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Persbericht – 24 juli 2014 

Naar 100 % elektronische maaltijdcheques 

Het Koninklijk Besluit van 24 juli 2014 voorziet de stopzetting van de papieren maaltijdcheques op 30 september 

2015. Vanaf 1 oktober 2015 mogen alleen nog elektronische maaltijdcheques worden uitgegeven. Hierdoor 

wordt België het eerste Europese land dat volledig overschakelt naar het elektronische formaat en zo kan 

profiteren van de administratieve vereenvoudiging en de economische voordelen die gepaard gaan met deze 

oplossing. 

Vandaag  vertegenwoordigen de elektronische maaltijdcheques reeds 50% van de maaltijdcheques in circulatie; 

22.500 ondernemingen schakelden reeds over naar elektronische maaltijdcheques en meer dan 13.000 

handelaars aanvaarden elektronische maaltijdcheques. De uitgiftebedrijven hebben een bijkomende omkadering 

voorzien voor de bedrijven en de handelaars bij de veralgemening van de elektronische maaltijdcheques. 

EEN VLOTTE OVERSTAP 

De geldigheidsduur van alle papieren maaltijdcheques die worden uitgegeven vanaf 1 januari 2015 zal beperkt zijn 

tot 31 december 2015. Deze degressieve geldigheidsduur garandeert de handelaars dat de papieren 

maaltijdcheques op het einde van het jaar 2015 volledig zullen verdwijnen. 

Parallel daarmee zullen de uitgiftebedrijven een planning voorzien om hun klanten te begeleiden bij de 

veralgemening van de elektronische maaltijdcheques, en dit op basis van de ervaring die zij de voorbije jaren al 

hebben opgedaan met dit product. 

EEN EENVOUDIGER, SNELLER EN VEILIGER SYSTEEM 

Dankzij de elektronische maaltijdcheques zijn de terugbetalingstermijnen voor de handelaars zeer kort (48 uur) en 

verdwijnt het risico op verlies en diefstal. Het proces binnen een onderneming wordt administratief ook 

vereenvoudigd.  

EEN SYSTEEM DAT REEDS OP GROTE SCHAAL WORDT TOEGEPAST EN GEBRUIKT  

Uit alle cijfers blijkt dat het gebruik en de aanvaarding van de elektronische maaltijdcheques voortdurend 

toeneemt. Het aantal bedrijven met minder dan 50 werknemers die zijn overgeschakeld naar de elektronische 

maaltijdcheques is tussen januari en juni 2014 bijna verviervoudigd. De aanvaarding van de elektronische 

maaltijdcheque door de handelaars kent ook een grote toename: waar eind 2012 ongeveer 8.600 handelaars 

elektronische maaltijdcheques aanvaardden, is dit aantal nu al gestegen tot ongeveer 13.000. Bovendien situeert 

deze vooruitgang zich vooral in de detailhandel en de horeca. 

 

Over VIA  

Voucher Issuers Association (VIA) is een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel gevestigd in Brussel. 

 

De vereniging heeft als doel: 

- de beroepsbelangen van haar leden te verdedigen; 

- ze te vertegenwoordigen bij de nationale en internationale overheden; 
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- de creatie, het gebruik, de productie, de beveiliging, de valorisatie, de uitgifte en de distributie van “cheques en instrumenten, 

materieel of elektronisch, uitwisselbaar voor specifieke goederen of diensten”, hierna de “cheque-instrumenten” genoemd, op 

nationaal en internationaal niveau te onderzoeken en te testen. 

Haar voornaamste rol betreft de verdediging van de beroepsbelangen van haar leden, met name de handelsondernemingen met 

maatschappelijke zetel gevestigd in België en met als hoofdactiviteit de uitgifte en de commercialisering van cheques en instrumenten die 

uitwisselbaar zijn voor specifieke goederen en diensten. 

 

De vereniging organiseert en neemt deel aan alle werken, enquêtes, conferenties, vergaderingen of congressen die rechtstreeks of 

onrechtstreeks in verband staan met de producten en diensten die haar leden aanbieden, en dat met haar eigen vertegenwoordigers of door 

een beroep te doen op speciaal aangeduide en goedgekeurde mandatarissen. 

 

Perscontacten 

FR – Bastien Pellegrin, bastien.pellegrin@edenred.com (+32 2 679 55 73) 

 

NL – Cathy Schoels, cathy.schoels@gmail.com (+32 477 68 02 80) 

 

Monizze – Jean Louis Van Houwe, jlvh@monizze.be (+32 498 44 57 99)  

 

 


