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1. Beheer van de werknemers
A. Een nieuwe werknemer invoeren in de Beveiligde zone?
A.1 Manuele invoer:
1. Klik op "Beheer van
werknemers"
2. Klik op "nieuwe werknemers
ingeven"

2.

1

3

6
5

3

A.2 Een lijst van werknemers importeren

4

Voeg de informatie over uw werknemer toe. Als hij/zij een
buitenlander is, vink dan het vakje "Buitenlands werknemer"
aan en zijn/haar buitenlandse postcode.
Klik op "De gegevens opslaan"
Opslaan geslaagd
Opslaan mislukt: de banner geeft de een of meer vakken
aan die niet correct zijn ingevuld

Zie pagina 13

Verklaring van de velden:
Login ISD = login van de werknemer dat werd gegenereerd bij het aanmaken
van de werknemer en dat dient om prestaties in te voeren
Login van de werknemer: interne referentie die de onderneming vermeldt voor
een specifieke werknemer om hem/haar gemakkelijk terug te vinden in de
onderneming
INSZ: voer de cijfers achter elkaar in
Paswoord ISD : werd gegenereerd bij het aanmaken van de werknemer en
dient om prestaties in te voeren
Buitenlands werknemer : werknemer die geen Belgisch INSZ-nummer heeft
maar in België of een buurland gedomicilieerd kan zijn
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B. Werknemers wijzigen:

1. Zoek de werknemer op via
een van de velden met
"Zoekcriteria" of door op de "i"
van de betrokken werknemer
te klikken in de
lijst van de werknemers.

1

Wijziging via import van het excel-bestand? De bestaande gegevens worden overschreven met de nieuwe gegevens
… (zie infogids)

5

6
2. Voer de noodzakelijke wijzigingen in

5

2

3. Als u een werknemer die niet meer
bij uw onderneming werkt, wilt
“desactiveren” vinkt u het vakje
“actief" af
4. Klik op “de gegevens opslaan”
5. Opslaan geslaagd
6. Opslaan mislukt

3

4

C. Een nieuw contract invoeren (alleen in Wallonië en Brussel):

1. "Beheer van de werknemers"
2. Zoek de werknemer op via een
van de velden met "Zoekcriteria”
of door op de "i" van de
betrokken werknemer te klikken
in de lijst van de werknemers

2
1

6

8
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4
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7

6

7

3. Als u nog geen contract hebt
geregistreerd voor uw werknemer,
wordt dit onderaan op de pagina
vermeld
4. Klik op "ajouter un contrat"
5. Vul de velden in
6. U kent het nummer van uw
vestigingseenheid niet, klik op "cette
page"
7. Klik op "confirmer"
8. Opslaan geslaagd

D) Een contract "corrigeren" na een betalingsaanvraag (alleen in Wallonië en
Brussel) Info: deze pagina is alleen geldig als de onderneming een betalingsaanvraag heeft uitgevoerd voor een werknemer
van wie de een of meer contracten nog niet werden geregistreerd. De prestaties van de werknemer zullen niet worden terugbetaald
zolang het contract niet is "gecorrigeerd" in de Beveiligde Zone.

1.
2.

1

Klik op "gestion des remises"
aan: "voir uniquement les
comprenant des chèques à corriger"
Klik op een van de blauwe cijfers in de kolom
"chèques à corriger"
Klik op “modifier”

2

.

3

4
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De een of meer betrokken
velden wijzigen.
Klik op "confirmer"

5
6
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E. Een contract wijzigen (alleen in Wallonië Brussel)

1. "Beheer van de werknemers"
2. Zoek de werknemer op via een
van de velden met "critères de
recherche" of door op de "i" van
de betrokken werknemer te
klikken in de lijst van de

1
2

3. Klik op "modifier"

3

10

6
De een of meer betrokken
velden wijzigen.
klik op "confirmer"
Wijziging(en) geregistreerd

4
5
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F. Een contract verwijderen (alleen in Wallonië)
1.

