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NIEUWE REGELING INZAKE  
ECOCHEQUES VANAF 1 JUNI
De laatste weken is er in de media heel wat te doen geweest rond de 
ecocheques. Er zijn voorstellen gedaan om ze af te schaffen en te 
vervangen door een nettobedrag op de loonbon van de werknemer. Er zijn 
ideeën gelanceerd om de papieren ecocheques af te schaffen en vanaf 
2018 enkel nog te werken met elektronische cheques. Ten slotte vond 
men de lijst van producten en diensten die je met ecocheques kan kopen 
vaak onduidelijk. Ook in de land- en tuinbouw is er een regeling rond 
ecocheques. Er zijn wellicht nog werknemers die nog een gedeelte van 
hun ecocheques van eind vorig jaar moeten besteden. In deze bijdrage 
geven wij een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden.

 
SOCIALE ZAKEN
Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken Boerenbond

Voorstellen tot afschaffing van  
de ecocheques
In de Kamer van volksvertegenwoordigers dienden en-
kele parlementsleden voorstellen in om de papieren 
ecocheques af te schaffen en te vervangen door een net-
tobedrag. Ogenschijnlijk zou er op die manier een be-
langrijke vereenvoudiging kunnen worden doorgevoerd. 
Men zou de omslachtige bestellingsprocedure van de 
ecocheques achterwege kunnen laten en ook zouden er 
geen papieren cheques meer gedrukt moeten worden. 

In de praktijk worden soms problemen gesignaleerd 
met cheques die verloren gaan of die niet kunnen verzil-
verd worden enzovoort.
Wanneer de ecocheques vervangen worden door een 
nettobedrag dat op de rekening van de werknemers 
wordt gestort, zal er ook een afspraak gemaakt moeten 
worden inzake de fiscale en sociale behandeling van 
deze nettovergoeding. Vandaag zijn ecocheques vrijge-
steld van sociale bijdragen. Ze zijn ook niet belastbaar in 
hoofde van de werknemer. De 250 euro die je op jaarba-
sis aan ecocheques ter beschikking kan stellen, is dus 
effectief een netto te besteden bedrag voor de werkne-
mer. Als het de bedoeling is dat de nettopremie die aan 
de werknemer zou worden uitbetaald ter vervanging van 
de ecocheques ook vrijgesteld zou zijn van sociale bij-

dragen en belastingen, dan zou dit ertoe leiden dat er 
twee vormen van loon bestaan. Bovendien wordt er een 
ongelijkheid gecreëerd tussen werknemers die vroeger 
ecocheques hadden en zij die dit voordeel niet hebben. 
De Raad van State heeft er enkele keren op gewezen dat 
door de vervanging van de cheques door een nettobe-
drag een schending zou gebeuren van het grondwette-
lijk gelijkheidsbeginsel. Daardoor zijn er bij een aantal 
meerderheidspartijen twijfels ontstaan en werden de 
wetsvoorstellen voorlopig ingehouden.

Elektronische ecocheques vanaf 2018
Teneinde al de problemen te voorkomen die zich met de 
papieren cheques kunnen voordoen, is vroeger al een 
proces opgestart om geleidelijk aan over te gaan naar 
elektronische cheques. Het is namelijk zo dat ook in de 
land- en tuinbouw de cheques moeten besteld worden 
bij Edenred, de uitgiftemaatschappij waarmee wij sa-
menwerken. De cheques moeten, wanneer de werkge-
ver betaald heeft, aan elke werkgever individueel gele-
verd worden zodat de  werkgever die aan zijn werkne-
mers zou kunnen overhandigen. De werknemer kan dan 
de ecocheques mee naar huis nemen en dan beslissen 
welke aankopen hij daarmee wil doen. Er is dus altijd 
een risico dat ecocheques verloren gaan en dat een ge-
deelte van de cheques niet verzilverd wordt. Ook voor de 
handel is er een vrij omslachtige procedure: de hande-
laars die willen deelnemen aan het systeem, moeten de 
cheques in ontvangst nemen en aanvaarden als betaal-
middel. Nadien moeten al de ontvangen cheques verza-
meld worden en dient de handelaar vergoed te worden. 
Er is daarom nu afgesproken om vanaf 2018 alleen nog 
te werken met elektronische ecocheques.

Problemen met te kleine bedragen
In de land- en tuinbouw hebben wij sinds 2009 ook een 
regeling van ecocheques. In onze sectoren moeten de 
betrokken werkgevers zelf niets doen. Het zijn de fond-

©© KRIBBELSUITMIJNLEVEN.WORDPRESS.COM

co
py

rig
ht 

Boe
ren

bo
nd



9Boerenbond • Boer&Tuinder • 1 juni 2017 DUIDING

 

De lijst van de producten en 
diensten die met ecocheques 
kunnen worden aangekocht werd 
grondig hervormd.
 

