
  

 

 

 
 
 
 

Wat 

Een ecocheque is een voordeel (cheque) dat de werkgever toekent aan de werknemer voor de aankoop van producten 
en diensten van ecologische aard, overeenkomstig de bepalingen in CAO 98. Deze producten zijn opgenomen in een 
limitatieve lijst van producten (zie bijlage). 

 

Loon 

In principe worden ecocheques als loon beschouwd, behalve als ze voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden: 

• Het toekennen van de ecocheques moet vervat zijn in een CAO op ondernemings- of sectorniveau, of bij 
ontstentenis daarvan, een schriftelijke individuele overeenkomst; 

• De waarde van de ecocheque (max. € 10,00) dient vermeld te worden, alsook de frequentie van toekenning; 

• De ecocheques staan op naam en dienen bijgevolg vermeld te worden op de individuele rekening van de 
werknemer; 

• Op de ecocheques dient duidelijk de geldigheidsduur vermeld te worden (24 maanden) en er dient melding van 
gemaakt te worden dat zij slechts mogen aangewend worden voor de aankoop van producten en diensten met 
een ecologisch karakter die zijn opgenomen in de limitatieve lijst, bij CAO 98 gesloten; 

• De ecocheques mogen noch in hun geheel, noch gedeeltelijk in geld omgeruild worden; 

• Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende ecocheques mag max. € 250,00 per werknemer 
bedragen; 

• De ecocheques mogen niet verleend worden ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen, of 
enig ander voordeel. 

 

Limitatieve lijst 

De limitatieve lijst van producten en diensten die d.m.v. ecocheques kunnen aangewend worden, is opgebouwd rond 7 
ecologische richtlijnen: 

• Energiebesparing; 

• Hernieuwbare energie; 

• Waterbesparing en -beheer; 

• Bevordering duurzame mobiliteit; 

• Afvalbeheer; 

• Bevordering van ecodesign; 

• Bevordering van de aandacht voor de natuur. 

Voor de producten en diensten die hiervoor in aanmerking komen, verwijzen wij naar de lijst in de bijlage. 

 

Informatieplicht 

De werkgever moet de werknemers voldoende informeren over de inhoud van de lijst op het ogenblik dat de cheques 
worden overhandigd. 

Sedert 01.01.2011 dient de werkgever de werknemer die de onderneming verlaat te informeren over het aantal 
ecocheques waarop hij nog recht heeft en wanneer die hem effectief zullen overhandigd worden. 
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Ecocheques 
De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. 
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Berekening 

De hoogste waarde van een ecocheque kan € 10,00 bedragen. Bovendien mag een werknemer per kalenderjaar 
maximum € 250,00 aan ecocheques ontvangen. 

De berekening van het aantal toe te kennen ecocheques is afhankelijk van het aantal gewerkte dagen tijdens het 
desbetreffende kalenderjaar of referteperiode. 

Voor werknemers die in de loop van het jaar in of uit dienst zijn getreden, gebeurt de berekening pro rata. Ook de 
periodes van normale inactiviteit worden gelijkgesteld. Voor de werknemers die tewerkgesteld worden met 
opeenvolgende weekcontracten, worden de weekends eveneens mee gelijkgesteld. 

In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst, gebeurt de berekening van het aantal toe te kennen ecocheques 
met inachtname van de periode waarvoor (gewaarborgd) loon verschuldigd is, vermeerderd met het aantal dagen 
jaarlijkse vakantie. Ook de dagen waarvoor de werknemer een RVA-uitkering voor jeugdvakantie of seniorvakantie 
ontvangt komen hiervoor in aanmerking. 

Worden aldus met gewerkte dagen gelijkgesteld: 

• jaarlijkse vakantie (alsook jeugdvakantie en seniorvakantie); 

• moederschapsverlof; 

• arbeidsongeschiktheid (van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte): de periode van gewaarborgd loon. 

Op ondernemings- of sectorniveau kunnen bijkomende bepalingen en concrete richtlijnen hieromtrent worden 
uiteengezet. 
 
