Media Alert: De Raad van State bevestigt
uitzonderlijke verlenging van geldigheid van
cheques
Brussel, 29 mei 2020 - De Raad van State heeft de geldigheid van maaltijdcheques, ecocheques
en cadeaucheques verlengd met een geldigheidsduur van 6 maanden, voor cheques die
vervallen tussen 1 maart en 30 juni 2020. De geldigheidsduur van de sport- en cultuurcheques
wordt verlengd tot 31 december 2020. De begunstigden van deze cheques, die normaal
gesproken op een vaste datum op 30 september vervallen, hebben dus 3 extra maanden de tijd
om hun sport- en cultuurcheques te gebruiken.
Na een positief advies van de NAR, in navolging van de aanbevelingen van VIA (de overkoepelende
federatie van de titels), heeft de Raad van State het Koninklijk Besluit van 29 mei goedgekeurd, dat op
9 mei door de ministers van Tewerkstelling en Sociale Zaken werd ondertekend. Het decreet
bepaalt: “Gelet op de regels van de afzondering en sociale afstand die tussen personen moeten worden
gerespecteerd, wordt aanbevolen de uitstapjes voor de aankopen van basisbehoeften te beperken, het
wordt noodzakelijk geacht om de begunstigden van de cheques de mogelijkheid te bieden om ze op te
gebruiken en de ondernemingen, met name de handelszaken en de horecasector, toe te staan om ze
aan het einde van de opsluitingsperiode langer dan oorspronkelijk gepland te aanvaarden.”
Dit is goed nieuws voor de koopkracht van de begunstigden van deze cheques, maar ook voor de lokale
bedrijven.
Olivier Bouquet, voorzitter van VIA, de overkoepelende federatie van de titels, is tevreden met dit
besluit: "Wij zijn zeer blij dat de beslissing genomen is en dat de Raad van State het besluit van de
ministerraad heeft bekrachtigd. Concreet zullen de verschillende uitgevers van cheques (Edenred,
Monizze en Sodexo) nu de nodige stappen kunnen ondernemen om ervoor te zorgen dat de
begunstigden hun cheques op papier en in elektronisch formaat kunnen gebruiken met de nieuwe
geldigheidsdata. Deze beslissing is ook goed nieuws voor de heropleving van onze lokale bedrijven,
aangezien deze cheques alleen in België kunnen worden gebruikt.”
De maaltijdcheque in België:
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2.050.000 dagelijkse gebruikers in 2019, d.w.z. 50% van de werknemers in België;
De gemiddelde nominale waarde is €6,64 en de maximale waarde is €8.
75.000 bedrijven kennen maaltijdcheques toe.
25.000 handelaars zijn aangesloten.
84% van de begunstigden is tevreden over het systeem.
85% van de werkgevers beveelt deze oplossing aan. 81% van de handelaars is tevreden met de
maaltijdcheques.
Voor 1 op de 2 Belgen garandeert de maaltijdcheque de aankoop van voedingsproducten, zelfs in tijden
van crisis.
74% van de consumenten geeft de voorkeur aan winkels die maaltijdcheques aanvaarden.
Het voedingsbudget van consumenten met maaltijdcheques ligt bijna 10% hoger.
84% van de consumenten gebruikt de maaltijdcheques binnen de maand.
Maaltijdcheques vertegenwoordigen 1/3 van het maandelijkse voedingsbudget van de consumenten.

•

Per 1 euro gebruikte maaltijdcheque, wordt er 1,80 euro geinjecteerd in onze lokale economie dankzij
een hefboomeffect.

De ecocheque in België:
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Opgericht in december 2008 op initiatief van de sociale partners;
700.000 begunstigden in 2018;
80.000 bedrijven kennen ecocheques toe.
Meer dan 10.600 handelaars zijn aangesloten.
De ecocheque is een gebaar voor het behoud van onze planeet met een jaarlijkse vermindering van
229.797 ton CO² (CO2logic 2019 studie).
Per 1 euro gebruikte ecocheque bespaar je 1 kg CO2.
Meer dan 1.000 producten en diensten mogen gekocht worden met ecocheques.
Alle producten/diensten waarvoor de begunstigden hun ecocheques kunnen gebruiken, zijn te vinden op
de website myecocheques.be.

