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Sinds 1 januari zijn de verschillende gewesten bevoegd voor de dienstencheque. Dit betekent dat er 
sinds 1 januari drie verschillende systemen van dienstencheques bestaan:  één voor het Vlaamse 
Gewest, één voor het Waalse Gewest en één voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
. 

Sodexo is nog steeds uitgever van de dienstencheques. Als uitgiftebedrijf proberen wij de continuïteit 
te verzekeren, en tegelijkertijd verbeteringen aan het systeem door te voeren. 

BELANGRIJK: Voor de dienstencheques van de RVA, uitgegeven vóór 1/1/2016, verandert er niets. De 
procedures van afgifte en terugbetaling die gelden voor de regionalisering, blijven dezelfde. 

DE ROL VAN SODEXO ALS UITGEVER VAN 
DIENSTENCHEQUES 

Voor we verder ingaan op de veranderingen van de regionalisering, verduidelijken we graag de rol van 
Sodexo als uitgever van dienstencheques voor de 3 verschillende gewesten: 

• Sodexo moet in de eerste plaats beantwoorden aan de eisen van elk gewest (onze klanten). 
• Sodexo moet de wetgeving respecteren. 
• Wij willen zorgen voor een vlotte, transparante en veilige overgang en de impact van de 

regionalisering voor de Erkende Onderneming, gebruikers en werknemers tot een minimum 
herleiden 

• Verder is het onze taak om de gebruikers, Erkende Ondernemingen en werknemers te 
begeleiden tijdens  de gehele looptijd van de overheidsopdracht 

• Sodexo gaat voor continuïteit gepaard met evolutie 
• We raadplegen alle betrokken partijen via enquêtes, workshops, panels om zo passende 

oplossingen voor te stellen 
• Naast de diensten die gevraagd worden door de gewesten, stellen wij extra diensten voor om te 

kunnen beantwoorden aan uw behoeften  
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3 GEWESTEN   

AANKNOPINGSCRITERIUM 

De gebruiker, uw klant, wordt gelinkt zijn aan 1 enkel gewest. De aanknoping gebeurt op basis van de 
officiële hoofdverblijfplaats van de gebruiker, zoals vermeld in het rijksregister. 

EEN ERKENNING VOOR ELK GEWEST 

Een Erkende Onderneming heeft een erkenning nodig van het gewest waarin ze wil opereren. 

Erkende Ondernemingen die erkend zijn door de RVA op 31/12/15, kregen op 1 januari automatisch 
drie erkenningsnummers, één voor elk gewest. Dit geldt ook voor ondernemingen die enkel in 1 gewest 
actief zijn. 

Die erkenningsnummers zijn dezelfde als dat vóór 2016, voorafgegaan door een verschillende letter 
per gewest. 

Bvb: een onderneming met erkenningsnummer 75830 1/1/2016 volgende erkenningsnummers 
hebben: 

• V75830, erkenningsnummer voor het Vlaamse Gewest 
• B75830, erkenningsnummer voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
• W75830, erkenningsnummer voor Wallonië 

 
In de Beveiligde Zone kan u wel aanduiden in welke gewesten en gemeenten u uw diensten aanbiedt. 

Een onderneming die een erkenning aanvraagt, moet dit sinds 1 januari 2016 doen in elk gewest 
waarin zij haar activiteit wenst uit te oefenen. Zij krijgt dan van elk gewest een verschillend 
erkenningsnummer. 

Na 12 maanden van inactiviteit in een bepaald gewest kan de onderneming haar erkenning in het 
betrokken gewest verliezen. 
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GEEN UITBREIDING VAN DE TOEGELATEN 
ACTIVITEITEN 

Er is geen uitbreiding voorzien van de activiteiten waarvoor dienstencheques gebruikt kunnen worden. 

De activiteiten blijven behouden: 

• Hulp in het huishouden bij de gebruiker thuis 
• Hulp buiten het huis van de gebruiker: 

o Boodschappen doen 
o Strijken in een lokaal van de onderneming (en verstelwerk aan het te strijken linnen). 
o Vervoer van personen met beperkte mobiliteit 

 

DE PAPIEREN DIENSTENCHEQUE: 

EEN EIGEN LAY-OUT VOOR HET VLAAMSE 
GEWEST 

De Vlaamse Overheid vraagt een eigen cheque die zich duidelijk onderscheidt van cheques van de 
andere gewesten. De cheques van het Vlaamse Gewest onderscheiden zich door een aparte kleur en 
het specifieke logo . De invulvelden blijven echter identiek, waardoor er geen impact is voor de 
gebruiker, de werknemer en de Erkende Ondernemingen. Zowel de optische lijnen als alle gelezen 
velden blijven op dezelfde plaats. 

De eerste letter van het nieuwe, Vlaamse erkenningsnummer, v, wordt vooraf op de cheque geprint. U 
hoeft dus niets te wijzigen aan uw manier van werken. Dit geldt ook in het geval u werkt met scanners 
of stempels. 

   Cheques Vlaams Gewest 
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EEN AFGIFTE PER MAAND 

De cheques dienen gesorteerd te worden per prestatiemaand. 

Om het proces inzake de afgifte van papieren dienstencheques voor u te vergemakkelijken, heeft 
Sodexo beslist om gemengde afgiftes toe te staan. 

U kunt bij een afgifte meerdere type cheques indienen in 1 enkele afgifte. U kunt dus Vlaamse cheques, 
Brusselse cheques, Waalse cheques én RVA cheques groeperen in één afgifte. Goed nieuws, want zo 
bespaart u tijd bij het sorteren van de cheques. 

Sodexo heeft het nodige gedaan om gemengde afgiftes te kunnen verwerken en uit te betalen. Sodexo 
kan zelf de cheques per regio sorteren, en creëert dan een aparte afgifte per regio. 

Opgelet: Voor een vlotte verwerking van een gemengde afgifte dient een afgifteborderel van één van de 
regio’s gebruikt te worden. Zo kan u cheques van verschillende regio’s en RVA cheques onder 1 afgifte 
indienen, zonder ze te hoeven sorteren.  

De voordelen van een online afgifte 

Enkel bij een online afgifte kan u uw eigen referentie vermelden. Zo kan u gemakkelijk de verschillende 
terugbetalingen voor eenzelfde afgifte terugvinden. 

Indien u een eigen referentie meegeeft bij de online afgifte, wordt deze referentie automatisch vermeld 
in de gestructureerde communicatie van uw terugbetaling. Dit zorgt ervoor dat u gemakkelijk de 
verschillende afgiftes en uitbetalingen kan identificeren. 

Stuur de rechterstroken van de cheques samen met het volledig ingevulde afgifteborderel naar 
SODEXO (Dekenijstraat 56, 1180 BRUSSEL (Ukkel)). 

Bewaar de afscheurbare linkerstrook van de cheque als bewijsstuk bij betwisting of verlies/diefstal van 
de dienstencheques.  
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ENKEL CONFORME EN LEESBARE CHEQUES 
WORDEN TERUGBETAALD 

De Vlaamse Overheid vraagt om alle velden van de cheques nog steeds op leesbare wijze in te vullen.   

De papieren dienstencheques moeten : 

• Voor het eerst in het circuit komen  

• Een correcte geldigheidsdatum hebben 

• De volgende vermeldingen bevatten: 

o Identiteit van de gebruiker 

o Handtekening van de gebruiker  

o Naam van de Erkende Onderneming 

o Erkenningsnummer van de Erkende Onderneming 

o Identiteit van de werknemer (INSZ) 

o Handtekening van de werknemer  

o Datum van de prestatie 

o Activiteit 

In bijlage leest u hoe u de papieren cheques correct kan invullen. 

Aanvaard nooit onvolledig ingevulde dienstencheques. Enkel volledig ingevulde dienstencheques 
kunnen terugbetaald worden. 

NIEUWE TERUGBETALINGSREGELS SINDS 1 AUGUSTUS 2016 

Sinds 1 augustus gelden nieuwe terugbetalingsregels. Tijdens de overgangsperiode die liep van 
1/1/2016 tot 30/6/2016 heeft de Vlaamse Overheid onderzocht of het mogelijk was om over te gaan 
naar een andere werkwijze:  de niet-ingevulde of niet-leesbare cheques enkel uitbetalen na correctie.  

De Vlaamse Overheid heeft in samenwerking met Sodexo,  deze overgangsperiode gebruikt om die 
werkwijze te evalueren en de impact op de Erkende Ondernemingen in kaart te brengen. 

Uit de evaluatie blijkt dat een groot deel van de cheques niet-leesbaar is door een technische oorzaak.  
De Erkende Ondernemingen mogen daarvan geen negatieve gevolgen ondervinden en daarom stelt de 
Vlaamse Overheid, na overleg met de sector,  bijkomende maatregelen voor. 

Nieuwe maatregelen sinds 1 augustus 2016: 
·Zoals in het verleden dienen nog steeds alle velden van de cheques ingevuld te worden. Daarbij wordt 
vooral gecontroleerd op de velden voor de prestatiedatum en het INSZ-nummer van de werknemers.   
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·Indien de prestatiedatum en/of het INSZ-nummer niet is ingevuld, komen die cheques gedurende 30 
kalenderdagen ter aanvulling in de Beveiligde Zone. Indien er na 30 dagen geen aanvulling is gebeurd, 
worden de niet-gecorrigeerde cheques niet meer uitbetaald.  

·Om de leesbaarheid van het INSZ-nummer te verhogen moesten alle erkende ondernemingen tegen 
ten laatste 1 juli de INSZ-nummers van alle DC-werknemers registreren bij Sodexo. Deze werkwijze is 
gelijkaardig aan die in de andere gewesten. Op basis van de lijst van geregistreerde INSZ-nummers kan 
Sodexo een maximaal aantal niet-herkenbare gegevens identificeren en een zo hoog mogelijke 
leesbaarheid garanderen. 

