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Wat kan je kopen met een ecocheque? 

Met ecocheques (of ‘groene cheques’) kan je  ecologische 

producten en diensten aankopen.  Tenminste als de produ-

cent, dienstverlener of handelaar ze aanvaardt.

Wat die ecologische en producten en diensten dan wel zijn, 

is vastgelegd in een lijst die wordt beheerd door Nationale 

Arbeidsraad. Die kan jaarlijks worden herzien.

Deze lijst is opgebouwd rond zes ecologische doelstellin-

gen:

 energiebesparing: 

 aankoop en/of plaatsing van producten en diensten 

die genieten van federale fiscale vermindering met 

het oog op energiebesparing; 

 producten en diensten die in één van de gewesten in 

aanmerking komen voor regionale subsidies; 

 aankoop van producten die bestemd zijn voor de iso-

latie van woningen; 

 aankoop van spaarlampen, TL lampen en LEDverlich-

ting; 

 elektrische apparaten die uitsluitend werken op zon-

ne-energie of op handmatig geproduceerde energie; 

 waterbesparing:

 een spaardouchekop; 

 een recuperatietank voor regenwater; 

 een hulpstuk voor waterbesparing op kranen; 

 een spoelbak voor toiletten met spaarknop; 

 duurzame mobiliteit:

 plaatsing van roetfilters in dieselwagens  

met bouwjaar tot 2005; 

  plaatsing van LPG installatie in personenwagens; 

  vervoersbewijzen voor het openbaar vervoer behalve 

abonnementen (opgepast: de NMBS werkt nog aan 

een praktische regeling, De Lijn en MIVB doen  

voorlopig niet  mee); 

  aankoop en onderhoud van fietsen, fietsen die  

ondersteund worden door een elektrische hulpmotor, 

fietsonderdelen en – toebehoren;

  cursussen ecodriving; 

  voorkoming van afval: 

  aankoop van oplaadbare, draagbare NiMH-batterijen 

en van oplaadtoestellen voor dergelijke batterijen; 

  aankoop van een compostvat; 

  kunstofproducten die volledig bestaan uit  

composteerbaar materiaal dat voldoet aan  

de norm NBN EN 13432; 

  papier dat voor 100 % gerecycleerd is en ongebleekt 

of TCF-gebleekt is;  

  ecodesign: producten en diensten 

 met het Europese ecolabel;

 

  natuur: 

  aankoop van duurzaam geëxploiteerd hout of  

houtproducten gemaakt uit duurzaam geëxploiteerd 

hout, evenals papier dat geproduceerd is  

met gerecycleerde vezels of met verse vezels  

die afkomstig zijn van duurzaam geëxploiteerd hout. 

  Aankoop van bomen en buitenplanten, bloembollen  

en zaden voor buiten, niet gemotoriseerde  

tuingereedschappen, potgrond en teelaarde  

en meststoffen met biogarantie.

Bij elke doelstelling hoort een lijst met producten

en diensten. Bij de eerste overhandiging van de 

ecocheques moet de werkgever  zijn werknemers 

informeren over de lijst van producten en diensten.

Een overzicht van producten 

vind je op www.ecocheques.be 



Wie krijgt een ecocheque? 

Voor de invoering van ecocheques is in principe een cao 

nodig, op sector- of bedrijfsvlak.

De toekenning van ecocheques kan in twee gevallen 

ook geregeld worden door een individuele, schriftelijke 

overeenkomst:

 als er geen vakbondsafvaardiging in je onderneming is; 

 of je behoort tot een personeelscategorie waarvoor het 

niet de gewoonte is dat cao's worden gesloten. 

hoeveel ecocheques? 

De waarde van de ecocheque en het aantal keren dat er in 

de loop van het jaar ecocheques worden toegekend , wordt 

vastgelegd in een cao op ondernemings- of sectorvlak of in 

de individuele overeenkomst.

De hoogste waarde die elke afzonderlijke ecocheque mag 

hebben is 10 euro.

Een werknemer mag in 2009 voor maximum 125 euro aan  

ecocheques ontvangen. Vanaf 2010 is dit maximum 250 euro 

per jaar.

Een ecocheque kan niet (ook niet gedeeltelijk) voor geld 

worden omgeruild.

Als je tijdens het kalenderjaar begint of stopt met werken 

in een onderneming waar ecocheques gebruikt worden, heb 

hoe lang is een ecocheque geldig? 

Je kan met een ecocheque aankopen doen tot de laatste dag 

van de 24ste maand na overhandiging. 

Je kan dus met andere woorden de cheques van het eerste 

jaar opsparen om samen met de cheques van het tweede 

jaar een duurdere investering in energiebesparing te doen.

hoe ziet een ecocheque eruit? 

Op de cheque moet volgende informatie zal staan:

 de waarde van de ecocheque; 

 de geldigheidsduur; 

 dat met de cheque enkele ecologische producten en 

diensten kunnen worden gekocht die voorkomen op de 

lijst die beheerd wordt door de Nationale Arbeidsraad. 

Naast maaltijdcheques, cultuurcheques en sport -
cheques kunnen bedrijven nu ook ecocheques aan hun 
werknemers geven. Te gebruiken voor de aankoop van 
ecologische producten of diensten. De spelregels voor 
de ecocheques werden vastgelegd in cao nr. 98  van de 
Nationale Arbeidsraad.

Wat is een ecocheque?

Ecocheques zijn cheques bestemd voor de aankoop van 

ecologische producten en diensten.

Ecocheques komen bovenop de bestaande voordelen. Zo een 

cheque mag dus in geen geval een vervanging of omzetting 

zijn van loon, premies, voordelen in natura of enig ander 

voordeel.

Deze cheques zijn vrij van belastingen en sociale zeker-

heidsbijdragen als ze voldoen aan de voorwaarden. 

Werknemers moeten ook, anders dan bij de maaltijdcheques, 

zelf geen stuk van de ecocheques betalen.

je minstens recht op cheques in verhouding tot het aantal 

dagen dat je onder contract was. 

Dit geldt ook voor werknemers die in de loop van het 

kalenderjaar veranderen van personeelscategorie en dus bv. 

overstappen van de arbeiders- naar de bedienden-cao.

Als je arbeidsovereenkomst geschorst wordt, heb je 

minstens recht op een aantal cheques in verhouding tot het 

aantal dagen met loon (dus met inbegrip van de ziektedagen 

gedekt door het gewaarborgd loon). Zijn gelijkgesteld met 

dagen met loon:

 dagen met vakantiegeld; 

 15de tot 31ste dag van arbeidsongeschiktheid met 

aanvullende vergoeding; 

 moederschapsrust. 

Dit is een minimum. Sommige cao’s voorzien aanvullende 

gelijkstellingen, bv. evenveel cheques voor deeltijdsen of ook 

cheques voor de dagen van tijdelijke werkloosheid.


