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Een van de recentste begrotingsmaatregelen houdt in dat het maximaal 

aftrekbare bedrag aan dienstencheques zo goed als gehalveerd is sinds 

1 juli. Wat houdt dat concreet in en hoe past u daar eventueel een mouw 

aan? 

Het maximumbedrag waarop de belastingvermindering wordt toegepast, 

daalt van 2.720 € naar 1.380 € per jaar per persoon. Bovendien wordt de 

prijs per dienstencheque voor de gebruiker opgetrokken van nog 8,50 € 

(voor de eerste 400 cheques per persoon) of 9,50 € (vanaf 400 cheques per 

persoon) in 2013 naar respectievelijk 9,00 € of 10,00 € vanaf 2014 

 

vóór 1 juli 2013 

Voor inkomstenjaar 2013 bedraagt de prijs per dienstencheque 8,50 € voor 

de eerste 400 stuks die u bestelt, en 9,50 € voor de 100 bijkomende 

dienstencheques per persoon (u kan maar maximaal 500 dienstencheques 

per jaar aankopen). Gehuwden of samenwonende partners kunnen samen 

dus (behoudens uitzonderingen) maximaal 1.000 cheques per jaar 

aankopen. Het bedrag dat maximaal in aanmerking komt voor de 

belastingvermindering bedroeg voor inkomstenjaar 2013 in eerste instantie 

2.720 € per belastingplichtige. U kon dus per persoon maximaal 320 

dienstencheques bestellen die recht gaven op de belastingvermindering van 

30% (en dus netto 5,95 € per dienstencheque kostten). 

Per gezin of per persoon? Het laatste! Bent u gehuwd of samenwonend, 

dan telt die grens m.a.w. voor ieder van u afzonderlijk. Vereist is dan wel 

dat ieder van u zich apart laat registreren als gebruiker 

van dienstencheques. Alleen dan krijgt u immers elk apart een fiscaal attest 



,

 

op uw eigen naam dat u nodig heeft voor uw aangifte. 

Hoeveel fiscaal voordeel? Kortweg, 30% van het betaalde bedrag. Dat 

was al zo en dat is recentelijk dus niet gewijzigd, gelukkig maar... 

sinds 1 juli 2013? 

Nieuw is dat met ingang vanaf 1 juli 2013 het maximumbedrag van 2.720 € 

wordt verlaagd naar 1.380 € per belastingplichtige. Na 1 juli 2013 kan u 

bijgevolg nog slechts 162 cheques kopen die recht geven op de volledige 

belastingvermindering van 30%. Opgelet: u mag er uiteraard meer kopen – 

in principe tot 500 per jaar – maar het surplus zal u geen extra 

belastingbesparing opleveren. 

Vanaf inkomstenjaar 2014  

wordt de prijs van de dienstencheque voor de gebruiker opgetrokken van 

8,50 € naar 9,00 € (voor de eerste 400 cheques per persoon) en van 9,50 € 

naar 10,00 € (vanaf 400 cheques per persoon). Vanaf 2014 zal het aantal 

dienstencheques die recht geven op belastingvermindering m.a.w. verder 

dalen (vermoedelijk ergens tussen de 150 en 160 dienstencheques, 

afhankelijk van de indexatie van het grensbedrag van 1.380 €). 

 

Samenvatting: Dat is dus zo goed als een halvering! Het maximaal fiscaal 

aftrekbare bedrag werd recentelijk immers verlaagd naar € 920, wat 

geïndexeerd voor dit jaar neerkomt op € 1.380 per persoon. 

Opmerking Het bedrag van € 1.380 wordt begin 2014 nog wel een keer 

geïndexeerd. Het totaal zal in 2014 dus iets hoger liggen dan 153, maar 

veel verschil zal dat niet maken natuurlijk. 

Let op! Alle cheques die u bestelt tussen 1 september 2013 en 

31 december 2013 zullen maar geldig zijn tot 30 april 2014. Tegen eind 

2013 nog bijbestellen tot het fiscale maximum tegen de huidige prijs van 

€ 8,50 kan op zich dus wel, maar het is dan opletten dat u er niet te veel  

 

Optimalisatiemogelijkheden 

Voor inkomstenjaar 2013 zijn er 2 grensbedragen van toepassing, nl. 2.720 

€ voor de dienstencheques aangekocht vóór 1 juli 2013 en 1.380 € voor de 

dienstencheques aangekocht vanaf 1 juli 2013. Deze grensbedragen zullen 

door de fiscale administratie als volgt worden toegepast: 

Geval 1 

Indien u reeds méér dan 1.380 € besteedde aan de aankoop van 

dienstencheques in de periode vanaf 1 januari 2013 tot en met 30 juni 

2013, dan wordt toch nog rekening gehouden met een maximaal 

grensbedrag van 2.720 € waarop de belastingvermindering van 30% wordt 
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toegepast. Elke dienstencheque die u nog aankoopt vanaf 1 juli 2013 zal in 

dat geval geen recht meer op belastingvermindering geven aangezien de 

grens van 1.380 € reeds werd overschreden. 

Geval 2 

Indien u minder dan 1.380 € besteedde aan de aankoop van 

dienstencheques in de periode van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013, 

dan zal voor alle in 2013 aangekochte dienstencheques het grensbedrag 

van 1.380 € worden gehanteerd. 

Merk op dat het geen belang heeft wanneer de dienstencheques door de 

gebruiker effectief worden verbruikt, enkel de datum van aankoop is hier 

determinerend. 

Indien u in de eerste 6 maanden van 2013 dus reeds méér dan 162 

dienstencheques aankocht (hetgeen overeenstemt met een gemiddeld 

verbruik van ongeveer 27 dienstencheques per maand), dan heeft u er alle 

belang bij om een nieuwe overeenkomst te sluiten met uw dienstencheque-

onderneming, maar dan op naam van uw echtgeno(o)t(e) of 

samenwonende partner. Uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner kan 

immers in de tweede helft van 2013 nog genieten van 

belastingvermindering met betrekking tot de eerste 162 dienstencheques 

die hij of zij aankoopt. 

Ook voor 2014 dient u de aankoop van de dienstencheques voortaan te 

verdelen over beide echtgenoten of samenwonende partners, indien u als 

gezin méér dan 1.380 € aan dienstencheques aankoopt. 
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