·De leesbaarheid van de prestatiedatum wordt per erkende onderneming actief gemonitord. Er zal een 
aanvaardbare norm van niet-herkenning bepaald worden. Bij grote afwijkingen van die norm in een 
afgifte zullen de erkende ondernemingen bijkomend gesensibiliseerd worden om naar een betere 
leesbaarheid te evolueren. 

·Sodexo onderzoekt samen met haar leverancier welke bijkomende technische maatregelen kunnen 
genomen worden om de leesbaarheid te verhogen. 

Sinds september 2016 evalueert de Vlaamse Overheid, in samenwerking met de sector en Sodexo, 
bovenstaande maatregelen grondig om deze eventueel bij te sturen.  

Op die manier kan vanaf 1 januari 2017 een definitieve regeling voor de niet-leesbaarheid van de 
aangeboden cheques in voege treden.  

Wat dient u te doen als Erkende Onderneming? 
• Zorg ervoor dat de dienstencheque steeds volledig, correct en leesbaar is ingevuld. Er worden 

nog steeds controles uitgevoerd op de volledigheid en correctheid van alle gegevens. 
• U kunt de gegevens op de cheques ook aankondigen via de Beveiligde Zone. In dat geval 

vervolledigt Sodexo automatisch de niet-herkenbare velden. 

Met deze maatregelen willen de Vlaamse Overheid en Sodexo de strijd tegen fraude blijven voeren, 
zonder de ondernemingen bijkomend administratief te belasten. 

CORRIGEREN EN AANVULLEN VAN NIET CONFORME CHEQUES  

Erkende Ondernemingen kunnen cheques waarvan bepaalde handgeschreven informatie ontbreekt of 
niet correct is, corrigeren of aanvullen via de Beveiligde Zone. Dit gebeurt na lezing van de cheques. 
Sodexo informeert de Erkende Onderneming over de onvolledige of niet-conforme dienstencheques. 
De Erkende Ondernemingen vervolledigt of corrigeert de gegevens via de Beveiligde Zone, één voor 
één. 

U kan een cheque corrigeren in de Beveiligde Zone. 

In de Beveiligde Zone kunt u de pagina “Afgifte beheren” terugvinden. Daarin kan u per afgifte zien of er 
cheques zijn die gecorrigeerd moeten worden. Door op de afgifte te klikken, komt u op de pagina waar 
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u de cheques kan corrigeren binnen een termijn van 30 dagen en binnen de limieten van de geldigheid 
van de dienstencheque.   

De rode velden moeten aangevuld of gecorrigeerd worden. Er is tevens een foto beschikbaar van de 
desbetreffende cheque. 

U vindt de procedure om cheques te corrigeren in bijlage 3. 

De terugbetaling van de gecorrigeerde cheques gebeurt zo snel mogelijk na de correctie van de 
cheques, maar nooit eerder dan de terugbetalingstermijnen bepaald door de gewesten. 

Het is dus mogelijk dat er voor 1 afgifte, meerdere terugbetalingen gebeuren: terugbetalingen van 
conforme cheques uit een afgifte, en terugbetalingen van de gecorrigeerde cheques uit dezelfde 
afgifte. De terugbetalingen van eenzelfde afgifte, hebben allemaal dezelfde externe referentie (uw 
referentie), zoals vermeld op het online afgifteborderel, maar een ander SPR nummer (de referentie 
van Sodexo).  

Voor het identificeren van de verschillende terugbetalingen gelinkt aan 1 afgifte, is het dus belangrijk 
dat u uw referentie vermeldt op het online afgifteborderel. 

AANKONDIGEN VAN CHEQUES 

Om te vermijden dat een Erkende Onderneming te veel cheques moet corrigeren, kunt u de (al dan 
niet gescande) handgeschreven gegevens van cheques ook “aankondigen” via de Beveiligde Zone, 
manueel, of via een import van een bestand. Het aankondigen van de cheques moet gebeuren vóór de 
afgifte of ten laatste samen met de afgifte. 

Indien nodig vervolledigt Sodexo het resultaat van de lezing met de ontvangen gegevens en vervolledigt 
dus automatisch en snel de niet-herkende gegevens van ingediende cheques.  

U kan enkel vouchers aankondigen voor uw eigen autorisatienummer. 

Aankondigen van cheques via uploaden van een bestand 
U kan de handgeschreven gegevens van de cheques uploaden via een bestand. In de nieuwe Beveiligde 
Zone kan u een template downloaden voor het bestand om cheques aan te kondigen, in het formaat 
Excel of CSV.  

De aangekondigde cheques moeten niet noodzakelijk gelinkt zijn aan een afgifte. U kan cheques van 
meerdere afgiftes samen aankondigen.  

De procedure om cheques aan te kondigen vindt u in Bijlage 1. 
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Aankondigen van cheques via een formulier op de Beveiligde Zone 
U kan de gegevens op de cheques ook aankondigen via een formulier op de Beveiligde Zone. U kan dan 
een specifieke werknemer, een specifieke prestatiedatum, en een specifieke activiteit selecteren, en  de 
cheques inscannen of de serienummers één voor één invoeren. 

Wanneer u de informatie bevestigt, ontvangt u meteen een overzicht over de cheques die u heeft 
ingevoerd, en de mogelijkheid om onvolledige of onjuiste informatie te corrigeren. 

BIJKOMENDE VEREISTE VOOR DE 
TERUGBETALING VAN VLAAMSE CHEQUES 

Op vraag van het Vlaamse Gewest, worden Vlaamse Dienstencheques gebruikt voor prestaties die 
dateren van meer dan 12 maanden voor de uitgiftedatum van de cheque, niet langer terugbetaald door 
Sodexo. U dient dus te vermijden dat prestaties meer dan 12 maanden onbezoldigd blijven.  

Wat moet u doen bij papieren dienstencheques?  
Het is erg belangrijk dat u de datum van uitgifte van de cheque controleert alvorens deze te 
aanvaarden en in te dienen voor terugbetaling.  

Wat moet u doen bij elektronische dienstencheques? 
Een elektronische dienstencheque van een gebruiker zal niet worden toegekend aan een prestatie 
geleverd meer dan 12 maanden voor de datum van de uitgifte van de cheque. Indien de prestatie 
langer dan 12 maanden “onbezoldigd” blijft, zal de gebruiker ze dus niet meer kunnen betalen via 
dienstencheques.  

De prestatie krijgt in dat geval een status "Te betalen buiten dienstencheques" 

Het zal dan aan u, als erkende onderneming zijn, om de volledige waarde van de cheque(s) voor de 
geleverde prestaties, rechtstreeks terug te vorderen bij de betrokken gebruiker.  
 

REDENEN VAN NIET-TERUGBETALING VAN 
CHEQUES 
 
Het is mogelijk dat sommige cheques die door een erkende onderneming werden ingediend niet 
worden terugbetaald door Sodexo. 
Dit is onder meer het geval wanneer niet-conforme cheques niet tijdig verbeterd werden door de 
onderneming of wanneer de cheque meer dan 12 maanden na de prestatiedatum werd uitgegeven.  

Gezien de nieuwe, strengere regels voor terugbetaling van papieren dienstencheques raadt  
Sodexo u ook aan om uw gebruikers zoveel mogelijk aan te bevelen om over te schakelen naar de 
elektronische dienstencheque. 
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Andere voorbeelden zijn een cheque die geannuleerd werd na aangifte van verlies/diefstal of niet-
ontvangst van de cheque door de gebruiker of een cheque die niet meer geldig was,...  
 
De redenen van niet-terugbetaling van een cheque kan u vinden in uw Beveiligde Zone binnen het 
tabblad “Beheer van afgiften” (Zie Thema 4 van de Gebruiksaanwijzing voor de Beveiligde Zone) 
: 
 

 U klikt in de lijst van afgiften op het “Aantal geweigerde cheques” 
 U krijgt vervolgens een overzicht van de geweigerde cheques per reden van 

weigering. Het is dus mogelijk dat u voor meerdere redenen van weigering 
eenzelfde cheque terugvindt 

 U krijgt tevens de volgende informatie per geweigerde cheque: uitgiftemaand, 
chequenummer, naam van de gebruiker, gebruikersnummer 

 Indien u in de lijst van afgiften enkel een overzicht wenst van afgiften met 
geweigerde cheques, kan u deze optie aanvinken in het vak met de zoekcriteria 
bovenaan de pagina. 

 
HIERONDER DE REDENEN VAN NIET-TERUGBETALING CHEQUES:  
 
Vervallen dienstencheques 

Niet-herkend als een dienstencheque 

Dienstencheque geannuleerd op vraag van 
gerbuiker 

Dienstencheque reeds terugbetaald 

Dienstencheque niet tijdig gecorrigeered 

Prestatiedatum > 12 maanden 

Werknemer niet tijdig geregistreerd 

De onderneming is niet erkend voor de activiteit 

Geen erkenning op de prestatiedatum 

Geen contract geregistreerd voor de werknemer 

De werknemer heeft het aantal toegelaten 
prestatie-uren overschreden 
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EEN OPHALING AANVRAGEN 

Het is nog steeds mogelijk om een ophaling van de cheques door Sodexo aan te vragen. Dit is een 
veilige manier om de cheques in te dienen. Sinds 1/1/2016 wordt elke ophaling door Sodexo 
gefactureerd worden aan 15 EUR exlusief btw, ongeacht het aantal cheques. Dit geldt ook voor 
ophalingen van cheques van de RVA. De ophalingen worden één keer per maand gefactureerd aan het 
moederbedrijf. De details van de factuur kan u terugvinden in de Beveiligde Zone. 

U kan in één ophaling cheques uit verschillende gewesten indienen.  

De cheques moeten vergezeld zijn van het bijbehorende afgifteborderel.  

In bijlage vindt u de ophalingsfiche die u ter ondertekening zal worden voorgelegd. 

Opgelet: De cheques worden opgehaald in zakken. Er moet 1 afgifteborderel per zak zijn. Voor grote 
hoeveelheden ( meer dan 5000 cheques) kan u zoals steeds een gesloten doos gebruiken. 