Om een contract te verwijderen voert u de stappen 1 en 2 van het bovenstaande punt "modifier un contrat” uit
3. Klik op "supprimer"

3

4. De verwijdering al of niet
bevestigen

4

5. Bevestiging van de verwijdering
van het contract
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G. Beheer van de werknemers: op het niveau van het moederbedrijf of
van de dochteronderneming?
De werknemer en zijn contractuele gegevens moeten worden geregistreerd op de plaats waar de
betalingsaanvraag wordt ingediend:
-

Als de aanvraag is ingediend op naam van het moederbedrijf, moeten de werknemers op het
moederbedrijf worden geregistreerd.
Als de werknemers worden beheerd op het niveau van de dochteronderneming, volstaat het dat
de werknemers geregistreerd zijn op het niveau van de dochteronderneming.
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H. Een lijst van werknemers importeren
1. Klik op "Beheer van
weknemers"
2. Klik op "bestand van
werknemers importeren »
2

1
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➢

Download het model voor het aanmaken van een lijst van werknemers om het
bestandsformaat te kennen

Vul de kolommen in en sla het bestand dan op (klik op "file", "save as", geef uw bestand een naam en klik op
"save")

-

Ga terug naar de pagina met de Beveiligde zone en klik o p "parcourir", zoek
het bestand datOF
u op uw pc wilt opslaan en klik dan op "open". geef uw e-mailadres op. Klik dan op "valideren"

15

Import geslaagd (u o ntvangt een mail met de bevestiging van de import van het bestand).
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Probleem bij de import: er ve rschijnt een foutmelding waarin wordt vermeld welke regel in uw bestand problemen
geeft. Aangezien u een e-mailadres hebt opgegeven, wordt het verslag met de fout(en) ook naar uw e-mailadres
gestuurd.

Corrigeer de een of meer regels die een probleem geven Ga terug naar de Beveiligde zone,
klik op "parcourir" en download het document opnieuw. Klik op "valideren"
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I. Een lijst van werknemers exporteren:

1. Klik op "Beheer van
werknemers"
2. Klik op "Bestand van
werknemers exporteren"

2

1

3. Geef de invoerperiode van uw werknemers
op die u wilt exporteren
4. klik op “valideren”

3

4

18

2. Gegevens van de onderneming
A. Inleiding
Sodexo ontvangt de gegevens van de Erkende Ondernemingen van het gewest na inschrijving van de
onderneming in het dienstenchequesysteem.
Deze informatie wordt weergegeven in de Beveiligde Zone van ieder gewest waarvoor de onderneming
een erkenning heeft verkregen. Elke wijziging van gegevens van de onderneming wordt automatisch
aangebracht in de verschillende Beveiligde Zones.
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B. Een dochteronderneming toevoegen

2

1. Klik op « bedrijfsgegevens»
2. Klik op « een dochteronderneming toevoegen»
1

20

3

3. Vul de nodige velden in
4. Klik op « bewaren »

4
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C. Wijziging van het bankrekeningnummer
Indien u uw bankrekeningnummer wenst te wijzigen waarop Sodexo u de dienstencheques terugbetaalt :

2

1. Klik op « Bedrijsgegevens»
2. Klik op « Wijzigen van bankrekeningnummer »

1

-
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U wordt geleidt naar het formulier « Aanvraag tot
wijziging van dossier »
Print het formulier uit en vul de nodige gegevens in
Stuur het document op naar Sodexo via het emailadres of het postadres vermeld op het
formulier

D. Wijziging van de gegevens van de moederonderneming of een
dochteronderneming

2

1. Klik op « Bedrijsgegevens»
2. Klik op het potloodje van de gewenste moeder- of
dochteronderneming

1

Opgelet : u kunt het adres van de moederonderneming niet zelf wijzigen
Indien u het adres van uw moederonderneming wenst te wijzigen, kunt u dit niet doen via uw Beveiligde
Zone.
Deze vraag moet gericht worden aan de gewesten.
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5

3. Wijzig de nodige velden
4. Klik op «Wijzigen opslaan »
5. De wijzigingen werden opgeslaan

3

4
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Bijkomende informatie betreffende bovenvermelde velden :
-

In het vakje « Terugbetaling naar rekening » kunt u kiezen voor welke entiteit de terugbetaling van de afgifte
wordt gedaan: demoederondernemeing of een dochteronderneming

-

Keuze soort terugbetaling :
• Individueel = 1 betaling per afgifte.

