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Brussel, 14 februari 2017 

Eco-cheque: eindelijk terug naar sociaal overleg 
 
Vandaag, 14 februari, heeft de meerderheid in de parlementaire commissie beslist om het wetsvoorstel 
voor de afschaffing van de eco-cheques voor te leggen aan de sociale partners. Als vereniging van de 
uitgevers van eco-cheques kan VIA Belgium zich achter deze beslissing scharen, die de principes van het 
sociaal overleg in België respecteert.  
 
De eco-cheque zag het licht in volle crisisperiode en was het resultaat van een akkoord tussen de sociale 
partners en de regering. Het doel: de Belgische gezinnen extra koopkracht te bezorgen. Eco-cheques zijn 
exclusief bestemd voor de aankoop van duurzame producten en diensten. Ze ondersteunen sectoren die 
werkgelegenheid creëren en maken de consumenten bewust van het belang van een duurzame 
consumptie. 
In 5 jaar tijd is de populariteit van de eco-cheque onophoudelijk toegenomen. De eco-cheque gaf de aanzet 
tot de creatie van een ecosysteem dat een circulaire, lokale en solidaire economie in de hand werkt. De 
eco-cheque stimuleerde ook het principe van duurzaam aankopen.  
 
De beslissing van de parlementaire commissie van vanochtend is des te belangrijker daar het huidige 
wetsvoorstel een reëel fiscaal risico inhoudt voor de werknemers. Dit nettobedrag op het loonstrookje 
heeft hetzelfde statuut en dezelfde aard als het loon. Hoe kan worden gegarandeerd dat het nooit zal 
worden belast? En kan de vrijstelling van sociale bijdragen, die van toepassing is op eco-cheques, worden 
behouden als de cheques worden omgezet in een geldsom? 
 
Een afschaffing van de eco-cheques zou bovendien een aanzienlijke omzetdaling met zich meebrengen 
voor de handelaars, naast talloze rechtstreekse en onrechtstreekse verliezen van jobs. Om maar te zwijgen 
van de ecologische impact.  
 
Het systeem van de eco-cheques moet worden hervormd en verbeterd, maar niet afgeschaft. Alle partijen 
moeten daar samen aan werken! Vandaag hebben ondernemers nood aan juridische stabiliteit. Bedrijven 
en handelaars hebben massaal geïnvesteerd in de elektronische eco-cheque. Een wet die de eco-cheque 
afschaft amper 1 jaar na een wet die de digitalisering van de eco-cheque toestaat, zou garant staan voor 
pure chaos.  
  
 
 
Ter herinnering: 
De eco-cheque is een echt succes. In 2016 lieten 80.000 bedrijven hun werknemers (+10%) ervan genieten 
en hebben 1,6 miljoen Belgen eco-cheques gekregen (+15%). Het gaat over een bedrag van 232 miljoen € (+ 
15%) dat rechtstreeks in de Belgische economie werd geïnjecteerd (41 % wordt uitgegeven bij kleine 
zelfstandigen en gespecialiseerde handelszaken). Onlangs hebben 6 nieuwe sectoren en 6 nieuwe 
subsectoren de eco-cheques opgenomen in hun collectieve arbeidsovereenkomsten. Ook de lijst met 
producten die met de cheques kunnen worden aangekocht, werd uitgebreid en geactualiseerd zodat deze 
steeds is aangepast aan de behoeften van een maatschappij in ontwikkeling. De eco-cheque is bovendien 
digitaal, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker geworden. De invoering van die elektronische eco-cheque 
was een daverend succes: 30% van de eco-cheques is vandaag reeds elektronisch 
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Dankzij de inzet van alle partijen (uitgevers, handelaars, werkgevers) en de gedane investeringen heeft de 
eco-cheque in korte tijd zijn reputatie verworven.  
 
 

Meer informatie:  
www.viabelgium.be  

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 haar 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. 
 

Perscontact : 

Edenred: 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: Nadège Foccart, 0472/75 09 08, nadege@monizze.be 
 

http://www.viabelgium.b/
mailto:geraldine.reinarz@sodexo.com
mailto:cathy.schoels@gmail.com

	Eco-cheque: eindelijk terug naar sociaal overleg

