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DE CONSUMPTIECHEQUE 
 
Ik ben een handelaar 
 

Wat is de Consumptiecheque? 
 
De Consumptiecheque is een uitzonderlijke maatregel van de overheid met als doel extra koopkracht te bieden 
aan Belgische werknemers en steun te bieden bij de heropstart van Belgische sectoren die hebben geleden 
onder de gevolgen van de Coronavirus-crisis.  
 
Wat is de coronapremie ? 
 
Vanaf 1 augustus 2021 zal aan werknemers een coronapremie worden toegekend in de vorm van 
consumptiecheques. Werkgevers kunnen tot €500 per werknemer toekennen. De coronapremie kan via de 
consumptiecheques bij de in België gevestigde handelaars gebruikt worden: detailhandel, horeca, de cultuur- 
en sportsector (wellnesscentra, jacuzzi's, hammams, bioscopen, bowlingzalen, zwembaden, fitnesscentra), 
alsook in alle kleine zelfstandige ondernemingen zoals schoonheidssalons, nagelsalons, massagesalons, 
kappers en barbierzaken, tatoeagesalons en rijscholen. 
 
Wat zijn de voordelen van de Consumptiecheque? 
 
De Consumptiecheques hebben een beperkte geldigheidsdatum en kunnen enkel uitgegeven worden in een 
beperkt aantal zaken bepaald in het Koninklijk Besluit. Het is een extra koopkracht exclusief gericht aan 
specifieke sectoren in het kader van de economische relance. 
 
Wat is de geldigheidsduur van de Consumptiecheques? 
 
De Consumptiecheques zijn geldig tot en met 31 december 2022. 
 
In welke formaat is de Consumptiecheque beschikbaar ? 
 
De Consumptiecheque wordt aangeboden in elektronische en papieren vorm door de erkende 
uitgevers:  

• Edenred: elektronisch en papier 
• Monizze: 100% elektronisch 
• Sodexo: elektronisch en papier 

 
Moet het bedrag van (max.) € 500 in één keer worden besteed? 
 
Neen. De Consumptiecheque mag in verschillende keren gebruikt worden. Het papieren formaat wordt echter 
toegekend in cheques van €10.  
 
Opgelet, de terugbetaling in geld is niet toegestaan 
 
Als ik al deel uitmaak van het huidige aanvaardingsnetwerk van de Consumptiecheque, moet ik me dan 
nog steeds aanmelden voor de Consumptiecheque in het kader van de coronapremie? 
 

 Als u de Consumptiecheque al in papieren vorm aanvaardt (Edenred en Sodexo), kunt u nu de 
« nieuwe » Consumptiecheque in papieren vorm alvast aanvaarden (coronapremie). 
 

 Als u de Consumptiecheque (coronapremie) in elektronisch formaat wilt aanvaarden: 
 
Edenred: indien u reeds een elektronisch product van Edenred aanvaardt, zal Edenred contact met u opnemen 
om uw aansluiting te formaliseren.  Indien u de elektronische oplossingen van Edenred nog niet aanvaardt, 
kunt u zich inschrijven via de volgende link: https://www.edenred.be/nl/handelaars/consumptiecheque 
 

https://www.edenred.be/nl/handelaars/consumptiecheque
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Monizze: Indien u reeds de Monizze Consumptiecheque aanvaardt, komt u ook in aanmerking om de 
Consumptiecheque in het kader van de coronapremie te aanvaarden, u hoeft dus niets te doen. Indien u nog 
niet bent aangesloten bij het netwerk van Consumptiecheque maar wel al een elektronische oplossing van 
Monizze aanvaardt, zal Monizze contact met u opnemen om uw aansluiting te formaliseren. 
 
Als u de elektronische oplossingen van Monizze nog niet aanvaardt, sluit je aan op de volgende link: 
https://www.monizze.be/nl/accept/  
 
Sodexo: indien u reeds een elektronisch product aanvaardt, zal Sodexo contact met u opnemen om uw 
aansluiting te formaliseren. Indien u nog geen elektronische cheques aanvaardt, gelieve u dankzij deze link te 
registreren om een offerte te ontvangen: https://www.sodexo.be/nl/handelaars/onze-
oplossingen/consumptiecheque-aanvaarden/  
 
 
Mijn handelszaak aanvaardt nog geen Consumptiecheques: hoe kan ik me aansluiten? 
 
U kunt zich bij elke uitgever registreren via de onderstaande links : 
 
Edenred: https://www.edenred.be/nl/handelaars/consumptiecheque  
 
Monizze: https://www.monizze.be/nl/accept/ 
 
Sodexo: https://www.sodexo.be/nl/handelaars/onze-oplossingen/consumptiecheque-aanvaarden/  
 
 
Kan ik voor de elektronische Consumptiecheque de toets "cadeaucheque" gebruiken op mijn 
betaalterminal/kassasysteem? 
 
Om transparantie voor uw klanten te garanderen, raden wij u ten zeerste aan om een nieuwe « toets” in uw 
kassasysteem of betaalterminal aan te maken. 
 
Indien dit niet mogelijk is, raadt VIABelgium u aan de knop "cadeaucheque" te gebruiken om de 
consumptiecheque/coronapremie te aanvaarden. Het voordeel van deze optie is dat als u ze nog niet 
aanvaardt, u in de toekomst ook de cadeaucheques zal kunnen aanvaarden.  
 
 
Kan ik voor de elektronische Consumptiecheque de bestaande "toetsen" gebruiken: maaltijdcheques of 
ecocheques? 
 
Strikte toepassing van de right-use: 
 
In het geval van een niet-geconnecteerde kassasysteem of een terminalprovider die nog niet aan de eisen 
voldoet maar toch de maaltijdcheque en/of de ecocheque aanvaardt, overwegen sommige uitgevers de 
Consumptiecheque/coronapremie te koppelen aan deze oplossingen. Als sector benadrukken we dat hier 
rekening moet worden gehouden met de strikte toepassing van de right use.  
 
Right Use: 
 

 Er zal een beperking gelden voor de producten/diensten die kunnen worden aanvaard. Het begrip 
"right use" zal moeten worden toegepast, aangezien deze optie beantwoordt aan een juridisch kader. 

 De maaltijdcheque "toets" kan enkel worden gebruikt voor voeding en de ecocheque "toets" 
alleen voor in aanmerking komende producten/diensten volgens de NAR-lijst. 
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Welke activiteitensectoren zijn toegestaan met Consumptiecheques? 
 

• Fysieke handelszaken in België 
• Horeca: Restaurants, Cafés, Hotels 
• Wellnesscentra: sauna's, zonnebanken, jacuzzi's, hammams ; 
• Cultuur: bioscopen of overige inrichtingen in de culturele sector (erkend, goedgekeurd of 

gesubsidieerd door de bevoegde overheid) 
• Sport: bowlingzalen, zwembaden en andere sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of 

gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een nationale federaties. 
• In schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons, kapperszaken en 

barbiers, tatoeage- en piercingsalons en rijscholen. 
 

 
 
* Onder voorbehoud van de bekendmaking van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad. Geschatte 
publicatie op 1 augustus 2021. 