De communicatie van de betaling zal bestaan uit het afgiftenummer, de prestatiemaand, het aantal
aangekondigde dienstencheques in de afgifte en uw interne referentie indien aangegeven.
•

Gegroepeerd = indien de onderneming meerdere afgiften bezorgt op éénzelfde dag, zal de terugbetaling
gegroepeerd zijn voor deze afgiften.

De communicatie van de betaling zal bestaan uit het betrokken gewest en de datum van terugbetaling, de interne
referentie wordt in dit geval niet vermeld.
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E. Communiceren van de bedrijfsgegevens aan uw (potentiële)
klanten
Klanten en potentiële klanten kunnen een Erkende Onderneming vinden via een zoekmachine.
Er is een zoekmachine specifiek voor elk gewest.
U dient, per gewest, en dus in elke Beveiligde Zone het volgende aan te geven :
1) De activiteiten die uw onderneming aanbiedt.
2) De postcodes waar uw onderneming de activiteiten uitoefent
Indien u niets aangeeft, zullen uw (potentiële) klanten u niet terugvinden via de zoekmachine.

2

1. Klik op « Bedrijsgegevens »
2. Klik op het potloodje van de gewenste moeder- of

1

dochteronderneming

Ga vervolgens onderaan de pagina « Beheer criteria zoekmotor »
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3. Kies het type activiteit(en)
4. Klik op « Beheer van de postcodes ».

3

4
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5. Duit uw bereikbaarheid aan door het
gewest(en), de provincie(s) en de postcodes
te kiezen.

6. Klik op « Toevoegen »

6
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3. Ingeven van prestatie
A. Ingeven van een prestatie door de werknemer
1. JOB TRACKER
Gedetailleerde informatie betreffende de ingave van een prestatie via de mobiele applicatie Job tracker
kan geraadpleegd worden in de brochure Job Tracker.

2. TELEFOON
De werknemer kan de prestaties tevens ingeven via telefoon.
•
•
-

Via een vaste telefoonlijn : 0800.35.530 (Vlaanderen en Brussel) 0800.35.180 (Wallonië)
Via GSM : 02/547.54.97
De werknemer geeft zijn login in (te vinden in de Beveiligde Zone van de Erkende Onderneming)
De werknemer geeft zijn paswoord in (te vinden in de Beveiligde Zone van de onderneming)

-

Geeft vervolgens het gebruikersnummer in (12 cijfers)
Kiest de activiteit
Geeft het aantal prestatie-uren in
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Opgelet : Indien de klant bevroren of geblokkeerd is, ontvangt de werknemer het bericht dat de rekening
van de gebruiker geblokkeerd is en dat contact opgenomen moet worden met zijn/haar werknemer.
Indien de werknemer de vaste telefoonlijn of gsm van de klant gebruikt, en geregistreerd is in het
systeem van Sodexo, moet de werknemer het gebruikersnummer niet langer ingeven voor deze klant.
Indien de werknemer tot drie maal toe een foute login ingeeft via de vaste telefoonlijn of een gsm, kan
hij of zij gedurende zeer korte tijd geen prestatie ingeven. Indien de werknemer tot drie maal toe een
foute login ingeeft in de mobiele applicatie, kan hij of zij geen prestaties ingeven totdat de Erkende
Onderneming hem of haar een nieuw paswoord geeft. De werknemer kan wel nog steeds de vaste
telefoonlijn of een gsm gebruiker voor het ingeven van prestaties.
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B. Ingeven van een prestatie door de Erkende Onderneming
1. INGEVEN VAN EEN PRESTATIE OP MANUELE WIJZE

