
 

Brussel, 27 Januari 2015 

 

Maaltijdcheques: het debat werd reeds beslist  
door het parlement en de Sociale partners 

 
 
Een aantal maanden geleden werd een gelijkaardig wetsvoorstel ter afschaffing van de maaltijdcheques 
verworpen, na onderzoek in het Parlement en in de Raad Economische en Fiscale Zaken. Deze beslissing 
steunde op diverse economische studies, alsook op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de 
KMO (HRZKMO) en de Nationale Arbeidsraad (NAR). Daarenboven hebben de NAR, de HRZKMO en de Raad 
voor het Verbruik zich uitgesproken voor een veralgemening van de elektronische maaltijdcheque en werd 
een Koninklijk Besluit uitgegeven op 29 juni 2014 dat de 100% overschakeling naar het elektronische systeem 
vastlegde op 1 oktober. 
  
Fiscale impact: prijskaartje voor de overheidsfinanciën geschat op 2 miljard euro 
De fiscale gevolgen van een vervanging van de maaltijdcheques door een netto-vergoeding werden door de 
Nationale Arbeidsraad voorgelegd in zijn advies 1896 van 25 februari 2014.  De kost van de vervanging werd op 
2 miljard € geschat door de FOD Financiën. Het budgettaire risico werd tevens bevestigd door expert-
fiscalisten.   
 
Economische impact : een verlies van 400 miljoen euro aan binnenlandse consumptie  
Indien maaltijdcheques zouden vervangen worden door een netto-vergoeding, dan zou de binnelandse 
Belgische consumptie een verlies leiden van 400 miljoen euro, waarvan 300 miljoen euro zouden gespaard 
worden en 100 miljoen voortaan gespendeerd worden voor aankopen in het buitenland. Analyses vanwege 
Roland Berger en Ideaconsult.  
 
Deze situatie zou kunnen leiden tot een verlies van 8000 arbeidsplaatsen, aldus Ideaconsult.  
 
Sociale impact : bescherming lage inkomens  
De maaltijdcheques, als één van de meest « gelijke » extralegale voordelen, beschermt de lage inkomens 
omwille van haar onbeslagbaar karakter. In haar advies van 25 februari 2014 heeft de NAR eveneens bevestigd 
dat “via de elektronische maaltijdcheques de bescherming van het voedingsbudget wordt behouden, en dit 
vooral voor de lagere inkomens.” “Maaltijdcheques vertegenwoordigen meer dan 6% van de totale consumptie 
inzake voedselaankopen, wat een bedrag van 1, 9 miljard EUR betekent en dit voor 1, 65 miljoen 
begunstigden.” Advies dd 25 februari 2014 van de Nationale Arbeidsraad.  
 
 

Het geheel van de verschillende impacten die door meerdere analyses werden beargumenteerd, hebben in 
2014  geleid tot meerdere standpunten tegen de afschaffing van maaltijdcheques:  
 
1.      25 februari 2014 door de Nationale Arbeidsraad   
2.      12 maart 2014 door het Parlement  
3.      25 maart 2014 door de Nationale Arbeidsraad die en unaniem advies heeft uitgebracht met het voorstel 

tot een totale migratie naar elektronische maaltijdcheques voor eind september 2015. 
4.  27 maart 2014 door de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO 
De afschaffing van maaltijdcheques werd niet opgenomen in het regeerakkoord.  

 
  



 

Elektronische maaltijdcheques : reeds  65% van het uitgegeven volume op 31/12/2014  
De invoering van elektronische maaltijdcheques is geslaagd. Vandaag wordt reeds 65% van het 
uigegeven volume in elektronische vorm uitgegeven en dit cijfer zal 100% bedragen eind september. 
Reeds 14.000 handelszaken en restaurants aanvaarden de elektronische maaltijdcheque. Het geheel 
aan partijen (Horeca, distributie, werknemers en werkgevers) tonen zich tevreden over het systeem.  

 

De vereniging VIA, Voucher Issuers Association, overkoepelt alle uitgevers van titels (cheques) gematerialiseerd of gedematerialsieerd die 
inwisselbaar zijn tegen specifieke  goederen of diensten. De vereniging behartigt de belangen van haar leden bij de nationale en 
internationale autoriteiten door verbeteringen of alternatieven voor te stellen inzake de valorisatie, de beveliging, de uitgifte, het 
spenderen evenals de verdeling van de uitgegeven titels.  
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