VERLOREN EN GESTOLEN CHEQUES 

Om de terugbetaling te vragen van verloren of gestolen cheques, dient u het formulier “Gestolen of 
Verloren cheques”, dat beschikbaar zal zijn op de Beveiligde Zone, in te vullen en  te bezorgen aan 
Sodexo, samen met het linkerstrookje van de bewuste cheques. 

Opgelet! De verloren of gestolen dienstencheques zullen niet terugbetaald worden indien het 
linkerstrookje niet opgestuurd wordt. 

TERUGBETALINGEN OP BASIS VAN HET LINKERSTROOKJE VAN DE 
CHEQUES 

Terugbetalingen op basis van het linkerstrookje van de cheques blijven een uitzondering.  

U zal de handgeschreven gegevens die op de cheques stonden, daarna moeten aanvullen via de 
Beveiligde Zone (corrigeren van cheques) om de cheques terugbetaald te krijgen. 

TERUGBETALING VAN PAPIEREN 
DIENSTENCHEQUES 

TERUGBETALINGSTERMIJNEN VOOR PAPIEREN 
DIENSTENCHEQUES: 

De Vlaamse papieren dienstencheques worden terugbetaald  7 werkdagen na ontvangst van de afgifte. 
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Deze terugbetalingstermijnen gelden enkel voor conforme cheques in conforme afgiftes.  

 

ELEKTRONISCHE DIENSTENCHEQUE 

De strengere voorwaarden voor de terugbetaling van de papieren cheques kunnen gevolgen hebben 
op het aantal cheques dat wordt terugbetaald en op de terugbetalingstermijnen.  

Daarom raadt Sodexo u ten zeerste aan om over te stappen naar het systeem van elektronische 
dienstencheques. 

Bent u nog niet overtuigd van de voordelen van de elektronische dienstencheque? Wij lijsten ze graag 
nog eens voor u op: 

• Het elektronische dienstenchequesysteem is eenvoudiger en sneller 

• Er kunnen geen cheques meer gestolen worden of verloren gaan  

• Minder kans op vervallen dienstencheques: de oudste dienstencheques worden als eerste 
gebruikt.  

• Het systeem is veiliger 

• Er is een betere opvolging en controle mogelijk 

• Het is goedkoper: u hoeft geen cheques meer te sorteren verzenden of geen ophalingen aan te 
vragen 

• Minder administratieve rompslomp. 

• Geen cheques te corrigeren of aan te vullen 

• Geen risico op ontbrekende of foutieve informatie waardoor de terugbetaling geweigerd of 
vertraagd kan worden 

Sodexo wil het elektronische dienstenchequesysteem nog gebruiksvriendelijker maken, en stelt u een 
mobiele applicatie voor uw werknemers voor. 

SYSTEEM VAN AUTOMATISCHE VALIDATIE 

Sinds 01/12/2016 geldt een automatische validatie, niet enkel voor prestaties die ingegeven worden 
door werknemers, maar ook voor de prestaties die worden ingegeven door de erkende onderneming. 

Dit betekent dus dat voor alle ingegeven elektronische prestaties: 

• ·de erkende onderneming 5 werkdagen de tijd heeft om de prestatie te valideren 

• ·de gebruiker nadien 4 werkdagen de tijd om de prestatie te bevestigen 
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Na verloop van deze termijnen wordt de prestatie automatisch gevalideerd en kunnen de betrokken 
cheques terugbetaald worden aan de erkende onderneming. 

Opgelet! De prestaties die vóór 01/12 werden ingegeven door de erkende onderneming, noodzaken 
wèl een verplichte bevestiging van de gebruiker. 

Via de homepage (thuispagina) van uw Beveiligde Zone krijgt u een duidelijk overzicht van de prestaties 
die automatisch gevalideerd worden, enerzijds, en de prestaties met manuele validatie, anderzijds.  

 

In de Beveiligde Zone, via de pagina "Beheer van de prestaties" kunnen prestaties geraadpleegd 
worden per type validatie/bevestiging. U kan dus sorteren op: 

• “Manueel”: prestaties die een manuele validatie of bevestiging vereisen 

• “Automatisch”: prestaties die zonder manuele validatie of bevestiging automatisch gevalideerd 
worden  

• “Manueel & Automatisch”: beiden 
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MOBIELE APPLICATIE VOOR WERKNEMERS: 
JOBTRACKER BY SODEXO 

Met deze nieuwe applicatie kunnen werknemers eenvoudig hun elektronische prestaties ingeven. De 
applicatie is een alternatief voor het telefonisch inbellen van de prestaties.  

De voordelen van Job Tracker: 

• Gratis applicatie 

• Eenvoudig en intuïtief: gebruik van duidelijke pictogrammen 

• Invoeren van de prestatie in enkele klikken 

• 100% monitoring 

• 1 applicatie voor de 3 gewesten: op basis van de gebruikersgegevens, identificeert de applicatie 
voor welk gewest de prestatie werd ingegeven  

De applicatie is gebaseerd op de functionaliteiten van het telefonisch inbellen: 

• Zelfde login en wachtwoord voor de werknemer als via de telefoon 

• De prestatie moet op de dag van de prestatie ingegeven worden 

• Automatische validatie van de prestatie 

De applicatie is beschikbaar voor de verschillende besturingssystemen: Android, iPhone, en Windows 
Phone,  en verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Duits. 

Sodexo stelt een informatiebrochure voor de app te uwer beschikking. Hierin wordt stap voor stap 
uitgelegd hoe de applicatie gebruikt kan worden. Zo kan u uw werknemers begeleiden bij het gebruik 
van de applicatie. Meer informatie over hoe de applicatie werkt, vindt u in de infobrochure in bijlage. 

OPGELET: HET PASWOORD VAN DE WERKNEMER WORDT GEBLOKKEERD WANNEER DEZE 3 
KEER EEN VERKEERD  PASWOORD INGEEFT.  
Het paswoord zal wel nog werken om een prestatie telefonisch in te voeren.  
Om een nieuw paswoord te bekomen, dient de werknemer u te contacteren. U kan dan in de 
Beveiligde Zone een nieuw paswoord genereren en dit meedelen aan uw werknemer. Vanaf dat 
moment moet de werknemer dit nieuwe paswoord wel gebruiken voor het invoeren van prestaties via 
de mobiele applicatie en de telefoon. 

Het paswoord zal wel nog werken om een prestatie telefonisch in te voeren.  

Wanneer u een nieuw paswoord genereert voor uw werknemer, moet de werknemer dit nieuwe 
paswoord wel gebruiken voor het invoeren van prestaties via de applicatie en de telefoon. 

In bijlage leest u hoe u een nieuw paswoord kan genereren via de Beveiligde Zone. 
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INVOEREN VAN PRESTATIES VIA DE TELEFOON 

Voor het invoeren van prestaties via de telefoon zijn er sinds 1/1/16 2 verschillende nummers 
beschikbaar: 

• 0800/35530 voor prestaties die ingebeld worden via een vaste lijn. (gratis) 
• 02/547.54.97 voor prestaties ingebeld via een mobiel toestel.(zonaal tarief) 

De prestatie wordt automatisch verwerkt in het juiste gewest, op basis van de gegevens van de 
gebruiker.  

Wij raden uw werknemers aan om prestaties via de telefoon in te bellen tussen 7u en 11u, tussen 
13u30 en 15u30, en na 17u.  

Werknemers die een prestatie via de telefoon doorgeven, wordt volgende informatie gevraagd: 
 

• Login en paswoord  van de werknemer 
• Gebruikersnummer van de klant (12 cijfers) . 

o Wanneer het telefoonnummer van de vaste lijn van de klant bij Sodexo geregistreerd 
staat, wordt deze informatie niet gevraagd.  

• Activiteit: Huishoudhulp = toets 1 ; Boodschappen voor het huishouden = toets 2 ; Strijkwerk 
buiten huis = toets 3 ; Begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit = toets 4 

• Aantal gepresteerde uren : een cijfer tussen 1 en 9 
Bevestiging van de prestatie =toets 1, opnieuw beginnen = toets 2, of de actie onderbreken = 
toets 3 

 

De werknemer kan bij het inbellen kiezen uit het Nederlands, Frans en Duits. 

 

OVERZICHT VAN DE MOGELIJKHEDEN VOOR 
HET INVOEREN VAN EEN ELEKTRONISCHE 
PRESTATIE DOOR DE WERKNEMER 

 

    

 GRATIS GRATIS Zonetarief 
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De prestatie moet de dag zelf ingevoerd worden.  

Wordt de prestatie niet dezelfde dag ingevoerd, dan heeft de Erkende Onderneming de mogelijkheid 
om de prestatie in te voeren via de Beveiligde Zone.  

In elk van deze gevallen gebeurt er een automatische validatie na verloop van 5 werkdagen voor de 
erkende onderneming en een automatische bevestiging na verloop van 4 werkdagen voor de 
gebruiker.  

In bijlage vindt u de procedure  om prestaties via de Beveiligde Zone op te laden. 
 

 

HET ELEKTRONISCHE SYSTEEM VOLLEDIG 
GEWESTELIJK 

Sinds 1/1/16 moeten alle elektronische prestaties ingevoerd worden per gewest. Ook de prestaties die 
plaatsvonden vóór 1 januari 2016. 

Eventuele openstaande prestaties op 1/1/2016, werden overgeheveld worden naar het gewest van de 
gebruiker. 

Ook de elektronische portefeuille van de gebruikers werd overgeheveld naar het correcte gewest. 

Sinds 1 januari 2016 kunnen er dus geen prestaties meer ingevoerd worden in het systeem van de 
RVA. 

TERUGBETALINGSTERMIJNEN: 

De Vlaamse elektronische dienstencheques worden terugbetaald binnen 1 werkdag na ontvangst van 
de afgifte. 

OPVOLGING VAN UW BETALINGEN 

INTERNE REFERENTIE VIA ONLINE AFGIFTE 

Indien u gebruik maakt van een online afgifte kan u uw eigen referentie vermelden waardoor u de 
verschillende terugbetalingen voor eenzelfde afgifte kan terugvinden.  