2

1

1.
2.
3.
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Klik op « Beheer van prestaties »
Klik op « Nieuwe prestatie ingeven »
Vervolgens komt u op de pagina «
nieuwe prestatie invoeren » waar u de
verschillende velden invult (zie
hieronder)

3
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Opgelet : Het is belangrijk dat u de prestatie ingeeft in de Beveiligde Zone van het gewest van uw klant.
Indien uw klant dus bijv. een Brusselse gebruiker is, dient u de prestatie in te geven in de Beveiligde Zone
Brussel. In het geval u de prestatie ingeeft in de Beveiligde Zone van een ander gewest (in dit geval
Vlaanderen), krijgt u een foutmelding.

-

Indien de invoer van de prestatie geslaagd is, ontvangt u onderstaand bericht.
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2. INGEVEN VAN EEN PRESTATIE VIA EEN IMPORTBESTAND

1

1.
2.

2

Klik op « beheer van prestaties »
Klik op « prestaties importeren »

3

3.

-

Klik op “importbestand downloaden

Vul in het importbestand de onderstaande gegevens in per prestatie en sla het bestand op

34

4
5

6

-

Succesvolle import

4.
5.

Klik op « parcourir » en selecteer uw bestand

6.

Klik op « valideren »
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Indien u het resultaat van de import wenst te
ontvangen, heeft u de mogelijkheid om uw e-mail
adres mee te geven

-

Niet-succesvolle import
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C. Het beheer van een prestatie
1. VALIDEREN/AANPASSEN VAN PRESTATIES
Nadat u via e-mail uw communicatie ontvangt met de vermelding van het aantal dienstencheques die :
- Te bevestigen zijn
- Betwist werden
Gaat u naar uw Beveiligde Zone. (Deze informatie is tevens beschikbaar op de homepage van uw Beveiligde
Zone).

Deze tabel herneemt
de prestaties met
automatische validatie

Deze tabel herneemt
de prestaties met
manuele validatie

Klik op het aantal in blauw om de
Om prestaties te valideren/aan te passen, hebt u twee mogelijkheden :
prestaties te valideren/aan te passen.
A. U kan direct naar het tabblad valideren/anpassen van prestaties gaan door op het aantal in blauw te klikken in de
tabel « prestatie met manuele validatie » (cfr. de tabel hierboven)
B. Zie onderstaande afbeelding :
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1

4

3

2

1. Klik op « Beheer van
prestaties»
2. Onderaan het kader
«zoeken » vindt u het type
van prestatie*
3. U heeft tevens de optie om
het type van prestatie te
kiezen die u wenst te
beheren **
4. Om de prestaties te
beheren, klikt u op
« valideren/aanpassen »

