Belgen gebruikten in één week het equivalent van 3,5
miljoen euro maaltijdcheques in de horeca
Brussel, 17 juni 2020 - Een week na de heropening van restaurants in België hebben
maaltijdchequegebruikers maar liefst 3,5 miljoen euro uitgegeven in de Horeca. Dat tonen de
cijfers van de drie uitgevers van maaltijdcheques in België (Edenred, Monizze en Sodexo) aan.
De horecasector is zich bewust van de meerwaarde van de maaltijdcheque: "We stimuleren het gebruik
van maaltijdcheques in de horeca, ze hebben een grote impact op de omzet van restauranthouders",
aldus Olivier Bouquet, voorzitter van VIA. Om de crisis het hoofd te bieden, wil de sector het gebruik
van maaltijdcheques in de horeca verder stimuleren. Olivier Bouquet vervolgt: "Oorspronkelijk werden
de maaltijdcheques gemaakt om werknemers te helpen bij het kopen van hun lunch. De volledige
horeca is dan ook nauw verbonden met deze oorspronkelijke doelstelling."

Maaltijdcheques ondersteunen de horeca
De leden van VIA (Edenred, Monizze en Sodexo) stimuleren de begunstigden al regelmatig via
bewustmakingscampagnes over het gevarieerde netwerk waarin maaltijdcheques kunnen worden
gebruikt. Olivier Bouquet, voorzitter van VIA Belgium: "Maaltijdcheques kunnen nog veel meer
betekenen voor de lokale economie en de restaurantsector. Een stijging van de nominale waarde van
maaltijdcheques (bijvoorbeeld van € 8 naar € 10) zou automatisch de volumes verhogen die worden
gebruikt in onze restaurantnetwerken, maar ook bij lokale bakkers en slagers, wat zich zou vertalen in
een toename van de omzet en het creëren van nieuwe banen. Deze maatregel zou ook een gunstig
effect hebben op de koopkracht van de Belg.”
Maaltijdcheques spelen een essentiële rol in de Belgische lokale economie: ze kunnen enkel in België
gebruikt worden voor voedingsproducten. 60% van de handelaars geeft aan dat maaltijdcheques een
positief effect hebben op hun omzet; voor één op drie handelaars vertegenwoordigen maaltijdcheques
zelfs 10% van hun omzet.
De drie uitgevers van maaltijdcheques roepen hun begunstigden op om de horeca te blijven
ondersteunen. Olivier Bouquet besluit: "We zijn erg blij dat onze gebruikers hebben gereageerd op de
heropname van de horeca. Als een meerderheid van onze begunstigden nu het equivalent van twee of
drie maaltijdcheques, meer dan normaal, per maand voor deze sector gebruikt, zou dit een enorme
boost betekenen voor de restaurants 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.
108.000 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.

OVER VIA
VIA, Voucher Issuers Association, brengt cheque-uitgevers, fysieke of elektronische, samen die
uitwisselbaar zijn voor specifieke goederen of diensten. De vereniging verdedigt en behartigt de
belangen van haar leden voor nationale en internationale autoriteiten door verbeteringen of
alternatieven voor te stellen op het gebied van evaluatie, beveiliging, uitgifte, maar ook de distributie
van gebruikte cheques.

