker en dienstencheques bestellen op www.dienstenchequesvlaanderen.be, of bellen naar de helpdesk
op 02/401 31 30.
Je krijgt als gebruiker na inschrijving een inschrijvingsnummer. Dit inschrijvingsnummer dient vermeld te worden bij elke nieuwe bestelling van
cheques (minstens 10 cheques per bestelling).