*3 types validatie/bevestiging :
Manueel : alle prestaties ingegeven voor 1/12/2016 (waarbij de automatische validatie niet gold), alle
prestaties die betwist werden door de klant of alle prestaties die aangepast werden door de onderneming
voor de aangepaste automatische validatie (voor erkende ondernemingen sinds 1/12/2016).
Automatisch : elke prestatie die ingegeven werd via de IVR of de app Jobtracker en waarvoor een
automatische validatie geldt na (al dan niet automatische) validatie door de erkende onderneming en na de
automatische bevestiging door de gebruiker.
Betreft tevens elke prestatie die ingegeven werd door de onderneming (manueel of via importbestand) na
1/12/2016 en waarvoor een automatische validatie van 5 dagen geldt voor de onderneming en een
automatische bevestiging na 4 dagen voor de Vlaamse klanten en na 60 dagen voor Brusselse en Waalse
klanten.
Manueel en automatisch : alle prestaties
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1.2. DE VERSCHILLENDE STATUSSEN VOOR EEN PRESTATIE:
Vous avez trois options pour gérer vos prestations :
la case mogelijke
à gauche du
cadre du
dessous
(printscreen)
Hieronder1.deCochez
verschillende
statussen
voor
een prestatie
:
Lorsque
la
case
est
cochée
vous
pouvez
directement
aller
en
bas de Zone)
la page pour valider les prestations
- Geregistreerd : de prestatie werd ingegeven (IVR, app of via Beveiligde
dont
la
case
a
été
cochée.
Une
fois
que
cela
a
été
enregistré,
vous
- Gewijzigd : de prestatie werd gewijzigd voor de automatische validatie trouverez la notification « X
prestations ont été validées »
- Gevalideerd : de prestatie werd manueel of automatisch gevalideerd door de erkende onderneming
2. Naviguez sur la droite du tableau à l’aide du menu déroulant, vous verrez un crayon, cliquez, et
- Betwist : de prestatie werd betwist door de gebruiker
vous pourrez modifier la prestation. Ensuite cliquez sur « enregistrer »
- Verbeterd : de prestatie werd betwist door de gebruiker en nadien verbeterd door de erkende
Une fois modifié, vous trouverez la notification « la prestation a été modifiée »
onderneming
3. Naviguez sur la droite du tableau à l’aide du menu déroulant, vous trouverez une poubelle, cliquez
- Geen cheques
: er
zijnpouvez
onvoldoende
dienstencheques
in de en
portefeuille
van« de
klant om»de
te
dessus,
vous
alors supprimer
la prestation
cliquant sur
supprimer
et prestatie
vous pouvez
betalen également ajouter un commentaire mentionnant « pourquoi supprimer la prestation », une fois
- Cheques que
toegekend
: ercliqué
zijn voldoende
cheques
in de
portefeuille
van de klant,
waardoor
de »cheques
vous avez
sur supprimer
il sera
indiqué
: « la prestation
a été
supprimée
toegekend kunnen worden voor de prestatie
- Terugbetaling aangevraagd : voor de prestatie werd een terugbetaling aangevraagd door de erkende
onderneming
Vous avez la possibilité
d’exporter
un fichier de
prestations
: cela
sert à avoir une
générale
- Geannuleerd
: de prestatie
werd geannuleerd
door
de erkende
onderneming.
Elkevue
prestatie
kande toutes les

Exporter une liste de prestation

-

geannuleerd worden tot op het moment dat de prestatie de status « terugbetaling aangevraagd » of de
status « te betalen buiten dienstencheques » heeft.
Te betalen buiten dienstencheques : de prestatie die niet voldoet aan de 12 maanden regel
prestations suivant le critère que vous sélectionnez
Geen contract : er werd geen contract geregistreerd voor de werknemer die de prestatie leverde
2. DE PRESTATIES BEHEREN
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2. HET BEHEER VAN PRESTATIE

1

40

2

3

Indien u via optie 1 werkt:
Wanneer één of meerdere vakjes aangevinkt zijn, kan u onderaan de pagina de (aangevinkte) prestaties
valideren. Eens gevalideerd, krijgt u de melding « X prestaties werden gevalideerd»
Indien u via optie 2 werkt:
U kunt in dit geval de prestatie wijzigen. Klik vervolgens op « Registreren »
Eens gewijzigd, krijgt u de melding « de prestatie werd gewijzigd »
Indien u via optie 3 werkt:
U kunt in dit geval de prestatie wissen door op « wissen » te klikken. U kunt tevens een commentaar
toevoegen. Eens u op « wissen » hebt geklikt, krijgt u de melding « de prestatie werd gewist ».
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3. EEN BESTAND VAN PRESTATIES EXPORTEREN

