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VLAANDEREN 
▪ Elke DCO die gedurende het voorgaande jaar minimum 2.000 dienstencheques heeft binnengebracht bij 

het afgiftebedrijf dat bevoegd is voor het Vlaams Gewest. 
▪ Nieuwigheid: een externe opleidingsverstrekker die een goedkeuring vraagt voor een opleiding, moet vóór 

de aanvraag van goedkeuring van een opleiding éérst geregistreerd zijn als dienstverlener binnen het  
“Kwaliteits- en registratiemodel van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie”. 

Vlaamse overheidsdienst: zie site van 
de Vlaamse overheidsdienst 

BRUSSEL 
▪ Elke DCO die gedurende het voorgaande jaar minimum 2.000 dienstencheques heeft binnengebracht bij 

het afgiftebedrijf dat bevoegd is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
▪ Nieuwigheid: de erkenningsaanvragen voor interne (A) en externe (E) opleidingen werden aangepast.  

De dienstenchequebedrijven en externe opleidingsverstrekkers moeten vanaf nu de gebruikte 
methodieken en pedagogische tools kunnen verantwoorden. Bovendien moeten de interne en/of externe 
opleiders over de nodige ervaring en/of relevante competenties beschikken ten opzichte van de inhoud 
van de opleiding. 

Gewestelijke overheidsdienst 
Brussel: zie site van de Gewestelijke 
overheidsdienst Brussel 

WALLONIE 
▪ Elke DCO die erkend werd door het Waals Gewest en gedurende het voorgaande kalenderjaar Waalse 

dienstencheques heeft binnengebracht bij het afgiftebedrijf dat bevoegd is voor het Waals gewest. 
▪ Nieuwigheden: 

o De deadline voor het indienen van terugbetalingsdossiers is vervroegd naar 31 maart  
(i.p.v. 30 juni); 

o Het is verplicht om het rijksregisternummer te vermelden op de aanwezigheidslijsten; 
o De erkenning van een opleiding is maximaal 10 jaar geldig. 

Forem:  
zie site Forem 

Waalse 
overheidsdienst:  
zie site van de 
Waalse 
overheidsdienst 

 

 
1 Een dienstenchequemedewerker die voor de eerste keer in PSC 322.01 tewerkgesteld wordt. Zie website Vorm DC voor meer informatie. 
2 Voor elke regio: het minimum van € 1000 is niet meer van toepassing. 
3 Elke opleiding moet erkend worden in de regio waarin het opleidingsbudget gebruikt zal worden. HERINNERING : alle opleidingen die t.e.m. 31/03/2015 door de FOD WASO erkend werden, zijn in de 3 regio’s 
geldig. Alle opleidingen die vanaf 01/04/2015 erkend werden door de Regionale fondsen, zijn enkel geldig in de regio/regio’s waarin de erkenning toegekend werd en volgens hun eigen modaliteiten. 

Klik hier 

https://www.vlaanderen.be/kwaliteits-en-registratiemodel-van-dienstverleners-binnen-werk-en-sociale-economie
https://www.vlaanderen.be/erkende-opleidingen-voor-wie-werkt-via-dienstencheques
https://www.vlaanderen.be/erkende-opleidingen-voor-wie-werkt-via-dienstencheques
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/dienstencheques-steun
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/dienstencheques-steun
https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-fonds-formation-titres-services.html
http://emploi.wallonie.be/home/formation/fonds-formation-titres-services.html
http://emploi.wallonie.be/home/formation/fonds-formation-titres-services.html
http://emploi.wallonie.be/home/formation/fonds-formation-titres-services.html
http://www.vormingdienstencheques.be/opleiding/subsidies-en-toekenningsvoorwaarden/vorm-dc/
http://starters.vormingdienstencheques.be/login

