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Digitalisering van de eco-cheques: een succes ! 

In een nieuw wetsvoorstel ligt de afschaffing van de ecocheques op tafel. En dat terwijl die hun 

succes de voorbije jaren meer dan bewezen hebben. 

In 5 jaar is de populariteit van ecocheques alleen maar gegroeid. Meer dan 80.000 bedrijven 

maakten er in 2016 gebruik van – goed voor 1,6 miljoen werknemers (10 procent groei t.o.v. 

2015). Het volume liep in 2016 op tot 232 miljoen euro (15 procent groei t.o.v. 2015). 10 

nieuwe sectoren namen ecocheques op in hun cao. 

Ecocheques zorgen voor extra koopkracht. Ze ondersteunen sectoren die lokale 

werkgelegenheid creëren én leren consumenten om duurzaam te consumeren. Meer dan 

duizend producten kunnen worden gekocht met ecocheques. Die helpen om energie of water 

te besparen, stimuleren slim afvalbeheer, …   

Veel Belgische handelaars profiteren van die extra koopkracht. Want meer dan 41 procent van 

die 232 miljoen wordt uitgegeven bij kleine zelfstandigen (elektronica, fietsen, bio, …) 

alsook gespecialiseerde handelszaken. Bovendien kunnen ecocheques ook niet worden 

opgespaard of uitgegeven in het buitenland. 

Elektronische ecocheques in opmars 

Op 1 maart 2016 verschenen de elektronische ecocheques. Dankzij de mobilisatie van alle 

actoren (uitgevers, handelaars en werknemers) en de investeringen verliep die overgang 

vlekkeloos en snel. Sindsdien worden 30 procent van de ecocheques reeds in elektronische 

vorm uitgegeven. Uit een recente enquête bij de gebruikers van ecocheques blijkt bovendien 

dat 82 procent tevreden is. 

De Dienst Administratieve Vereenvoudiging berekende dat een overschakeling naar 100 

procent elektronische ecocheques, tot een besparing van 41 miljoen euro (alle partijen 

samen) aan administratieve kosten zou leiden. Naast de impact op deze indirecte kosten, heeft 

de overschakeling naar elektronische ecocheques en de impact van de concurrentie nu al tot 

een daling van 10 à 50% geleid van de directe kosten, en dit vooral ten voordele van de kleine 

ondernemingen. 
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Ecocheques afschaffen? 

Maken we van ecocheques gewoon een lijntje op de loonbrief? Dan houdt dat een fiscaal risico 

in voor werknemers. Niets onderscheidt in dat geval de ecocheques nog van het loon zelf. De 

verleiding zal bijgevolg groot zijn om die 232 miljoen toch te belasten. 

Bovendien heeft een dergelijke netto-vergoeding een negatieve impact op het binnenlands 

verbruik en op het omzetcijfer van sommige handelaars. 

“Ecocheques afschaffen zou een teken zijn van een wankel juridisch kader – voor alle 

economische actoren. Dat legale kader, ondersteund door de sociale partners, werd 

goedgekeurd in de ministerraad, ongeveer een jaar geleden. Alle marktspelers, onze klanten 

alsook alle aangesloten handelaars, hebben zich ingespannen om van die wijziging een succes 

te maken. En nu het succes er is, wil men alles afschaffen!”, zegt Philippe Symons, voorzitter 

van de VIA. 

www.viabelgium.be 

Over VIA 
 
De vereniging VIA, Voucher Issuers Association, is een vereniging van uitgevers van materiële (cheques) of 
immateriële betaalmiddelen  voor specifieke goederen of diensten. De vereniging verdedigt en vertegenwoordigt de 
belangen van zijn leden bij nationale en internationale instanties, door verbeteringen of alternatieven voor te stellen 
voor allerlei zaken, die te maken hebben met valorisatie, beveiliging, uitgave, besteding maar ook verdeling van de 
uitgegeven middelen. 
 

Meer info: 

Edenred: Bram Smets: 0478/61 95 21 – e-mail: bram.smets@ketchum.com 

Sodexo: 
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Cathy Schoels, 0477/68 02 80, e-mail: cathy.schoels@gmail.com 
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