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Adviesvraag: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 
betreffende de dienstencheques en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het 
opleidingsfonds dienstencheques 

Adviesvrager: Hilde Crevits - Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Ontvangst adviesvraag: 27 oktober 2020 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 

Goedkeuring raad: 3 november 2020 

 

   

Contactpersoon:  Sandra Hellings - shellings@serv.be 
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Mevrouw Hilde Crevits 

Viceminister-president van de Vlaamse regering en 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk,  

Sociale economie en Landbouw 

Koning Albert II-laan 15 

B-1210 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Sandra Hellings SERV_BR_20201103_BVR_KB_Dienstencheques  3 november 2020 

shellings@serv.be   

BVR tot wijziging KB Dienstencheques en tot wijziging KB Opleidingsfonds 
dienstencheques 

Mevrouw de viceminister-president 

 

Via voorliggend ontwerpbesluit wil u een aantal wijzigingen doorvoeren aan het 

dienstenchequesysteem en aan de werking van de adviescommissie voor het opleidingsfonds 

dienstencheques. 

Ten eerste gaat het om een administratieve vereenvoudiging, nl. een versoepelde regeling voor 

de terugbetaling van dienstencheques van overleden gebruikers. De SERV stemt in met deze 

wijziging. 

Ten tweede gaat het om een aantal wijzigingen die worden doorgevoerd omwille van wijzigingen 

in andere regelgevingen, waaronder een aanpassing van de terugbetalingsregeling van de 

dienstencheques aan het verlaagde fiscale voordeel. De SERV stemt in met deze wijzigingen. 

Ten derde wil u het quorum voor de adviescommissie voor het opleidingsfonds dienstencheques 

verlagen. Momenteel vereist de reglementering twee aanwezigen van zowel de werknemers- als 

de werkgeversvertegenwoordiging. De verplichte aanwezigheid zou worden terug gebracht tot 

minstens één lid per groep. De samenstelling van de adviescommissie opleidingsfonds 

dienstencheques blijft ongewijzigd. De SERV gaat ook met deze wijziging akkoord.  

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Danny Van Assche 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