Indien u een eigen referentie meegeeft bij de online afgifte, wordt deze referentie immers automatisch 
vermeld in de gestructureerde communicatie van uw terugbetaling. Zo kan u de verschillende afgiftes 
en uitbetalingen identificeren. 
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PAGINA "OVERZICHT VAN BETALINGEN" 

Via de pagina “overzicht van betalingen” in de Beveiligde Zone kan u de details per terugbetaling 
terugvinden. U kan bovendien via deze pagina specifieke betalingen opzoeken. Zo kan onder meer 
gezocht worden op referentie en afgiftenummer. Dit laat u toe om een zicht te krijgen op de 
verschillende betalingen per afgifte. 

Opgelet: indien u een gemengde afgifte heeft ingediend (met cheques uit verschillende gewesten) is het 
belangrijk dat u de Beveiligde Zones van de verschillende betrokken gewesten raadpleegt. 

 

ZICHT OP TERUGBETAALWAARDE VAN DE DIENSTENCHEQUES 

In de Beveiligde Zone krijgt u tevens  zicht op de terugbetaalwaarde van de aan u terugbetaalde 
dienstencheques. 
De terugbetaalwaarde van de dienstencheques werd in 2017 aangepast ten gevolge van de indexering. 
De cheques die uitgegeven werden voor 1 juni 2017 worden terugbetaald aan € 22,36. De Vlaamse 
cheques die worden uitgegeven sinds 1 juni 2017 worden terugbetaald aan € 22,69. 
 
Per afgifte heeft u een overzicht van het aantal dienstencheques per terugbetaalwaarde. 
 
Voorbeeld: via een afgifte werden 30 Vlaamse cheques ingediend: 
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• 25 cheques werden terugbetaald aan € 22,36 
• 5 cheques werden terugbetaald aan €22,69. 
 
U kan deze informatie raadplegen via: 
 
• De pagina “lijst van afgiften” (beheer van afgiften) (klik op het ‘i’ icoontje) 
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• De pagina “overzicht van betalingen” (klik op het ‘i’ icoontje) 
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In het detail van de afgifte krijgt u een detail per uitgiftemaand 
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CONTROLE 

Voor de Vlaamse Overheid is het belangrijk meer monitoring en controle te hebben.  

 

NIET ONTVANKELIJKE CHEQUES 

Geannuleerde dienstencheques worden niet terugbetaald. Ook niet-authentieke cheques, vervallen 
cheques, en reeds terugbetaalde cheques zullen niet terugbetaald worden. Deze cheques zijn “niet 
ontvankelijk voor terugbetaling”. 

Wanneer een gebruiker verklaart dat dienstencheques verloren of gestolen zijn, worden deze 
geannuleerd door Sodexo.  Worden deze cheques nadien toch gebruikt om een prestatie te betalen, 
zal Sodexo deze dus niet kunnen terugbetalen aan de erkende onderneming. De erkende 
onderneming wordt hiervan verwittigd en zal nieuwe cheques moeten opvragen bij de gebruiker. 

Als Erkende Onderneming zal u op de nieuwe Beveiligde Zone kunnen nagaan of een dienstencheque 
ontvankelijk is. Is de cheque niet ontvankelijk, dan krijgt u daar meteen melding van, met de reden 
waarom een cheque niet ontvankelijk is. 

U kan met een eenvoudig scanapparaatje de barcodes van de cheques scannen, of de cheques 
manueel invoeren,  en meteen zien of een cheque authentiek, geldig en niet-geannuleerd is. 

Ook wanneer u Sodexo tijdens de “aankondiging van de cheques” de handgeschreven gegevens op de 
cheques bezorgt, krijgt u meteen melding van cheques die niet ontvankelijk zijn. Deze cheques zullen 
niet kunnen worden aangekondigd. 

Omwille van respect voor privacy kan Sodexo geen namen van gebruikers op deze blacklist  
communiceren. 

In het onderstaande voorbeeld is de cheque niet ontvankelijk omdat hij reeds terugbetaald werd. 
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BEVEILIGDE ZONE 

EEN VLAAMSE BEVEILIGDE ZONE 

Sinds 1 januari is er een Vlaamse Beveiligde Zone.  

Opgelet! Ontvangt u cheques uit meerdere gewesten, dan zal u deze moeten verwerken in meerdere 
regionale Beveiligde Zones.  

Voor cheques uitgegeven voor 1/1/2016, blijft u de huidige Beveiligde zone van de RVA gebruiken 
behalve voor elektronische prestaties. 

Via volgende url heeft u toegang tot de Beveiligde Zone, in de sectie "Erkende Ondernemingen", "Mijn 
dienstencheques beheren". 

http://www.dienstencheques-vlaanderen.be/ 

http://www.dienstencheques-vlaanderen.be/
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GEGEVENS VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN EN 
WERKNEMERS 

De gegevens van uw onderneming en de werknemers zijn dezelfde in de verschillende Beveiligde Zones 
op de website. 

Wijzigt u gegevens van uw onderneming of van een  werknemer in de Beveiligde Zone van één gewest, 
dan gebeuren de wijzigingen automatisch in elke Beveiligde Zone van de gewesten waarvoor u een 
erkenning heeft. 
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KENBAAR MAKEN WAAR U ACTIEF BENT EN 
VOOR WELKE ACTIVITEITEN 

Gebruikers vinden een Erkende Onderneming terug via een zoekmodule op de website..  

Er is een verschillende zoekmodule per gewest.  

U kan in de Beveiligde Zones zelf bepalen, per gewest, op welke plaatsen u uw diensten aanbiedt, en 
voor welke activiteiten. 

Bent u werkzaam in verschillende gewesten, dient u in de verschillende Beveiligde Zones te vermelden 
in welke gemeenten en voor welke activiteiten gebruikers beroep kunnen doen op u. 

Vult u geen gegevens in op de Beveiligde Zone van een gewest waarvoor u erkend bent, dan vinden 
gebruikers u niet terug in de zoekmodule van dat gewest. 

NIEUW PASWOORD VOOR WERKNEMERS 
GENEREREN 

Een werknemer zal zijn paswoord kunnen gebruiken voor het invoeren van prestaties via de telefoon 
en via de applicatie. 

Indien een werknemer via de applicatie 3 keer een verkeerd paswoord invoert zal uit 
veiligheidsredenen het paswoord geblokkeerd worden. De werknemer moet op dat moment zijn 
werkgever contacteren. Die kan dan een nieuw paswoord genereren vanuit de Beveiligde Zone, in de 
pagina van de werknemer. 

In bijlage leest u hoe u een nieuw paswoord kan genereren. 

 

DIENSTVERLENING VAN SODEXO 

KLANTENDIENST OP MAAT VAN DE ERKENDE 
ONDERNEMINGEN 

Uw klantendienst blijft beschikbaar, vanaf nu van elke werkdag tussen 8u tot 18u. 

Het nummer en het emailadres waarop u de klantendienst kan bereiken, zijn:  

• Tel: 02 547 54 93 



 
 

 
28 

• Email: erkendeonderneming-dc.svc.be@sodexo.com 

BASISDIENSTEN DOOR SODEXO 

Op basis van de overheidsopdracht die toegewezen werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
verzorgt Sodexo volgende basisdiensten: 

• Klantendienst voor Erkende Ondernemingen 
• Terugbetalingstermijnen voorzien door de gewesten 
• Papieren dienstencheque: 

o Online verklaring van de gegevens samen met de afgifte  
o Correctie van de gegevens na de afgifte  

• Elektronische dienstencheques: 
o Ingeven van prestatie via mobiele app: gratis 
o Ingeven van prestatie via vaste lijn: gratis  
o Ingeven van prestatie via mobiele telefoon : zonetarief  

Sinds 1/1/2016 gelden nieuwe voorwaarden van de dienstverlening. U vindt deze terug in bijlage. 

OPTIONELE EXTRA DIENSTEN 

Ophalingen door Sodexo worden sinds 1 januari gefactureerd aan 15 EUR exclusief btw, ongeacht het 
volume cheques dat wordt opgehaald. 

De abonnementen uit het Federaal systeem blijven gewoon verderlopen, onder de nieuwe geldende 
voorwaarden van dienstverlening. 

DE REGIONALISERING VOOR DE GEBRUIKER, 
UW KLANT 

De gebruiker is gelinkt  aan 1 gewest, op basis van de officiële hoofdverblijfplaats van de gebruiker, 
zoals vermeld in het rijksregister. 

Elk gewest heeft een eigen Beveiligde Zone en een eigen klantendienst. De overschrijvingen dienen 
voortaan te gebeuren op regionale rekeningnummers. Een gebruiker met hoofdverblijfplaats in het 
Vlaamse Gewest dient de betaling van de bestelling van zijn dienstencheques uit te voeren op de 
bankrekening van het Vlaamse Gewest: BE41001772462610 

Een gratis mobiele applicatie werd ontwikkeld waar de gebruiker de basisfunctionaliteiten van de 
Beveiligde Zone terugvindt, en waar hij ook de verschillende prestaties kan beheren en bevestigen. 

mailto:erkendeonderneming-dc.svc.be@sodexo.com
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De communicatie naar de gebruikers werd herbekeken zodat het voor hen nu nog duidelijker wordt 
wanneer hun cheques gaan vervallen, en wanneer zij een prestatie moeten goedkeuren. 

 

 

GEBLOKKEERDE EN BEVROREN 
GEBRUIKERS  

WAAROM WORDEN GEBRUIKERS BEVROREN OF 
GEBLOKKEERD? 

Vanaf 1/1/2016 verifieert het Vlaamse Gewest systematisch de identiteitsgegevens die worden 
opgegeven door gebruikers. Dit is enerzijds om fraude tegen te gaan, en anderzijds om ervoor te 
zorgen dat gebruikers aan het correcte gewest worden toegewezen, op basis van de gegevens in het 
rijksregister. 

