
Circulaire betreffende de verstrekking van dienstencheques voor strijkactiviteiten 

buiten de woning van de gebruiker. 

De vicepresident van de Waalse regering, minister van Economie, Industrie, Onderzoek, 

Innovatie, Digitale Technologie, Werkgelegenheid en Opleiding, 

Aan alle ambtenaren belast met de uitvoering van de wet van 20 juli 2001 betreffende de 

bevordering van de ontwikkeling van lokale diensten en banen (hierna "de wet" genoemd) 

en het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques (hierna "het 

koninklijk besluit" genoemd); 

Artikel 3, lid 1, van de wet luidt als volgt: "geeft de gebruiker, om lokale werken of diensten 

te laten uitvoeren, een dienstencheque voor elk uur werk aan een erkend bedrijf". 

Deze bepaling houdt met name twee dingen in. 

1. Het erkende bedrijf kan geen dienstencheque krijgen voor een dienst die nog niet is 

verleend. 

Artikel 6, paragraaf 4 van het koninklijk besluit bepaalt ook dat: "de erkende 

onderneming de dienstencheque(s) van de gebruiker weigert (weigeren) indien de lokale 

werken en diensten nog niet zijn uitgevoerd". 

Een werkgever, zijn personeelslid of zijn lasthebber die deze bepaling niet naleeft, pleegt 

een strafbaar feit dat strafbaar is op grond van artikel 10 ter, tweede lid, 1°, van de wet, 

dat voorziet in een strafrechtelijke boete van 100 tot 1000 euro, of een administratieve 

boete van 50 tot 500 euro. 

2. Het erkende bedrijf kan geen aanspraak maken op een dienstencheque voor een 

onvolledig uur.  

De jurisprudentie stelt dat: "Het feit dat in geval van een gedeeltelijk voltooid uur het 

erkende bedrijf zijn personeel moet vergoeden voor al zijn diensten (ook wanneer de 

uren onvolledig zijn) doet niets af aan het feit dat een titel slechts voor één volledig 

voltooid uur kan worden aangevraagd". 

Om enerzijds een zekere flexibiliteit in de relatie tussen de gebruiker en de erkende 

onderneming toe te staan en anderzijds te vermijden dat deze laatste met verlies werkt, 

voegt artikel 6, § 5 van het koninklijk besluit toe dat "de erkende onderneming diensten 

van minder dan één uur groepeert voor rekening van één enkele gebruiker om tot een 

volledig arbeidsuur te komen". 

Als gevolg van deze bepaling wordt het aantal uitgegeven dienstencheques stelselmatig 

naar beneden afgerond op de onderste eenheid en wordt de rest gekapitaliseerd tot een 

volledig uur. 

3. Bij het strijken buitenshuis is het echter niet eenvoudig om de tijd die nodig is om 

een mand te strijken in te schatten. Het strijken duurt zelden een aantal uren. 



Daarom moet het gemachtigde bedrijven worden toegestaan het aantal dienstencheques 

per eenheid naar boven af te ronden, op voorwaarde dat zij de gebruiker een voucher 

geven die bij het volgende bezoek in aanmerking wordt genomen en op voorwaarde dat 

het bedrijf niet meer dan één dienstencheque per gebruiker voorschiet. 

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, moet de wet- en regelgeving flexibel worden 

toegepast, zodat de gemachtigde onderneming niet wordt gestraft. 


