
Statuscodes van de prestaties 
 

Statuscode (in de export van 
de prestaties) 

Benaming van de status Achtergrond 

0 Geregistreerd 
De prestatie werd ingevoerd door de werknemer of de 

erkende onderneming 

1 Gewijzigd 
De prestatie werd gewijzigd door de erkende 

onderneming 

2 Gevalideerd 
De prestatie werd gevalideerd door de erkende 

onderneming en is in afwachting van de bevestiging 
van de gebruiker 

3 Betwist 
De prestatie werd betwist door de gebruiker en is in 

afwachting van de wijziging/validatie door de erkende 
onderneming 

4 Verbeterd 
De prestatie werd verbeterd door de erkende 

onderneming 

5 Gevalideerd 
De prestatie werd opnieuw gevalideerd door de 

erkende onderneming (na een betwisting) 

6 
Ontbrekende 

dienstencheques 
De gebruiker heeft niet genoeg dienstencheques in 

zijn portefeuille om deze prestatie te betalen 

7 
Dienstencheques 

toegekend 
De dienstencheques werden toegekend aan de 

prestatie 

8 
Terugbetaling 
aangevraagd 

De prestatie werd volledig aangevraagd voor 
terugbetaling 

9 Geannuleerd 
De prestatie werd geannuleerd door de erkende 

onderneming 

10 Voorstel tot annulering 
De gebruiker vraagt de annulering van de 

elektronische prestatie aan 

11 
Klaar voor de toekenning 

van dienstencheques 

Deze status wordt getoond wanneer de prestatie 
gevalideerd werd door de erkende onderneming en 

bevestigd werd door de gebruiker. 

12 
Te betalen buiten 
dienstencheques 

De prestatie kan niet meer worden vergoed met 
dienstencheques 

14 Geen contract 
De werknemer heeft geen contract in de beveiligde 

zone 

15 

 

Bevestigd 

Nieuwe code voor deze 
status (voorheen 11) 

Deze status wordt getoond wanneer de prestatie 
bevestigd werd door de gebruiker en in afwachting is 

van de validatie door de erkende onderneming. 



16 
Gedeeltelijk toegekend 

(1ste gedeeltelijke 
toekenning) 

 
De gebruiker had voldoende dienstencheques in zijn 

elektronische portefeuille om gedeeltelijk 
dienstencheques aan de prestatie toe te kennen 

(bijvoorbeeld: gedeeltelijke toekenning van 2 van de 4 
vereiste cheques). 

17 Gedeeltelijk terugbetaald 

 
De erkende onderneming heeft de terugbetaling 

gevraagd van de gedeeltelijk toegewezen 
dienstencheques (bijvoorbeeld: vraag voor 

terugbetaling van 2 van de 4 vereiste cheques). 

18 
Gedeeltelijk toegekend 

(2de gedeeltelijke 
toekenning) 

 
De gebruiker heeft bijkomende dienstencheques 

toegekend aan de prestatie, maar deze is daarmee 
nog niet volledig betaald (bijvoorbeeld: gedeeltelijke 

toekenning van een 3de cheque van de 4 vereiste 
cheques). 

19 
Gedeeltelijk toegekend 

(laatste gedeeltelijke 
toekenning) 

 
De gebruiker heeft de laatste dienstencheque 

toegekend. De prestatie is hiermee volledig betaald 
(bijvoorbeeld: gedeeltelijke toekenning van de 4de en 

laatste cheque). 
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