
Toekenningsvoorwaarden
• Uw kind moet in uw gezin ingeschreven zijn bij de gemeente tijdens de periode waarin de 

moederschapshulp wordt toegekend.

• U moet in regel zijn met de sociale bijdragen voor het tweede en derde kwartaal die voorafgaan 
aan het kwartaal van de bevalling.

Belangrijk aandachtpunt : 
Om een geldig recht te kunnen openen op dienstencheques, moet u als zelfstandige, werknemer, 
ambtenaar,… na uw bevallingsverlof minstens een halftijdse beroepsactiviteit hernemen.

Welke stappen moeten ondernomen worden ?
U moet ons drie documenten opsturen :

• Aanvraag moederschapshulp, 
• Een kopie van de geboorteakte, afgeleverd door het Gemeentebestuur, 
• De aanvraag voor gebruik van dienstencheques, bestemd om u bij Sodexo te registreren. Indien 

u reeds persoonlijk bent ingeschreven bij Sodexo, moet u uw inschrijvingsnummer vermelden op 
de aanvraag moederschapshulp

Wanneer wij deze documenten ontvangen hebben :

• Maken wij aan Sodexo een attest over van begunstigde voor moederschapshulp
• Voeren wij de betaling van de 105 dienstencheques uit bij Sodexo
• Zal Sodexo u binnen de 5 dagen na de ontvangst van de betaling de dienstencheques toesturen

Nuttige informatie
• De dienstencheques die toegekend worden binnen het kader van de moederschapshulp zijn 

onbelast :
• U moet deze niet aangeven als belastbaar voordeel
• U ontvangt geen attest om te kunnen genieten van een belastingvermindering

• De geldigheidsduur is 8 maanden. De ongebruikte cheques kunnen niet terugbetaald worden 
omdat zij u kosteloos worden toegekend; ze kunnen wel voor de einddatum ingewisseld worden 
bij Sodexo; eens ze vervallen zijn, is geen enkele inwisseling meer mogelijk.

•  De dienstencheques in Brussel zijn 6 maanden geldig.
• Alle dienstencheques die worden uitgegeven binnen het grondgebied van de Vlaamse 

Gemeenschap hebben vanaf 1 maart 2019 een geldigheidsduur van 12 maanden.  
Opgelet: de dienstencheques die werden besteld vóór 1 maart 2019 zullen nog steeds 8 
maanden geldig blijven, van deze cheques wordt de geldigheidsduur dus niet verlengd.
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