1. Klik op « Beheer van
prestaties»
2. Klik op « prestaties
exporteren »

1

2
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1
2

3

1. Kies de gegevens die u wenst te exporteren (cfr status p.3)
Drie bijkomende statussen :
- Alles behalve terugbetaling aangevraagd : deze gegevens bestaan uit alle prestaties die nog niet werden
terugbetaald
- Planningscontrole : voor uw intern beheer
- Debiteurenbeheer : idem
2. Kies de periode gedurende dewelke de prestatie uitgevoerd werd
3. Klik op « valideren »
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Eens u op « Valideren » hebt geklikt, vindt u een Excel bestand. Hieronder vindt u de de uitleg betreffende
de kolommen in het bestand :
Kolom A : nummer van de prestatie
Kolom B : gebruikersnummer van de klant
Kolom C : autorisatienummer van de erkende onderneming
Kolom D : Login van de werknemer
Kolom E : naam van de werknemer
Kolom
La F : voornaam van de werknemer
Kolom G : INSZ-nummer van de werknemer
Kolom H : interne referentie van de werknemer
Kolom I : datum van de prestatie
Kolom J : datum van ingave van de prestatie
Kolom K : activiteitscode
Kolom L : aantal gepresteerde uren
Kolom M : code van het statuut van de prestatie (hieronder de details van elk van de codes)

STATUS VAN DE PRESTATIE:
0 : Created
1 : Modified by provider before validation
2 : Validated by provider
3 : Opposed by customer
4 : Corrected by provider before revalidation
5 : Revalidated by provider
6 : Accepted by customer (No voucher assigned)
7 : Accepted by customer (voucher assigned)
8 : In a remittance
9 : Cancelled
10 : Proposed to cancel by customer
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1. VAKANTIES VAN DE KLANT
Indien uw klant vakantiedagen heeft aangegeven in zijn/haar Beveiligde Zone, wordt de termijn voor
bevestiging automatisch verlengd tot het einde van zijn/haar vakantie (max 30 dagen)

2. INGEVEN VAN EEN AFGIFTE
Om een terugbetaling aan te vragen voor de prestaties met de status « Cheques toegekend » :
1. Klik op « Beheer van afgiften»
2. Klik op «Ingeven van een
afgifte »
2
1
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3. Kies de gewenste maand*
4. Klik op « Opzoeken »

3

4

*In het vakje « maand » vindt u de prestatiemaanden met de prestaties in status « cheques toegekend ». Indien geen
enkele prestatie de status « cheques toegekend » heeft, betekent dit dat het proces van terugbetaling nog lopende is.
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-
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5. U vindt vervolgens een lijst van alle
prestaties voor de gekozen maand en
waarvoor een terugbetaling aangevraagd
kan worden
Hoe kan u de prestaties selecteren die
waarvoor u een terugbetaling wenst ?
6. A. U selecteert : « Alles aanduiden » (om
alle prestaties te selecteren)
B. Of door het vakje rechts aan te vinken
om bepaalde prestaties te selecteren
7. U kan tevens een referentie aangeven
(niet verplicht). Dit laat u toe om uw
betalingen af te stemmen.
Indien de afgifte succesvol aangemaakt
werd, krijgt u de melding « De afgifte XXXX
werd opgemaakt»

4. Beheer van afgiften
A. Aankondiging van papieren dienstencheques

1

2

Klik op « Beheer van afgiften »
Klik op « Papieren
dienstencheques aankondigen »

B

A

U heeft 2 opties :
A. Klik op « een dienstencheque handmatig
aankondigen »
B. Klik op « een bestand met dienstencheques
aankondigen »
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Indien u optie 1 kiest :

1. Vul de gevraagde gegevens manueel
in (prestatie per prestatie). Hieronder
vindt u de uitleg voor elk veld.
2. Klik op « Dienstencheque
aankondigen »

1

2

•
•

•
•
•

Exploitatiezetel
De naam of het INSZ-nummer van de werknemer : belangrijk : indien u de eerste twee cijfers van
een INSZ-nummer ingeeft, krijgt u zicht op een keuzemenu die u toelaat het juiste INSZ-nummer te
selecteren.
Activiteit gepresteerd door de werknemer
Datum van de prestatie
Serienummer van de cheque (33 cijfers die u kan vinden onder de barcode op de rechterzijde van de
cheque) of het nummer dat zich bevindt op het afscheurstrookje (16 of 17 cijfers)
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-

U ziet vervolgens de ingevulde gegevens onderaan de pagina.
Indien u een fout heeft begaan bij het invullen van de gegevens, volstaat het om op het potloodje te
klikken, om de gewenste aanpassingen aan te brengen.
Indien u de lijn wenst te verwijderen, kunt u op het vuilnisbak icoontj klikken (rechts van het potloodje)
Indien u meerdere lijnen wenst te verwijderen, klik op « dienstencheques verwijderen »
Indien de gegevens correct zijn, klik op « Indienen »
Bij een fout, plaats de muis op de rode logo om de foutmelding te bekijken.