BEVROREN REKENINGEN 

Tijdens het verificatieproces worden gebruikers bevroren, tot hun gegevens gevalideerd worden door 
de gewesten. Indien de domicilie van de gebruiker na verificatie niet blijk overeen te stemmen met de 
gegevens in het rijksregister, blijft de gebruiker bevroren. 

GEBLOKKEERDE REKENINGEN 

Een gebruiker wordt geblokkeerd wanneer zijn rekening definitief gedeactiveerd wordt. In het geval van 
geblokkeerde rekeningen betreft het gebruikers van wie de identiteit niet geverifieerd kon worden in 
het Rijksregister (schrapping, overlijden, woonplaats in het buitenland, fout in de geboortedatum of de 
naam, etc.). Wij raden u aan om uw klanten eraan te herinneren dat enkel hun officiële gegevens 
meegegeven moeten worden via het inschrijvingsformulier. Elk gegeven dat verschilt van het gegeven 
die geregistreerd werd bij de gemeente zal leiden tot de blokkering van het dossier van de gebruiker. 
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IN WELKE GEVALLEN WORDT EEN GEBRUIKER 
“BEVROREN”? 

BESTAANDE GEBRUIKER DIE NAAR EEN ANDER GEWEST 
VERHUIST  

Wanneer een gebruiker naar een ander gewest verhuist, en zijn identiteitsgegevens bij Sodexo aanpast,  
worden de gegevens van de gebruiker door het nieuwe gewest geverifieerd in het Rijkregister 

In afwachting van validatie van het gewest, wordt de gebruiker “bevroren”.  

Zodra het gewest de gegevens valideert, is de gebruiker niet meer “bevroren” en ontvangt de gebruiker 
een bevestigingsmail van Sodexo.  

Indien blijkt dat de verklaarde domicilie niet overeenstemt met de gegevens in het rijksregister, blijft de 
gebruiker bevroren. De gebruiker wordt hier in dat geval van verwittigd. 

EEN GEBRUIKER DIE NA 1 SEPTEMBER 2012 GEEN 
DIENSTENCHEQUES MEER HEEFT BESTELD. 

Gebruikers die sinds 1 september 2012 geen bestellingen hebben geplaatst, worden door het Vlaamse 
Gewest als inactief beschouwd. 

Deze gebruikers dienen via de Beveiligde Zone hun adres te wijzigen of te bevestigen. Zodra ze dit 
doen, worden de identiteitsgegevens van de gebruiker door het gewest geverifieerd. Tijdens dit 
verificatieproces blijft het profiel van de gebruiker bevroren.  

Indien het Vlaamse Gewest de domicilie valideert, is de gebruiker niet meer “bevroren” en ontvangt de 
gebruiker een bevestigingsmail van Sodexo.  
Indien het Vlaamse Gewest de domicilie niet valideert, blijft de gebruiker bevroren en wordt hij hier ook 
van verwittigd. 

IN WELKE GEVALLEN WORDT EEN GEBRUIKER 
“GEBLOKKEERD”? 

GEBRUIKERS DIE OVERLIJDEN 

Zodra het Vlaamse Gewest Sodexo informeert dat een gebruiker volgens de informatie van het 
rijksregister overleden is, zal de betrokken gebruiker geen nieuwe dienstencheques niet meer kunnen 
bestellen. Echter, het zal nog gedurende 3 maanden (te rekenen vanaf de datum van overlijden) 
mogelijk zijn om prestaties te valideren via de rekening van de overleden gebruiker. Sodexo stuurt een 
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email naar de betrokken rekening over de nog te valideren prestaties. Erfgenamen kunnen het saldo 
van de resterende dienstencheques gebruiken. Indien zij de terugbetaling ervan wensen, kunnen zij dit 
aanvragen binnen de de limiet van de geldigheid van de cheques, op voorlegging van een 
overlijdensakte. Zij kunnen dit doen door contact op te nemen met de klantendienst van Sodexo. 

GEBRUIKERS VOOR WIE GEEN ENKELE GEGEVENS WERDEN 
TERUGGEVONDEN IN HET RIJKSREGISTER  

Tijdens de verificatie van de gegevens van gebruikers hebben de gewesten een bepaald aantal 
gebruikers, voor wie er geen identiteitsgegevens in het Rijksregister werden teruggevonden,  
geblokkeerd .  

Deze gebruikers zijn geblokkeerd.  Deze gebruikers zijn onvindbaar en zullen hierover dus geen 
communicatie ontvangen vanwege Sodexo.  

NIEUWE GEBRUIKER VAN WIE DE IDENTITEIT NIET GEVALIDEERD 
WERD DOOR HET RIJKSREGISTER 

Wanneer een gebruiker zich inschrijft in het dienstenchequesysteem moet hij zijn officiële gegevens 
aangeven zoals vooraf geregistreerd bij de gemeente. Elke fout in de naam, voornaam, INSZ, geslacht of 
geboortedatum kan leiden tot de blokkering van zijn dossier. 

WAT BETEKENT DIT VOOR U? 

Een werknemer kan geen elektronische prestatie invoeren voor een geblokkeerde of bevroren 
gebruiker. De werknemer krijgt dan telefonisch of via de mobiele app een foutmelding. 

Een geblokkeerde gebruiker kan geen nieuwe dienstencheques bestellen, en kan ook geen prestaties 
bevestigen. 

Een bevroren gebruiker kan geen nieuwe dienstencheques bestellen, maar kan wel nog reeds 
uitgevoerde prestaties bevestigen. 

Pas wanneer de gebruiker niet meer bevroren is, kan de werknemer opnieuw een prestatie invoeren.  
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 : AANKONDIGEN VAN CHEQUES 

U kan de cheques aankondigen op de Beveiligde Zone: 

In het gedeelte  Lijst van afgiften”, kies “Papieren dienstencheques aankondigen” 

Cheques aankondigen via een bestand. 
Kies : Een bestand met dienstencheques toevoegen:  

In de Beveiligde Zone, vindt u een voorbeeld voor het importdocument. 

 

• KOLOM 1: Serienummer van de cheque 
• KOLOM 2: Rijksregisternummer van de werknemer ( De werknemer moet geregistreerd zijn in 

de Beveiligde Zone) 
• KOLOM 3:Datum van de prestatie (dd/mm/jjjj) 
• KOLOM 4: De uitgevoerde activiteit (1-4) 
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Alle gegevens moeten ingevuld zijn om de aankondiging te kunnen doen. Indien alle cheques in het 
bestand volledig en correct zijn, ontvangt u een bericht dat de aankondiging gelukt is. 

Indien het bestand onvolledig of foutieve gegevens bevat, wordt het bestand niet aanvaard en wordt u 
hiervan op de hoogte gebracht. U kan de gegevens in het bestand verbeteren of aanvullen en opnieuw 
importeren. 

Indien u een cheque aankondigt die al eerder werd aangekondigd, wordt de eerder ingediende 
informatie overschreven. Dit betekent dat u bepaalde informatie die eerder werd aangekondigd, kan 
corrigeren of wijzigen door de gegevens opnieuw te importeren. De nieuwe gegevens zullen de oude 
dan overschrijven.   
Het is belangrijk dat u de procedure helemaal tot op het einde (stap 4) volgt: 

1. BESTAND IMPORTEREN: Selecteer het bestand dat u wenst op te laden 

2. BEVESTIGING: Sodexo bevestigt het aantal dienstencheques dat werd opgeladen en 
geeft aan of er problemen zijn met het bestand 

3. VERIFICATIE:  Indien er problemen zijn met het bestand, worden de details weergegeven 
van de cheques waar er een probleem is vastgesteld. De gegevens die niet correct zijn, 
worden in het rood weergegeven.  U kan de gegevens dan online aanpassen, de cheque 
verwijderen, of een nieuw bestand opladen. 

4.  INVOEREN: Deze laatste stap wordt soms vergeten. Om de aankondiging te finaliseren, 
dient u na de verificatie het bestand in te voeren. Doet u deze stap niet, ontvangt Sodexo 
uw aankondiging van cheques niet. 
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2)BEVESTIGING 

U krijgt melding over hoeveel 
cheques ingevoerd werden. 

Indien er cheques niet gevalideerd 
konden worden, wordt dit ook 
gemeld 

3) VERIFICATIE DOOR SODEXO: 

Indien cheques niet gevalideerd 
konden worden, krijgt u onderaan de 
lijst met fouten. 

U kan dan online corrigeren of 
aanvullen, of een nieuwe import doen 

4) INDIENEN 

U dient steeds het bestand na 
validatie in te dienen door op de 
knop “Indienen” te klikken 

1) BESTAND AANKONDIGEN: 

Kies “Een bestand met 
dienstencheques aankondigen, en 
laadt het bestand op 
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Handmatig aankondigen van cheques: 
Kies: “Een dienstencheque handmatig toevoegen” 

 

U kan dan de volgende gegevens invoeren:  

• Werknemer: u kan de naam of INSZ nummer van de werknemer ingeven. Als de werknemer 
geregistreerd staat in de Beveiligde Zone, vindt het systeem de werknemer automatisch terug. 

• Type werk: Kies een activiteit uit de lijst 
• Datum: de prestatiedatum 
• Serienummer van de dienstencheque. 

BIJLAGE 2: IMPORTDOCUMENT “ GEGEVENS 
WERKNEMERS” 

 

Importeer werknemers via het opladen van het .csv bestand (max 400KB) dat u kan vinden op de 
Beveiligde Zone: 

U dient het importbestand te gebruiken met kolomhoofd, en geen kolommen te verwijderen. 

• KOLOM A: INSZ nummer van de werknemer (11 cijfers) 

• KOLOM B: Familienaam van de werknemer (max 40 karakters) 
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• KOLOM C: Voornaam van de werknemer (max 40 karakters) 

• KOLOM D: Geslacht van de werknemer: M of F 

• KOLOM E: Geboortedatum van de werknemer: dd/mm/jjjj 

• KOLOM F: Taal van de werknemer: FR of NL 

• KOLOM G: Postcode (4 cijfers) 

• KOLOM H: Buitenlandse werknemer (heeft geen rijksregisternummer): Y of N 

• KOLOM I: Autorisatienummer van de Erkende Onderneming waarvoor de werknemer wordt 

ingeschreven: 12 cijfers 

• KOLOM J: Uw interne referentie voor de werknemer: (max 40 karakters) 

Indien het importbestand onvolledig is, zal de import niet aanvaard worden. In dat geval ontvangt u een 
bericht met daarin details over de onvolledige informatie. 

