
 

Brussel, 9 oktober 2015 

 

Elektronische ecocheques in 2016 

VIA VERWELKOMT BESLISSING DIE DE MINISTERRAAD VRIJDAG HEEFT GENOMEN 

 
Vanaf 1 januari 2016 kunnen de ecocheques in elektronisch formaat of in papieren versie 
worden uitgegeven. Het voorstel, dat werd ingediend door Maggie De Block, minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, en gesteund door de sociale partners, werd in de 
ministerraad goedgekeurd. VIA (Voucher Issuers Association), de Belgische vereniging van 
uitgevers van maaltijd- en ecocheques, verwelkomt deze beslissing die een opportuniteit is 
voor administratieve vereenvoudiging, zowel voor de bedrijven en hun werknemers als 
voor de handelaars. 
 
Volgens de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) kan de digitalisering van de ecocheques 
de administratieve lasten voor de bedrijven en handelaars met 41 miljoen euro verminderen, een 
besparing van 87% ten opzichte van de papieren versie. "De elektronische versie is niet alleen een 
administratieve vereenvoudiging, maar maakt ook een snellere terugbetaling van de handelaars 
mogelijk," benadrukt Bernard Rongvaux, voorzitter van VIA. "Voor de werknemers worden de 
ecocheques gebruiksvriendelijker, want ze staan op dezelfde kaart als de elektronische 
maaltijdcheques." 

De eerste ecocheques werden op initiatief van de sociale partners uitgegeven in 2008. In 5 jaar tijd 
kon het systeem 80.000 bedrijven verleiden, die er 1,45 miljoen werknemers van laten profiteren. Elk 
jaar wordt zo meer dan 200 miljoen euro in de Belgische economie geïnjecteerd, waarvan 41% in 
buurtwinkels en 49% in speciaalzaken wordt uitgegeven en 10% in de supermarkten. Het 
aanvaardingsnetwerk voor ecocheques telt meer dan 10.200 winkels of dienstenaanbieders. "Met de 
ecocheques bereik ik een cliënteel dat anders nooit naar mijn houthandel zou komen. Mijn klanten 
zijn opgetogen, met 250 euro aan ecocheques dekken de meesten de helft van hun jaarlijks verbruik. 
Dankzij hun werkgever en deze originele maatregel van de regering, kunnen ze hun huis goedkoop 
verwarmen," zegt François Stordeur, zaakvoerder van Stordeur Bois. 
 
"De elektronische ecocheque is een nieuwe stap, die de uitgevers volledig steunen. Ze zullen alle 
nodige middelen inzetten om ze snel en gemakkelijk beschikbaar te maken voor alle partijen," 
benadrukt Bernard Rongvaux. 
 
De ecocheque werd in het leven geroepen om de gezinnen extra koopkracht te geven en past in het 
beleid om sectoren te steunen die lokale werkgelegenheid creëren en de consumenten ertoe aan te 
zetten om milieubewust te kopen. De werknemers hebben twee jaar de tijd om hun ecocheques te 
besteden, in België en uitsluitend voor een aantal ecologische aankopen. 
 

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. 

 
Contactpersonen pers: 
 
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 
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