OPGELET : In de meeste gevallen kan u het foute gegeven wijzigen. Met uitzondering van de gevallen waar
de foutmelding aangeeft dat de cheque reeds terugbetaald werd, vervallen is of geannuleerd werd door de
gebruiker. In deze gevallen kan u de cheque niet aankondigen.
Indien een gele driehoek verschijnt wanneer u op « indienen » klikt, dient u de eenvoudige verschenen
instructies te volgen.
- Indien alles correct verloopt, ontvangt u de volgende boodschap : “de dienstencheques werden
succesvol afgeleverd”
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Indien u optie 2 kiest :

1. Klik op « Een bestand met
dienstencheques aankondigen »
2. Kies het model van het bestand dat u
wenst te downloaden
3. U ontvangt het best bestaande uit
vier kolommen :
• Voucher serial number :
serienummer van de cheque
• NISS = INSZ van de werknemer
• Date = prestatiedatum
• Activity = type gepresteerde
activiteit

OPGELET : om u te helpen bij het correct invullen van het bestand kunt u gebruik maken van het « data
formaat » vermeld in het rode kader.
- Eens het bestand ingevuld is, geeft u een naam aan het bestand en slaat u het op
- Vervolgens voegt u het bestand toe in de pagina op de Beveiligde Zone via « Bestand kiezen».
- Klik op « invoeren »
- Indien uw bestand geen fouten bevat, ontvangt u het bericht « de dienstencheques werden succesvol
afgeleverd »
- Indien uw bestand een fout bevat, zal een rode logo of oranje driehoek verschijnen. Voor meer uitleg
klikt op de logo.
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B. Lijst van afgiften
De lijst van afgiften geeft u een overzicht van de afgiften die door Sodexo werden ontvangen binnen het tijdsbestek
dat u zelf kan kiezen via de zoekcriteria.

2
1

4

3

A
B

6
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5

1. Klik op « Beheer van afgiften »
2. Klik op « Lijst van afgiften »
3. Kies het terugbetalingscentrum
4. Kies de datum
5. Kies het betaalmiddel
Vervolgens kan u opteren voor het
volgende:
A. Kies “toon enkel afgiften met te
corrigeren dienstencheques”
B. Kies “toon enkel afgiften met
geweigerde dienstencheques”
6. Klik op «Opzoeken»

Om specifieke afgiften te raadplegen :
1. Klik op « Specifieke aangifte
zoeken »
U dient bij gebruik van deze optie
het afgiftenummer of uw vrije
referentie (zoals vermeld op uw
online afgifteborderel) in te geven.
2. Klik op « Opzoeken »

1

2

U kunt tevens klikken op :
« Zoekcriteria wissen » : wist de zoekcriteria die u in het kader hebt ingegeven
Afdrukken : laat u toe de lijst van afgiften af te drukken
Exporteren : laat u toe om de lijst van afgiften te exporteren

Detail van de lijst van afgiften :
o i = laat u toe om het detail van de afgiften te raadplegen (zie punt A voor meer info)
o Afgiftenummer = afgiftenummer Sodexo
o Afgifte referentie = de referentie die u zelf hebt ingegeven via het online afgifteborderel
o Type = E: elektronisch/P: papier
o Prestatiemaand = prestatiemaand waarop de afgifte betrekking heeft
o Datum ontvangst afgifte = dat van ontvangst van de afgifte bij Sodexo
o Aantal cheques aangekondigd = aantal cheques aangekondigd op het afgifteborderel
o Aantal cheques terugbetaald = aantal cheques die door Sodexo werden terugbetaald
o Aantal cheques te corrigeren = aantal cheques die gecorrigeerd moeten worden (zie punt B voor meer info )
o Aantal geweigerde cheques = aantal cheques die geweigerd werden voor één of meerdere redenen (zie punt C voor
meer info)
o Terugbetalingscentrum = autorisatienummer waarvoor de afgifte ingediend werd
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1. Hoe een overzicht krijgen van het detail van een afgifte ?
Klik op de « i » :

