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DE CONSUMPTIECHEQUE  
Ik ben een handelaar 
 

Wat is de Consumptiecheque? 
 
De Consumptiecheque is een uitzonderlijke maatregel van de overheid met als doel extra koopkracht te 
bieden aan Belgische werknemers en steun te bieden bij de heropstart van Belgische sectoren die hebben 
geleden onder de gevolgen van de Coronavirus-crisis. De werkgevers kunnen tot €300 geven per werknemer 
die hij of zij kan uitgeven bij de Belgische horecasector, voor sportieve en culturele activiteiten of bij 
onafhankelijke kleinhandelaardie* zijn deuren heeft moeten sluiten tijdens de lockdownperiode. 
 
Wat zijn de voordelen van de Consumptiecheque? 
 
De Consumptiecheques hebben een beperkte geldigheidsdatum en kunnen enkel uitgegeven worden in een 
beperkt aantal zaken bepaald in het Koninklijk Besluit. Het is een extra koopkracht exclusief gericht aan 
specifieke sectoren in het kader van de economische relance. 
 
Wat is de geldigheidsduur van de Consumptiecheques? 
 
De Consumptiecheques zijn geldig tot en met 7 juni 2021. 
 
In welke formaat is de Consumptiecheque beschikbaar ? 
 
De Consumptiecheque wordt aangeboden in papieren vorm of elektronische vorm door de erkende 
uitgevers: Edenred, Monizze en Sodexo. 
 
Moet het bedrag van (max.) € 300 in één keer worden besteed? 
 
Neen. De Consumptiecheque wordt uitgegeven in cheques van 10€. Het is dus mogelijk om deze in 
verschillende keren te besteden. 
 
Opgelet, de terugbetaling in geld is niet toegestaan 
 
Welke activiteitensectoren zijn toegestaan met Consumptiecheques? 
 

• Restaurants 
• Cafés 
• Hotels 
• Cultuur (erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde autoriteit) 
• Sport (sportvereniging waarvoor een federatie is erkend of gesubsidieerd door de Gemeenschappen 

of die tot een van de nationale federaties behoort) 
• Kleine ondernemingen * die minstens een maand hebben moeten sluiten en die voldoen aan de 

voorwaarden vermeld in artikel 15/1, §1 van het Wetboek van vennootschappen - punt 4: 
 

• Een micro-onderneming zijn: onderneming met rechtspersoonlijkheid die op de 
afsluitingsdatum geen dochteronderneming of moedermaatschappij is 

• Aantal werkzame werknemers, jaarlijks gemiddelde: 10 
• Jaaromzet excl. Btw: 700.000 euro 
• Balans: 350.000 euro. 

 
Hoe accepteer ik Consumptiecheques in mijn winkel/restaurant? 
  
Om het je makkelijk te maken, hebben we een vereenvoudigde procedure opgezet voor de 
Consumpticheque. Vul in ons online formulier de gevraagde gegevens in, en de 3 uitgevers, Edenred, 
Monizze en Sodexo bezorgen je een gepersonaliseerde offerte. 
Vul je aanvraag in op www.beaffiliate.be 

http://www.beaffiliate.be/