Via het importbestand, kan u voor elke werknemer, per autorisatienummer, contractgegevens 

toevoegen. Dit is enkel verplicht voor werknemers die prestaties uitvoeren voor gebruikers in het 
Waalse Gewest. 

• KOLOM K: status van de werknemer op het moment van de aanwerving (enkel verplicht voor 
nieuwe werknemers vanaf 1/1/2016) : een cijfer tussen 1 en 7 

1. niet-werkende werkzoekende  
2. deeltijds tewerkgestelde werkzoekende  
3. begunstigde van een leefloon  
4. contract bij een andere erkende onderneming 
5. tijdelijk contract  
6. leercontract  
7. andere  

 
• KOLOM L: Contract type van de werknemer: cijfer 1 of 2 

1. contract van onbepaalde duur  
2. contract van bepaalde duur  

 
• KOLOM M: vestigingseenheidsnummer waar de werknemer aan gelinkt is, zoals gecommuniceerd 
door uw sociaal secretariaat aan DmfA: 10 cijfers 
 
Indien dezelfde werknemer uitzonderlijk bij hetzelfde autorisatienummer een 2e contract heeft,  
kunnen deze gegevens nogmaals toegevoegd worden in het importbestand, in de kolommen P tot T. 
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Een veld waarvoor u geen informatie verstrekt, dient leeg te worden gelaten. Indien u "0" invult, zal er 
een controle gebeuren op het veld en zal u een foutmelding krijgen. (Bijvoorbeeld: indien uw 
werknemer 1 geldig contract heeft bij uw bedrijf, dient u de kolommen P tot T leeg te laten. ) 

LIJST MET MOGELIJKE  FOUTMELDINGEN: 
0:NoErrorFound = Import is geslaagd 

1:NationalRegister Nr Wrong = Fout in het INSZ nummer 

2:Last NameEmpty = Naam leeg 

3:FirstNameEmpty = Voornaam leeg 

4:Gender Unknown = Geslacht niet gekend 

5:BadBirthDate = Foute geboortedatum 

6:BadLanguage = Foute taal   

7:BadPostalCode = Foute postcode 

8:BadAuthorisationNumber= fout autorisatienummer  

9: WrongNumberOfFields  (import Wallonia: 15 or 20 fields ;  import Flanders and Brussels: 10,15 or 20 
fields) = verkeerd aantal velden 

10:BadSeparatorFound  (separator should always be ; ) = foute scheiding 

11:MissingDoubleQuote = dubbele aanhalingstekens ontbreken 

12:ErrNameTooLong = Naam te lang 

13:FirstNameTooLong= Voornaam te lang 

14:ExternalReferenceTooLong= Referentie te lang        

15:AuthorisationSuspended = Autorisatie niet geldig, opgeschort 

16:BadForeignWorker  = Buitenlands Werknemer  (foute term) 

27: EmploymentstatusEmpty = Status van de werknemer ontbreekt 

30: ContractMissing = contract ontbreekt 

31:  ErrBrachUnitEmpty  = Vestigingseenheidsnummer ontbreekt 

32: ErrBadReferenceNissCombo = Slechte link tussen referentie en  INSZ 
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BIJLAGE 3: CORRIGEREN VAN CHEQUES IN DE 
BEVEILIGDE ZONE  

Selecteer een specifieke periode en vink de optie "toon enkel afgiften met te corrigeren 
dienstencheques" aan. 

Indien er in een afgifte één of meerdere cheques te corrigeren zijn, wordt het aantal te verbeteren 
cheques aangetoond per afgifte in de kolom "Te corrigeren cheques".  

 

Klik op de link van het aantal te verbeteren cheques om een overzicht te krijgen van alle te corrigeren 
cheques van die afgifte. 

In deze afgifte zitten 15 te corrigeren cheques: 
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Klik op het potloodje naast de cheque om de cheque te corrigeren. 

Het icoontje links geeft aan dat de cheque nog niet correct is. 
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In de details van de cheque is duidelijk aangegeven in het rood welk(e) veld(en) te corrigeren zijn. In het 
voorbeeld is de datum van prestatie. De ontbrekende of foutieve gegevens staan aangegeven met een 
sterretje. 

De pagina ziet u ook de afbeelding van de cheque. 

Bovenaan rechts ziet u de uiterste datum voor verbeteringen. 

Na de correctie drukt u op annuleren, bewaren (u gaat terug naar de lijst van cheques), of bewaren en 
verdergaan (u gaat naar de volgende te corrigeren cheque in de afgifte). U kan ook op "overslaan" 
drukken indien u wenst naar de volgende te corrigeren cheque te gaan zonder correctie van de vorige. 

Als u alle cheques van een afgifte heeft gecorrigeerd, verdwijnt het potloodje in de lijst met afgiften. 
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BIJLAGE 4: PRESTATIES INVOEREN VIA DE 
BEVEILIGDE ZONE 

Manueel een prestatie invoeren in de Beveiligde Zone 

Om een prestatie manueel in te voeren, klik in het gedeelte “Beheer van prestaties” op  “Nieuwe 
prestatie ingeven” 
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U kan dan in een formulier de gegevens manueel invullen: 

 

Vul de onderstaande velden in.  De verplichte velden staan aangeduid in het rood: 

• PERSOONLIJK GEBRUIKERSNUMMER VAN DE KLANT: 12 cijfers – VERPLICHT 
• NAAM VAN DE GEBRUIKER (optioneel) 
• LOGIN ISD = de login van de werknemer die hij/zij gebruikt om prestaties in te voeren via de 

telefoon of de mobiele applicatie – VERPLICHT 
• LOGIN VAN DE WERKNEMER: de referentie die u aan uw medewerker hebt gegeven (optioneel) 
• NAAM VAN DE WERKNEMER: vooral ingevuld wanneer de referentie of ID worker aangeduid 

staat 
• INSZ VAN DE WERKNEMER: vooral ingevuld wanneer de referentie of ID worker aangeduid staat 
• DATUM VAN DE PRESTATIE – VERPLICHT 
• SOORT PRESTATIE: de activiteit – VERPLICHT 
• AANTAL GEPRESTEERDE UREN: cijfer tussen 1 en 9  VERPLICHT 
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Prestaties invoeren via het importeren van een bestand 

In het gedeelte “Beheer van prestaties”, klik op “Een activiteit importeren” 

 

U kan dan een csv bestand met prestaties opladen. Het bestand moet een csv  bestand zijn, met 
extensie “.txt” of “csv” 

Het bestand mag geen kolomhoofden bevatten. De gegevens moeten tussen haakjes” staan, en 
gescheiden worden door een komma. Het bestand moet volgende gegevens bevatten: 

• Gebruikersnummer klant: 12 cijfers 
• Autorisatienummer van uw bedrijf: 12 cijfers, beginnend met 98 
• Login van de werknemer: 5 cijfers (login die de werknemer gebruikt om prestaties in te 

voeren) 
• Datum van de prestatie: DD/MM/YYYY 
• De code van de activiteit: cijfer tussen 1 en 4 (Activiteit: Huishoudhulp = 1 ; 

Boodschappen voor het huishouden = 2 ; Strijkwerk buiten huis = 3 ; Begeleid vervoer 
van personen met beperkte mobiliteit = 4) 

• Het aantal gewerkte uren: cijfer tussen 1 en 9 
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Voorbeeld: 
"123456789012";"980000000000";"12345";"15/01/2008";"1";"4" 
"120987654321";"980000000000";"39504";"15/01/2008";"2";"2" 
 

Het is niet mogelijk om in de Beveiligde Zone van een gewest, een prestatie in te voeren van een 
gebruiker van een ander gewest. Het systeem zal enkel prestaties registreren voor gebruikers van het 
overeenkomstig gewest. 

LIJST MET MOGELIJKE FOUTMELDINGEN: 
9: Bad number of fields = Fout aantal velden 
17:BadUserID = Fout gebruikersnummer 
18:AuthorisationNotActive = Autorisatie niet actief 
19:BadAuthorisation = Foute autorisatie 
21:BadIdWorker = Foute ID Worker          
22:BadWorkDate = Faute datum ingevuld (datum in de toekomst of fout formaat)      
23:BadIdActivity =  Foute code van de activiteit of geen erkenning voor deze activiteit  
24:BadWorkDuration = Fout wanneer “0” of een cijfer hoger dan “9” werd ingevuld   
25:DuplicateWork  = velden zijn reeds aangeduid    
26:WorkerInactive = werknemer inactief 
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BIJLAGE 5: WACHTWOORD WERKNEMER 
OPNIEUW INSTELLEN 

Wanneer een werknemer 3 keer een foutief paswoord ingeeft in de mobiele applicatie JobTracker, 
wordt het paswoord geblokkeerd.  

Op dat moment verschijnt er in de Beveiligde Zone, in het gedeelte “Beheer van werknemers”, bij de  
details van die werknemer, een knop waarmee u het paswoord opnieuw kan instellen:  

 

Het paswoord van de werknemer wordt geblokkeerd wanneer deze 3 keer een verkeerd 
paswoord ingeeft. Het paswoord zal wel nog werken om een prestatie telefonisch in te voeren. 
 
Om een nieuw paswoord te bekomen, dient de werknemer u te contacteren. U kan dan in de 
Beveiligde Zone een nieuw paswoord genereren en dit meedelen aan uw werknemer. Vanaf dat 
moment moet de werknemer dit nieuwe paswoord wel gebruiken voor het invoeren van prestaties via 
de mobiele applicatie en de telefoon. 
 
