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Mevrouw Hilde CREVITS 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Consciencegebouw 

Koning Albert II laan 15 

B-1210 Sint-Joost-ten-Node 

Indexering dienstencheques 

Mevrouw de viceminister-president 

De Vlaamse sociale partners raakten het niet eens over de adviesvraag om-

trent de indexering van de dienstencheques. De standpunten van enerzijds 

werknemersorganisaties en anderzijds de werkgeversorganisaties vindt u in 

bijlage. 

Hoogachtend  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter
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Standpunt werknemersorganisaties 

Het BVR verhoogt op korte termijn de inruilwaarde van de dienstencheques om de gedeeltelijke 

indexering van 1/9/2021 te corrigeren. Daarnaast wordt ook permanent in het koninklijk besluit 

van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques verankerd dat de indexering van de in-

ruilwaarde aan 100% in plaats van de huidige 73% gebeurt.  

De nota aan de Vlaamse Regering stelt dat voornoemde wijzigingen er niet alleen voor moeten 

zorgen dat de sector financieel gezond blijft, maar ook financiële ruimte moeten bieden om de 

nodige maatregelen te nemen die de koopkracht van de dienstencheque-werknemers verhogen. 

De nota maakt deze verhoging zelfs expliciet afhankelijk van een sociaal akkoord bereikt tussen 

de werkgevers- en werknemersorganisaties in het paritair subcomité voor de erkende onderne-

mingen die buurtwerken of -diensten leveren (PC322.01). 

De werknemersorganisaties onderschrijven deze benadering vanuit het grote belang van het sec-

toraal sociaal overleg en de expertise van de betrokken sociale partners. Zo vroegen de Vlaamse 

sociale partners in hun advies van 11 december 2020 om het overleg over kwalitatieve voorwaar-

den gekoppeld aan een permanente 100% indexering met de sectorale sociale partners spoedig 

verder te zetten. Gezien de indexering nu permanent wordt gemaakt, hernemen de werknemers-

organisaties in dit advies de vraag naar bijkomende kwalitatieve voorwaarden zoals begeleiding 

en vorming van de werknemers, naast de directe inzet van de middelen voor de koopkracht van 

de werknemers in deze en volgende sociale akkoorden. Zo pleiten ook de arbeidsmarktexperten 

in hun relance-advies voor het aanzienlijk sterker inzetten op opleiding. 

Standpunt werkgeversorganisaties 

De werkgeversorganisaties vinden het positief dat de inruilwaarde vanaf heden wordt geïn-

dexeerd. Deze indexering is nodig om de leefbaarheid van de dienstenchequebedrijven te waar-

borgen, die momenteel precair is.  Het is daarom erg betreurenswaardig dat de Vlaamse Rege-

ring in haar nota een koppeling legt met het bereiken van een sectoraal sociaal akkoord binnen 

het PC 322. De werkgevers kunnen hiermee niet akkoord gaan. Met deze indexering wordt im-

mers een probleem uit het verleden eindelijk opgelost 

 

http://www.serv.be/
mailto:info@serv.be