sen voor bestaanszekerheid die voor elke werkgever en 
zijn werknemers een berekening doen van het bedrag 
dat aan ecocheques moet worden toegekend. Het zijn 
ook deze fondsen die een collectieve bestelling doen bij 
Edenred. Na de betaling door de betrokken werkgever 
worden de cheques aan deze werkgever bezorgd. In de 
land- en tuinbouw hebben wij soms seizoenwerknemers 
aan wie, na het aflopen van hun tewerkstelling als sei-
zoenwerknemer, nog een contract van een bepaalde 
duur wordt aangeboden voor een korte periode. Daar-
door gebeurde het soms dat er ecocheques werden ge-
drukt van amper 10 euro, daar waar er meer kosten 
moeten gemaakt worden voor het aanmaken en de afle-
vering van de ecocheques. Vanaf dit jaar werd de rege-
ling aangepast. We zullen alleen nog ecocheques  voor-
zien voor de werknemers die in de referteperiode van 1 
juli van het vorige jaar tot 30 juni van het lopende jaar 
ten minste aan 30 dagen tewerkstelling  komen. Zo zal 
de ecocheque altijd een minimale waarde hebben van 20 
euro. Voor de werknemers die een tewerkstelling heb-
ben van minder dan 30 dagen, zal er een premie worden 
voorzien die rechtstreeks door de werkgever zal betaald 
worden. 

Nieuwe lijst van producten en diensten
In de Nationale Arbeidsraad is een nieuwe lijst van pro-
ducten en diensten opgesteld die sinds 1 juni in werking 
getreden is. Het was de bedoeling om te komen tot een 
lijst die eenvoudiger is, maar die ook een ruimer aanbod 
mogelijk maakt. Er werd alleen nog gewerkt met gene-
rieke criteria.
De producten en diensten die in de lijst zijn opgenomen, 
beantwoorden aan de huidige milieu-uitdagingen. Deze 
lijst kan worden aangepast aan eventuele nieuwe evolu-
ties. Ieder jaar zullen de sociale partners nagaan of er 
ecologische diensten of producten aan de lijst moeten 
worden toegevoegd.

Er is een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 98 
Quinquies afgesloten waarbij een bijlage is toegevoegd 
met een duidelijke, coherente en exhaustieve lijst van 
producten en diensten die voor de aankoop met eco-
cheques in aanmerking komen. Het is de bedoeling om 
aan alle betrokkenen (werkgevers, werknemers-consu-
menten en handelaars) de maximale rechtszekerheid te 
bieden zodat iedereen goed begrijpt wat er met eco-
cheques kan worden betaald en wat niet.
In de nieuwe lijst zijn alleen nog drie generieke catego-
rieën behouden: ecologische producten en diensten; 
duurzame mobiliteit en vrije tijd; hergebruik, recyclage 
en afvalpreventie. Elk van deze generieke categorieën 
bestaat uit een aantal rubrieken en waarbij het geheel in 
een tabel kan worden opgenomen. Wij nemen de tabel 
op onder dit artikel.  
In hetgeen hierna volgt, geven we alleen wat commen-
taar bij een aantal producten en diensten die op de nieu-
we lijst voorkomen.

Ecologische producten en diensten. Het is belangrijk op 
te merken dat er gekozen is voor producten en diensten 
waarvoor een label bestaat dat door een of andere over-
heid is gelanceerd en dat ook door een onafhankelijke 
instantie kan worden opgevolgd.
> Energievriendelijke elektro: alle elektro-apparaten 
met het Europese energielabel vanaf klasse A+;
> Producten en diensten met het Europese ecolabel. Dit 
label vindt zijn basis in de Europese verordening nr. 
66/2010;
> Biologische producten: in deze lijst komen alleen de 
producten voor met het EU-logo voor biologische pro-
ductie. Ook de producten met het biogarantielabel en 
alle producten die verkocht worden in een biogarantie-
winkel komen in aanmerking. Het is belangrijk te ver-
melden dat met de aanvaarding van biologische produc-
ten er geen waardeoordeel wordt geveld over de klas-
sieke landbouw. In het rapport van de Nationale 

Arbeidsraad (NAR) is uitdrukkelijk vermeld dat de NAR 
aandacht blijft hebben voor een aantal duurzame land-
bouwproducten, producten die in een korte keten kun-
nen worden gekocht, bepaalde artisanale producten en-
zovoort. De enige moeilijkheid die we nu hebben, is dat 
er alleen voor geopteerd is om labels te aanvaarden die 
gecreëerd zijn of beheerd worden door een overheidsin-
stantie en die gecontroleerd worden door een onafhan-
kelijke instantie. Het moet altijd gaan over labels die 
onafhankelijk zijn van iedere privé-onderneming of van 
een groep van privé-ondernemingen.

Duurzame mobiliteit en vrije tijd. Het is belangrijk te 
onderstrepen dat bomen en planten  en alle producten 
die specifiek gericht zijn op het onderhoud van de tuin 
(met uitsluiting van gewasbeschermingsmiddelen zon-
der één van de twee erkende labels die op de lijst voor-
komen) in aanmerking komen. Daarnaast ook alle elek-
trische of niet-gemotoriseerde tuingereedschappen.

Hergebruik, recyclage en afvalpreventie. De Nationale 
Arbeidsraad heeft het hergebruik, recyclage en afval-
preventie willen bevorderen. Zo vallen ook tweede-
handsproducten onder de nieuwe lijst.
In de tabel krijg je een beeld van de wat er sinds 1 juni 
kan worden aangekocht met ecocheques. n

Lijst van de producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden (Bron: Nationale Arbeidsraad)
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