Het paswoord zal wel nog werken om een prestatie telefonisch in te voeren. 
Wanneer u een nieuw paswoord genereert voor uw werknemer, moet de werknemer dit nieuwe 
paswoord wel gebruiken voor het invoeren van prestaties via de applicatie en de telefoon. 
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BIJLAGE 6: DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN 
DIENSTVERLENING VAN SODEXO  

Algemene dienstvoorwaarden voor de erkende onderneming  
 
Voorafgaandelijk 
 
SODEXO (Sodexo Pass Belgium N.V., Pleinlaan 15, 1050 Brussel, KBO 0403 167 335) zal in haar hoedanigheid van 
uitgiftebedrijf van dienstencheques bepaalde diensten in opdracht van de gewesten gratis leveren aan de ERKENDE 
ONDERNEMING.  
Deze algemene dienstvoorwaarden vormen samen met de lastenboeken van de aanbestedende overheden (het Brussels 
Hoofdstedelijk, Vlaams en Waals gewest) en het wetgevend kader (o.a. de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van de 
buurtdiensten en –banen en het Koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques) het kader waarin 
respectievelijke rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van SODEXO en de ERKENDE ONDERNEMING 
bepaald zijn.  
Deze algemene dienstvoorwaarden maken een essentieel onderdeel uit van de dienstverlening die SODEXO standaard 
levert  De ERKENDE ONDERNEMING wordt geacht deze voorwaarden te aanvaarden wanneer zij beroep doet op de 
standaarddienstverlening van SODEXO inzake de uitgifte en de terugbetaling van papieren en/of elektronische 
dienstencheques.   
 
Artikel 1. Definities  
 
1.1 AFFILIATES DEPARTEMENT: de klantendienst die SODEXO voorziet voor haar ERKENDE ONDERNEMING. 
1.2 APP: de applicatie, JobTracker, die de werknemer toelaat om haar elektronische prestaties door te geven aan 
SODEXO. De ERKENDE ONDERNEMING keurt nadien deze prestaties goed in de Beveiligde Zone.  
1.3 STANDDAARDDIENSTEN: deze diensten zijn krachtens de overheidsopdrachten van de aanbestedende overheden 
(het Brussels Hoofdstedelijk, het Vlaams en Waals gewest) gratis standaard te leveren aan de ERKENDE 
ONDERNEMING. De STANDAARDDIENSTEN zijn onder andere de verwerking van ingediende papieren cheques, de 
registratie van elektronische prestaties, de terugbetaling van de cheques en de klantendienst.  
1.4 ERKENDE ONDERNEMING : de onderneming die erkend is door de aanbestedende overheden voor het uitvoeren 
van de bij de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van de buurtdiensten en –banen.  
 
Artikel 2. De afgifte van papieren cheques 
 
De ERKENDE ONDERNEMING moet de afgifte van dienstencheques samen met een ingevuld afgifteborderel opsturen 
naar SODEXO (Dekenijstraat 56, 1180 BRUSSEL (Ukkel)). 
 
De ERKENDE ONDERNEMING gebruikt een apart afgifteborderel voor de dienstencheques per gewest (Brussels 
Hoofdstedelijk – Vlaams en Waals gewest) en per prestatiemaand. Het afgifteborderel bevat de volgende informatie: 
 

- de datum van afgifte ; 
- het aantal dienstencheques voor de betreffende gewest en voor een bepaalde prestatiemaand; 
- indien de ERKENDE ONDERNEMING dit wenst: de interne referentie van de ERKENDE ONDERNEMING. 

 
Enige andere vereisten om het borderel correct in te vullen, staan duidelijk vermeld op het borderel. 
De borderellen dienen correct ingevuld te zijn om gevolg te kunnen geven aan een verzoek tot informatie vanwege een 
aanbestedende overheid. 
 
De ERKENDE ONDERNEMING bezorgt SODEXO het volledig ingevulde afgifteborderel samen met de rechterstrook 
van de terug te betalen dienstencheque. De ERKENDE ONDERNEMING behoudt de afscheurbare linkerstrook van de 
cheque als bewijsstuk bij betwisting of verlies/diefstal van de dienstencheques.  
Als er dienstencheques worden opgestuurd zonder afgifteborderel, kan SODEXO deze cheques niet verwerken. In dat 
geval neemt SODEXO contact op met de betrokken ERKENDE ONDERNEMING, om te melden dat ze een niet-conforme 
zending heeft ontvangen en om haar om een geldig borderel te vragen. Als de ERKENDE ONDERNEMING aan 
SODEXO desondanks geen borderel bezorgt, zullen de dienstencheques niet worden verwerkt en dit zonder dat enige 
verantwoordelijkheid vanwege SODEXO kan worden ingeroepen. 



 
 

 
47 

  
Artikel 3. Terugbetaling 
3.1   Opdat elke cheque correct gelezen en terugbetaald kan worden, dient de ERKENDE ONDERNEMING 
conform de instructies op het afgifteborderel een volledig ingevulde en leesbare cheque te bezorgen.  

 De ERKENDE ONDERNEMING zal de terugbetaling van zijn ingeleverde cheques bekomen op voorwaarde dat 
elke cheque (papier of elektronisch) conform is, dit betekent:  

- voor het eerst in omloop werd gebracht en niet geannuleerd is ;  
- ingeleverd of ingevoerd is voor de vervaldatum ;  
- in geval van een papieren cheque moeten de volgende velden leesbaar ingevuld zijn :  

• handtekening van de gebruiker  
• de officiële benaming van de ERKENDE ONDERNEMING 
• erkenningsnummer van de ERKENDE ONDERNEMING 
• identiteit van de werknemer (rijksregisternummer (INSZ)) 
• handtekening van de werknemer  
• datum van de prestatie 
• activiteit 

Ingevolge de lastenboeken van de aanbestedende overheden is het SODEXO verboden om een niet-conforme 
cheque uit te betalen.  
3.2  Op verzoek van de aanbestedende overheden identificeert en blokkeert SODEXO bepaalde terugbetalingen van 
dienstencheques op basis van de richtlijnen en administratieve beslissingen die de aanbestedende overheden nemen. 
Voor zover SODEXO op de hoogte is van deze richtlijnen, zal ze deze meedelen aan de ERKENDE 
ONDERNEMING. Bij dergelijke blokkering beslist de aanbestedende overheid geval per geval. De aanbestedende 
overheid zal de terugbetaling definitief blokkeren, ofwel deblokkeren in het geval van mogelijke regularisatie door 
de ERKENDE ONDERNEMING.  
3.3 Ingeval van een onvolledig ingevulde of onleesbaar ingevulde cheque krijgt de ERKENDE ONDERNEMING een 
verzoek tot aanvulling of correctie. De ERKENDE ONDERNEMING dient de correctie uit te voeren voor de 
vervaldatum van de cheque en beschikt steeds over een minimum periode van één (1) maand. Vanaf het tijdstip van 
ontvangst door SODEXO van de correctie of aanvulling begint de bovenvermelde terugbetalingstermijn opnieuw te 
lopen vanaf dag 0.  Bij niet tijdige aanvulling of correctie zullen de cheques vervallen en zal SODEXO conform de 
lastenboeken niet meer kunnen terugbetalen. 

De ERKENDE ONDERNEMING heeft ook de mogelijkheid de geschreven gegevens van cheques aan te kondigen 
via de Beveiligde Zone De aankondiging van de cheques moet gebeuren voor of ten laatste op het moment van de 
afgifte. Indien nodig vervolledigt SODEXO het resultaat van de lezing met de ontvangen gegevens en vervolledigt 
dus de gegevens van de ingediende cheques.  
 
3.4  De ERKENDE ONDERNEMING ontvangt een terugbetaling van de cheques van het gewest waarvoor ze erkend 
is. 

De terugbetalingstermijn is afhankelijk van welk gewest de ERKENDE ONDERNEMING de terugbetaling vraagt :  

- cheques van het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals gewest (papieren en elektronische cheques): 10 werkdagen 
na ontvangst van de afgifte 

- cheques van het Vlaams gewest :  
o papieren cheques: 7 werkdagen na ontvangst van de afgifte  
o elektronische cheques: 1 werkdag na ontvangst van de afgifte 

Deze termijnen gelden enkel voor prestaties met een activiteit waarvoor de ERKENDE ONDERNEMING een 
erkenning had op het moment van de prestatie. Ingeval van een afgifte die niet conform is wegens een ongeschikt 
borderel (bijvoorbeeld onleesbaar, gescheurd of met foutieve informatie) of dienstencheques bevat die vervallen of 
niet conform zijn overeenkomstig artikel 3.1, of van een ander gewest afkomstig zijn) wordt SODEXO ontslaan van 
haar verantwoordelijkheid aangaande de terugbetalingstermijn. SODEXO registreert deze onregelmatigheden in het 
systeem voor het beheer van de dienstencheques.  
 
Artikel 4: Invoeren van elektronische prestaties 
 
De ERKENDE ONDERNEMING kan de elektronische prestaties invoeren via telefoon op het nummer 0800/35530 
voor prestaties die ingebeld worden via een vaste lijn en via 02/547.54.97 voor prestaties ingebeld via een mobiel 
toestel, of via de App JobTracker.  
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De ERKENDE ONDERNEMING staat in voor de juistheid van de geregistreerde gegevens. De ERKENDE 
ONDERNEMING dient werknemers die niet langer werkzaam zijn te deactiveren via de Beveiligde Zone.  
 