U krijgt vervolgens een overzicht van het detail :

In het kader « Algemeen » vindt u alle informatie van de afgifte. U vindt hier bijkomende informatie zoals de datum van
de eerste terugbetaling en het totaal terugbetaald bedrag voor de afgifte.
In het kader « detail » krijgt u een overzicht van het aantal cheques per uitgiftemaand en de terugbetaalwaarde per
cheque:
- € 23,14 (Brussel)
- € 23,02 (Vlaanderen)
- € 23,39 (Wallonië)
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2. Hoe cheques corrigeren ?
Eens u op de pagina « lijst van afgiften » bent, klik op het blauwe cijfertje in de kolom « aantal cheques te corrigeren »

U wordt vervolgens geleid naar een andere pagina waar u een overzicht krijgt van de te corrigeren cheques.
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Details van het overzicht :
o Dienstencheques = volledig nummer van de dienstencheque
o Erkenningsnummer
o Rijksregisternummer van de werknemer = INSZ-nummer
o Datum van de prestatie = formaat DDMMJJ
o Activiteit = activiteit waarvoor de cheque gebruikt werd
o Potloodje = laat u toe om de cheque te corrigeren
Klik op het potloodje om naar de correctiepagina te gaan
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A

B
C

D

De velden die gecorrigeerd moeten worden, worden aangeduid met een rood kader.
OPGELET : rechts bovenaan wordt vermeld tot wanneer u de cheque kan corrigeren.
A. Klik op « Bewaren » om de door u aangebrachte correcties op te slaan
B. Klik op « Bewaren en verdergaan » om de door u aangebrachte correcties op te slaan en over te
gaan tot de correctie van de volgende cheque
C. Indien u alles wenst te annuleren, klik op « annuleren » om de aangebrachte correctie voor de
cheque te wissen.
D. Klik op « Overslaan » om door te gaan naar de volgende cheque zonder de correctie voor de cheque
op te slaan.
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3. Hoe een overzicht krijgen van de redenen van weigering van de cheques ?
Klik op het blauwe cijfertje in de kolom « aantal geweigerde cheques »
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U wordt geleid naar een andere pagina.

Bovenaan het overzicht vindt u het afgiftenummer van Sodexo en de datum van ontvangst van de afgifte bij Sodexo
Details overzicht :
o Reden = reden van weigering van de cheque(s)
o Aantal geweigerde cheques = het aantal geweigerde cheques voor deze reden
o uitgiftemaand = maand van bestelling van de cheque
o chequenummer = serienummer van de cheque
o naam van de gebruiker = naam en voornaam van de gebruiker
BELANGRIJK : u kan terugkeren naar de lijst door op « terug naar de lijst » te klikken. U kan het overzicht tevens
exporteren in Excel formaat door te klikken op « exporteren»
OPGELET : één cheque kan geweigerd worden voor meerdere redenen. Het is dus mogelijk dat éénzelfde cheque
meerder malen in het overzicht kan voorkomen.
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Hieronder de redenen van niet-terugbetaling cheques :
Vervallen dienstencheques
Niet-herkend als een dienstencheque
Dienstencheque geannuleerd op vraag van gerbuiker
Dienstencheque reeds terugbetaald
Dienstencheque niet tijdig gecorrigeered
Prestatiedatum > 12 maanden
Werknemer niet tijdig geregistreerd
De onderneming is niet erkend voor de activiteit
Geen erkenning op de prestatiedatum
Geen contract geregistreerd voor de werknemer
De werknemer heeft het aantal toegelaten prestatieuren overschreden
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