
 
 

Brussel, 29 september 2015 

 

JONGE HORECA-ONDERNEMERS OVERTUIGD VAN 

ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES 

Binnen 100 dagen, vanaf 1 januari 2016, zijn er geen papieren maaltijdcheques meer, alleen nog 
elektronische. Duizenden winkels en restaurants aanvaarden ze al. Een dienst waarvan jonge 
ondernemers in de sector steeds vaker gebruikmaken. Om de administratieve rompslomp te 
vereenvoudigen, hebben VIA, de vereniging van uitgevers van maaltijdcheques, en de HORECA-
federaties een online platform ontwikkeld. Niets dan voordelen dus voor de consument, die met 
zijn cheques in een steeds groter netwerk terechtkan.   
 
18.500 winkels en restaurants verwelkomen de elektronische maaltijdcheque  
Broodjeszaken, hamburgerrestaurants (Manhattan Burger, Ellis Burger), slow food, food trucks (Keep 
on Toasting), Take Away (Tram de Boitsfort), traiteurs (Coin des Saveurs),... jonge ondernemers zien 
dit nieuwe, snelle, efficiënte en beveiligde betaalmiddel helemaal zitten. Vandaag telt het netwerk al 
18.500 verkooppunten.  
 

VIA en de HORECA-federaties lanceren een aansluitingsplatform en breiden het netwerk uit 

De maaltijdcheques worden uitgegeven door drie bedrijven. Om alle elektronische maaltijdcheques 
te kunnen aanvaarden, moet elk verkooppunt bij elke uitgever een aanvraag indienen. Met het 
platform dat VIA en de HORECA-federaties hebben ontwikkeld, verlopen de administratieve stappen 
veel eenvoudiger.  
“We zijn erg blij met de eerste resultaten van dit platform: de feedback van onze leden is erg positief, 
het vereenvoudigt effectief de stappen die je moet ondernemen om de  elektronische maaltijdcheques 
te aanvaarden,” zegt Isabelle Lefebvre van Horeca Vlaanderen. 
 
Omzet: +7% 
Maaltijdcheques bieden de handelaars tal van voordelen. Een studie uitgevoerd door professor 
Konings van de KU Leuven heeft aangetoond dat de handelaars die maaltijdcheques aanvaarden hun 
omzet met 7% zien stijgen ten opzichte van de handelaars die dat niet doen.   
"De elektronische maaltijdcheque verhoogt de omzet. Hij heeft een echt hefboomeffect. In de Salad 
Bar heeft elke klant zijn gewoonten, zijn favoriete salade. Ik merk dat de klanten die met 
elektronische maaltijdcheques betalen, gemakkelijker veranderen om ook de meer verfijnde salades 
eens te proeven." zegt Cécilia Moles van Salad Bar Letiuz. "En aan de kassa gaat het veel sneller. De 
klant neemt zijn kaart, een simpel gebaar, alles verloopt verder automatisch en op zijn kasticket ziet 
hij meteen het beschikbare saldo voor de volgende keer." 
 
En er zijn nog meer voordelen: de handelaars kunnen de elektronische maaltijdcheques verwerken 
met de bestaande betaalterminals. Ze worden binnen de twee bankwerkdagen door de uitgevers 
terugbetaald.  
 

De invoering van de elektronische maaltijdcheques is een succes: eind augustus ontvingen 1,76 
miljoen werknemers (95%) elektronische maaltijdcheques en hadden meer dan 58.000 bedrijven 
(88%) het nieuwe systeem aanvaard.  



 
 

Meer informatie:  
www.viabelgium.be 

 
 
VIA, Voucher Issuers Association, is de vereniging van bedrijven die papieren of digitale titels (cheques) uitgeven die kunnen worden 

ingeruild voor specifieke goederen of diensten. Ze verdedigt en vertegenwoordigt de belangen van haar leden bij de nationale en 

internationale overheden door verbeteringen of alternatieven voor te stellen  op het vlak van de valorisatie, de beveiliging, de 

uitgifte, de besteding maar ook de distributie van de uitgegeven titels. 
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Edenred: 
FR: Fanny Charpentier, Edenred: 0470/885 070 – e-mail: fanny.charpentier@edenred.com 
NL: Bram Smets: 0478/619 521 – e-mail: bram.smets@ketchum.com 
 
Sodexo: 
Géraldine Reinarz, Sodexo Benefits & Rewards, 0478/582689 – e-mail:  geraldine.reinarz@sodexo.com 
Cathy Schoels, 0477/680 280, e-mail: cathy.schoels@gmail.com 
 
Monizze: 
Jean-Louis van Houwe, 02/891 88 00, e-mail: jlvh@monizze.be 

mailto:fanny.charpentier@edenred.com
mailto:geraldine.reinarz@sodexo.com
mailto:cathy.schoels@gmail.com

