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Koop eens een Valentijnscadeau met ecocheques
Ecocheques worden 10 jaar; wanneer gaan ze volledig elektronisch?
Antwerpen, 12 februari 2019 – De ecocheques bestaan dit jaar exact 10 jaar en worden op advies
van de Nationale Arbeidsraad binnenkort misschien volledig elektronisch – wat het risico verkleint
om ze te verliezen. Ecocheques zijn een populair extralegaal verloningselement. In ons land genieten
meer dan 1,6 miljoen werknemers ervan, dankzij een overeenkomst op sectoraal of
ondernemingsniveau. Payroll en HR-dienstverlener SD Worx raadt aan de geldigheidsduur in de
gaten te houden en geeft 14 cadeau-tips voor Valentijn.
Ecocheques bestaan 10 jaar: meer dan 1,6 miljoen werknemers krijgen ze
Het systeem van de ecocheques werd ingesteld door de cao nr. 98, die op 20 februari 2009 werd
gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Deze kader-cao werd reeds verschillende keren gewijzigd om de
lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques kunnen aangekocht worden, up to
date te houden.
Meer dan 1,6 miljoen werknemers (in FTE), verspreid over iets meer dan 82.000 ondernemingen,
genoten in 2017 van ecocheques. Samen goed voor een totale waarde van 243 miljoen EUR. Dit leren
we uit cijfers afkomstig van de Voucher Issuers Association (VIA), de vzw die de uitgiftemaatschappijen
van ecocheques groepeert. Dit brengt het gemiddelde bedrag per persoon op ongeveer 150 EUR (in
2017), te besteden aan ecologische producten, in meer dan 10.000 verkoopspunten.
Minimum 35 EUR, max 250 EUR per jaar
Ecocheques zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen, als er gelijktijdig aan
verschillende voorwaarden voldaan is. Eén van deze voorwaarden houdt in dat de waarde van de
toegekende ecocheques per jaar en per werknemer maximum 250 EUR mag bedragen.
In 35 van de 60 paritaire (sub)comités waarin een sectorale regeling rond de toekenning van
ecocheques werd uitgewerkt, wordt het wettelijk voorziene maximumbedrag toegekend aan voltijds
werknemers met een volledige tewerkstelling. In de overige 25 comités worden lagere bedragen
toegekend, gaande van 35 EUR over 100/125 EUR tot 210 EUR.1
Ook de ecocheques gaan (helemaal) digitaal
Sinds 1 januari 2016 kunnen ecocheques ook in elektronische vorm toegekend worden. Papieren
ecocheques blijven nog steeds mogelijk. Van een definitieve overgang van papier naar elektronisch is
voorlopig geen sprake.
Nochtans pleit de Nationale Arbeidsraad (NAR)2 voor een veralgemening van het elektronisch circuit,
omdat dit alleen maar voordelen met zich mee zou brengen voor handelaars, werkgevers en
werknemers. Met de planning die de NAR vooropstelde, zou het doek definitief over de papieren
ecocheques vallen vanaf 1 januari 2021.
Om die timing te halen, was echter een koninklijk besluit (KB) nodig tegen eind 2018. De geleidelijke
overgang van papier naar elektronisch vereist immers een regelgevend kader. Dat KB is er niet
gekomen. Voorlopig blijven papieren en elektronische ecocheques dus nog naast elkaar bestaan.
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Veerle Michiels, juridisch expert bij SD Worx: “Het lijkt logisch dat ook de ecocheque mee gaat met zijn
tijd en binnenkort enkel uitsluitend elektronisch ter beschikking wordt gesteld. Net zoals de
maaltijdcheques die sinds 1 oktober 2015 volledig elektronisch zijn. Papieren ecocheques werden nogal
eens verloren gelegd in één of andere schuif. Via een pasje kan je ze minder snel verliezen. Vergeet ze
zeker niet te besteden. Ecocheques zijn 24 maanden geldig (te rekenen vanaf de terbeschikkingstelling
aan de werknemer). Hou dus zeker de geldigheidsduur goed in de gaten.”
14 cadeau-ideetjes voor Valentijn
Neen, geen romantische snijbloemen maar wel bomen, struiken of een nieuw gazon. Of dacht je dat
je met jouw ecocheques enkel een nieuwe wasmachine of stofzuiger kan kopen? Niet meteen waar je
partner van droomt? Kijk eens naar de volgende (geheel vrijblijvende) suggesties.
Voor hem of voor haar (of voor je partner en jezelf):
 Een verblijf (hotel, …) in België met ‘Green Key’ label
 Apparaten die uitsluitend werken op zonne-energie zoals radio’s, uurwerken,
toetsenborden, Bluetoothspeakers,…
 (Mechanisch) uurwerk
 Ledverlichting
 Televisietoestel A+-label
 PC, tablet met een eco-label
 Kleding met eco-label
 Nieuw matras met ecolabel
 Alle bio-ingrediënten voor een etentje bij kaarslicht
 Schoonheids- of verzorgingsproducten in een bio-garantiewinkel
 Duurzame houten meubelen (met fsc en pefc-label)
 Fiets en toebehoren, zoals drinkbus
 Niet-gemotoriseerd tuinmateriaal zoals kruiwagens, tuinslangen, gieters, maar ook:
grasmaaiers en elektrische robotmaaiers, elektrische grastrimmers en heggenscharen
 Een boom of struik, als symbool van jullie liefde voor elkaar

Meer ideeën op www.myecocheques.be
Meer informatie?
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