Bijzondere betalingswijze 
Wanneer voor de referteperiode waarvoor ecocheques worden toegekend, het totale bedrag van die ecocheques 
minder dan € 10,00 bedraagt, kan de werkgever ervoor kiezen om die ecocheques effectief af te geven, of dat bedrag 
(verhoogd met 50%) toe te voegen aan het bruto loon. 



cao nr. 98 ter - Bijlage

Bijlage Lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden

I. Energiebesparing

A. Aankoop en/of plaatsing (door geregistreerde aannemers) van producten en dien-
sten die voldoen aan de criteria van de in artikel 145, 24° van het Wetboek Inkom-
stenbelastingen bepaalde federale fiscale verminderingen met het oog op energie-
besparing;

B. Aankoop en plaatsing van de volgende producten met het Europese energielabel 
vanaf de klasse:

- A++: * huishoudelijke afwasmachines;

* koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan;

* huishoudelijke wasmachines, droogtrommels en combinaties daarvan;

- A+: televisies, ovens en afzuigkappen, ruimteverwarmingstoestellen en warmwa-
tertoestellen;

- B: stofzuigers en elektrische lampen, verlichtingsarmaturen en ledverlichting;

C. Aankoop van producten die specifiek bestemd zijn voor de isolatie van woningen;

D. Bouw en renovatie van woningen met een energienorm die voldoet aan de Europe-
se criteria voor bijna-energieneutrale gebouwen of passiefwoningen;

E. Aankoop van producten en diensten die zorgen voor energiebesparing in woningen, 
namelijk hoogrendementsketels, systemen voor warmteregeling en thermostatische 
kranen, hoogrendementsglas (U-waarde van maximum 0,8), energie-audits, audits 
via infraroodthermografie en luchtdichtheidstests; 

F. Aankoop van apparaten die consumenten bewust maken van hun energieverbruik 
en apparaten die de energie registreren en meten;

G. Aankoop en plaatsing van beheerssystemen voor ventilatie van woningen, die vol-
doen aan de norm NBN 50-001 types C (met vraagsturing) en D (met warmteterug-
winning).
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II. Hernieuwbare energie

A. Elektrische apparaten die uitsluitend werken op zonne-energie of op handmatig ge-
produceerde energie;

B. Aankoop en plaatsing van producten voor huishoudelijk gebruik waarmee hernieuw-
bare energie kan worden opgewekt, namelijk fotovoltaïsche panelen, zonneboilers, 
zonnecollectoren, warmtepompen en windturbines, inclusief meters en omvormers 
om die producten aan het elektriciteitsnet te koppelen.

III. Waterbesparing en -beheer

A. Spaardouchekop;

B. Recuperatietank voor regenwater;

C. Hulpstuk voor waterbesparing op kranen;

D. Spoelbak voor toiletten met spaarknop;

E. Aankoop en plaatsing van grastegels (met honingraatstructuur) en waterdoorlatende 
tegels.

IV. Bevordering duurzame mobiliteit

A. Plaatsing van roetfilters in personendieselwagens met bouwjaar tot en met 2005;

B. Plaatsing van een lpg-installatie in personenwagens;

C. Vervoerbewijzen voor openbaar vervoer, met uitzondering van abonnementen;

D. Huur, aankoop en onderhoud van fietsen, met inbegrip van fietsen uitsluitend on-
dersteund door een elektrische hulpmotor, fietsonderdelen en fietstoebehoren. 
Huur, aankoop en onderhoud van elektrische scooters;
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E. Diensten voor de terbeschikkingstelling van al dan niet elektrische deelfietsen en 
-auto's zonder chauffeur;

F. Cursussen ecodriving;

G. Verplaatsingen met de autocar;

H. Aankoop en plaatsing van herlaadpalen om een elektrisch voertuig op te laden.

V. Afvalbeheer

A. Aankoop van oplaadbare, draagbare NiMH-batterijen en van oplaadtoestellen voor 
dergelijke batterijen;

B. Compostvat of compostbak;

C. Producten die volledig bestaan uit composteerbaar of biologisch afbreekbaar mate-
riaal, die voldoen aan de norm NBN EN 13432, alsook wasbare luiers;

D. Papier dat voor 100 % gerecycleerd is en dat ongebleekt of TCF-gebleekt is;

E. Aankoop van sodamachines, accessoires en navullingen voor die machines;

F. Aankoop van tweedehandskleding, -boeken en -meubilair.

VI. Bevordering van ecodesign

A. Producten en diensten met het Europese ecolabel of het EU-logo voor biologische 
productie;

B. Toeristische infrastructuur in België met het label Green Key/Groene Sleutel/Clé 
verte.
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VII. Bevordering van de aandacht voor de natuur

A. Aankoop van duurzaam geëxploiteerd hout (FSC of PEFC) of houtproducten ge-
maakt uit duurzaam geëxploiteerd hout, alsook papier dat geproduceerd is met ge-
recycleerde vezels of met verse vezels afkomstig van duurzaam geëxploiteerd hout;

B. Aankoop van bomen en buitenplanten, bloembollen en zaden voor buiten, niet ge-
motoriseerde tuingereedschappen, potgrond, teelaarde en compost die voldoet aan 
de door de Gewesten gestelde voorwaarden, alsook meststoffen met biogarantie.

---------------------
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