Artikel 5 : Aansprakelijkheid 

5.1 SODEXO is gehouden tot de correcte uitvoering van de overheidsopdracht aan de ERKENDE 
ONDERNEMINGEN volgens de lastenboeken van de aanbestedende overheden. In geval van gebrekkige uitvoering 
van de overheidsopdracht zal SODEXO aansprakelijk zijn ten aanzien van de aanbestedende overheden en 
onderhevig zijn aan strafbedingen zoals bepaald door de aanbestedende overheden. 
5.2  In de mate dat SODEXO afhankelijk is van de ERKENDE ONDERNEMINGEN voor de goede uitvoering van 
haar verbintenissen, gaat SODEXO inspanningsverbintenissen aan.  
5.3 SODEXO is in geen geval aansprakelijk voor schade die de ERKENDE ONDERNEMING veroorzaakt ten 
aanzien van haar werknemers of de gebruikers. In het bijzonder is de ERKENDE ONDERNEMING ook 
verantwoordelijk voor de beveiliging van haar informaticasysteem en het correcte gebruik van de IVR/APP door 
haarzelf en haar werknemers, dewelke alle nodige instructies moeten ontvangen. Tenzij dat er een oorzakelijk 
verband is tussen haar schade en Sodexo. 

 
Artikel 6 : Wijziging van de algemene dienstvoorwaarden 
 
Ingeval van wetswijzigingen of reglementaire wijzigingen of gewijzigde lastenboeken behoudt SODEXO zich het 
recht voor om deze algemene dienstvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.  
In dat geval zal SODEXO de ERKENDE ONDERNEMING hiervan in kennis stellen. 
 
Artikel 7 : Vertrouwelijkheid – eerbiediging van het privéleven 
 
11.1  Elke partij verbindt zich ertoe om de informatie die zij van de andere partij ontvangt vertrouwelijk te houden 
en om geen informatie aan derden te onthullen tenzij dit noodzakelijk of verplicht is. 
11.2  Elke partij verbindt zich ertoe om, wat haar betreft, de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven en is 
verantwoordelijk voor de eerbiediging van de verplichtingen die haar worden opgelegd krachtens deze wet en haar 
uitvoeringsbesluiten.  
11.3  In het bijzonder waakt de ERKENDE ONDERNEMING over de vertrouwelijkheid van de gegevens op de 
App, met in het bijzonder de persoonsgegevens van gebruikers die hierop zichtbaar zijn. De ERKENDE 
ONDERNEMING stelt namelijk alles in werking om te vermijden dat ze gegevens onrechtmatig verspreid of door 
haar fout verliest. De ERKENDE ONDERNEMING zal hiervoor de toegang tot de App zorgvuldig regelen zodat 
enkel de actieve werknemers toegang hebben. Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst van een werknemer zal 
de ERKENDE ONDERNEMING deze werknemer zijn toegang stopzetten via de Beveiligde Zone.  
 
Artikel 8 : Contactgegevens 
 
Het AFFILIATES DEPARTEMENT is bereikbaar op weekdagen van 8u tot 18u op het nummer 02/547.54.93 of 
erkendeonderneming-dc.svc.be@sodexo.com 
 
De ERKENDE ONDERNEMING dient haar contactgegevens te registreren op de Beveiligde Zone en er steeds voor 
te zorgen dat ze aangepast zijn wanneer nodig (bijvoorbeeld in geval van verhuis, wijziging e-mailadres of 
telefoonnummer enzovoort). 
 
Artikel 9 : Algemene bepalingen 
 
9.1 De ERKENDE ONDERNEMING doet afstand van de toepassing van haar eigen algemene en bijzondere 
voorwaarden, voor zover deze betrekking hebben tot prestaties die het voorwerp zijn van deze algemene 
voorwaarden, ook al wordt daarin bepaald dat enkel haar voorwaarden van toepassing zijn. 
9.2  Het Belgisch recht is van toepassing op deze dienstverlening. 
9.3  De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen SODEXO en de 
ERKENDE ONDERNEMING. 

mailto:erkendeonderneming-dc.svc.be@sodexo.com
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BIJLAGE 7: HET NIEUWE VLAAMSE ONLINE 
AFGIFTEBORDEREL 
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BIJLAGE 8: INFOGIDS “JOB TRACKER” 
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BIJLAGE 9: OPHALINGSFICHE 

 



 

BIJLAGE 10: HOE DIENSTENCHEQUES CORRECT 
INVULLEN? 
 

Hoe dienstencheques correct invullen?    1 

PRINCIPES 2 

DE VOORZIJDE 2 

 Datum 2 

 Aard van de prestatie 3 

 Handtekening gebruiker 3 

DE ACHTERZIJDE 

 Gegevens werknemer 4 

Handmatige invulling 4 

Machinaal invullen : stempelen of printen 5 

Gegevens Erkende onderneming 6 

Handmatige invulling 6 

Machinaal invullen (stempelen of printen) 7 

Handtekening werknemer 8 

 

  



 

 

 
2 

 

PRINCIPES 
Het invullen dient zorgvuldig te gebeuren:  

 De gegevens dienen leesbaar ingevuld te worden 

 De gegevens moeten ondubbelzinnig geïnterpreteerd kunnen worden  

 Invullen in donkerblauw of zwart.  

 

DE VOORZIJDE 

 

 

Datum 

De datum dient leesbaar ingevuld te worden in de zone:

 

Alle vakjes moeten zorgvuldig worden ingevuld binnen de daartoe voorziene ruimte: er zijn 6 cijfers in 

te vullen!  
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De grootte van elk cijferteken benadert de grootte van het invulvakje. 

Niet buiten de zone schrijven. 

 

Aard van de prestatie 

De aard van de prestatie dient aangekruist te worden in de zone:  

 

Plaats een kruisje binnen het vakje, en gebruik de volledige ruimte van het vakje. 

De grootte van het kruisje benadert de grootte van het aankruisvakje.  

Meerdere kruisjes zijn mogelijk (dit is eerder een uitzondering). 

 

Handtekening gebruiker 

Een handtekening gebruiker is verplicht in deze zone: 

 

Plaats de handtekening binnen de zone.  

De handtekening moet verplicht met de hand geschreven worden door de gebruiker. 

Centreer en benut de ruimte van de zone. 
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DE ACHTERZIJDE 

 

De achterzijde wordt ingevuld door de werknemer enerzijds, en de erkende 
onderneming anderzijds: 

GEGEVENS WERKNEMER 

Handmatige invulling 

Het INSZ-nummer van de werknemer dient leesbaar ingevuld te worden in de zone: 

 

Alle vakjes moeten zorgvuldig worden ingevuld binnen de daartoe voorziene ruimte: er zijn 11 cijfers in 

te vullen! 

 Indien de werknemer dit nummer (nog) niet heeft, dient het INSZ-BIS - nummer vermeld te worden. 

De grootte van elk cijferteken benadert de grootte van het invulvakje. 

Niet buiten de zone schrijven. 

 

- De naam en voornaam van de werknemer dienen leesbaar ingevuld te worden in de zone: 
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Niet buiten de zone schrijven! 

Machinaal invullen : stempelen of printen 

 

Met het machinaal invullen bedoelen we ofwel het stempelen ofwel het printen van de vereiste 

gegevens.  

 

De INSZ-gegevens moeten binnen het rode kader worden ingegeven :  

 

 

Bij het machinaal invullen van het INSZ is het toegelaten over de vakjes heen te printen: dit wil zeggen 

dat de 11 cijfers van het NISS nummer niet exact binnen de vakjes geplaatst moeten worden. 

 

Wel moeten de 11 cijfers van het NISS nummer in 1 enkele horizontale lijn geplaatst worden; een 

schuine invulling is niet toegelaten. 

 

De invulling moet homogeen en contrastrijk zijn: dit wil zeggen dat de printkwaliteit over alle cijfers 

uniform moet zijn en een goede leesbaarheid / interpretatie moet garanderen. Wij raden u hierbij aan 

om op gerelgde wijze de inkt te vervangen. 

De grootte van de font is ten minste de grootte van de OCR-B-10 BT font. 

Elk cijferteken dat (al dan niet gedeeltelijk) buiten de oranje omkaderde zone valt, kan niet gelezen 

worden. 

 

 

 

 

De naam en voornaam moeten worden ingegeven binnen deze zone: 
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Niet buiten deze zone printen/stempelen! 

 

GEGEVENS ERKENDE ONDERNEMING 
Handmatige invulling 

Het nummer van de erkende onderneming dient leesbaar ingevuld te worden in de zone:  

 

Alle vakjes moeten zorgvuldig worden ingevuld binnen de daartoe voorziene ruimte: er zijn 5 cijfers in 

te vullen! 

De grootte van elk cijferteken benadert de grootte van het invulvakje. 

Niet buiten de zone schrijven! 

De naam van de erkende onderneming dient leesbaar ingevuld te worden in de zone: 

 

 

 

Niet buiten de zone schrijven! 

Uitsluitend de naam van de erkende onderneming, dus geen adres etc… 
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Machinaal invullen (stempelen of printen) 

 

Het nummer van de erkende onderneming moet binnen het groene kader ingevuld worden: 

 

Bij het machinaal invullen van het nummer van de erkende onderneming is het toegelaten over de 

vakjes heen te printen: dit wil zeggen dat de 5 cijfers van het nummer niet exact binnen de vakjes 

geplaatst moeten worden. 

Wel moeten de 5 cijfers van het nummer van de erkende onderneming in 1 enkele horizontale lijn 

geplaatst worden; een schuine invulling is niet toegelaten. 

De invulling moet homogeen en contrastrijk zijn: dit wil zeggen dat de printkwaliteit over alle cijfers 

uniform moet zijn en een goede leesbaarheid / interpretatie moet garanderen. Wij raden u hierbij aan 

om op gerelgde wijze de inkt te vervangen. 

De grootte van de font is ten minste de grootte van de OCR-B-10 BT font en mag in geen geval groter 

zijn dan de hoogte van een cijfer-invulvakje! 

Elk cijferteken dat (al dan niet gedeeltelijk) buiten de groen omkaderde zone valt, kan niet gelezen 

worden. 

De naam van de erkende onderneming moet ingegeven worden binnen deze zone: 

 

Niet buiten deze zone printen/stempelen! 
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Handtekening werknemer 

De handtekening van de werknemer is verplicht in deze zone: 

 

Plaats de handtekening binnen de zone.  

De handtekening moet verplicht met de hand geschreven worden door de werknemer. 

Centreer en benut de ruimte van de zone. 

 

 

 

 


