COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 98 VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE
ECOCHEQUES, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 98 BIS
VAN 21 DECEMBER 2010, NR. 98 TER VAN 24 MAART 2015, NR. 98 QUATER VAN 26 JANUARI
2016, NR. 98 QUINQUIES VAN 23 MEI 2017 EN NR. 98/6 VAN 16 JULI 2019
-----------------

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
Gelet op het interprofessioneel akkoord van 22 december 2008 voor de onderhandelingen op sector- en ondernemingsvlak in de periode 2009-2010 - Bijdrage tot het herstel van het vertrouwen, meer bepaald de akkoorden van
de sociale partners met betrekking tot de koopkracht van de werknemers;
Overwegende dat het interprofessioneel akkoord voorziet in de uitwerking van een regeling van vrijstelling, voor
werkgever en werknemer, van belastingen en sociale bijdragen bij de toekenning van "groene cheques" (de zogenaamde ecocheques) bestemd voor de aankoop van ecologische producten en diensten;
Overwegende dat de ecologische producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht, de informatieverstrekking aan de werknemers en de wijze van berekening van het aantal aan de werknemers toe te kennen
ecocheques precies moeten worden vastgesteld;
Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers …
op 20 februari 2009 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

HOOFDSTUK I - ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
Deze overeenkomst stelt de nadere regels voor de toekenning en het gebruik van de ecocheques vast, meer bepaald
de lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden.

Commentaar
De sociale partners willen met de uitwerking van een stelsel van ecocheques niet alleen de koopkracht van de werknemers vrijwaren en de werkgelegenheid doen toenemen, maar ook een toegevoegde waarde en een sensibilisatie tot
stand brengen op het stuk van het milieu. Met het oog daarop drukken de sociale partners de wens uit dat de ecologische diensten en producten die met ecocheques kunnen worden aangekocht, gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle
werknemers.
Zowel de werknemer-consument als de handelaar of de dienstverlener tot wie het stelsel zich richt, moeten er zeker
van zijn dat de voorgestelde diensten of producten effectief als "ecologisch" worden beschouwd voor de toepassing
van deze overeenkomst. Daarvoor wordt in deze overeenkomst een limitatieve lijst opgemaakt die onder andere is
gebaseerd op de op federaal en gewestelijk niveau bestaande regelgeving.
Bovendien verbinden de sociale partners zich ertoe deze nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de ecocheques uiterlijk tegen het laatste kwartaal van 2010 te evalueren.
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HOOFDSTUK II - DEFINITIE

Artikel 2
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder ecocheque verstaan, het voordeel bij de aankoop van producten en diensten van ecologische aard die zijn opgenomen in de bij deze overeenkomst gevoegde lijst.

HOOFDSTUK III - LIJST VAN ECOLOGISCHE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE MET ECOCHEQUES
AANGEKOCHT KUNNEN WORDEN

Artikel 3
De werknemers kunnen met ecocheques alleen de producten of diensten van ecologische aard aankopen die expliciet opgenomen zijn in de bij deze overeenkomst gevoegde lijst.
[“Artikel 4
De interprofessionele organisaties die deze overeenkomst ondertekenen, verbinden zich ertoe om de twee jaar, in
de even jaren, na te gaan of de in artikel 3 van deze overeenkomst genoemde lijst met diensten en producten van
ecologische aard moet worden bijgewerkt.”]1

[Commentaar
De producten en diensten die zijn opgenomen in de in artikel 3 van deze overeenkomst genoemde lijst beantwoorden aan de huidige milieu-uitdagingen. Die lijst kan worden aangepast in het licht van eventuele ontwikkelingen.
Zo zullen de sociale gesprekspartners een discussie ten gronde voeren over een eventuele aanpassing van de lijst
aan de nieuwe ecologische inzichten en de beleidsontwikkelingen inzake ecologische innovatie.
Met het oog op verbetering van de lijst, zal die evaluatie om de twee jaar, in de even jaren, plaatsvinden. Met de
eventueel aangepaste lijst zal zo rekening kunnen worden gehouden tijdens de tweejaarlijkse sectorale onderhandelingscycli.
Die evaluatie kan gebeuren op basis van voorstellen van de bevoegde overheden en andere concrete aanpassingsvoorstellen die voldoen aan de door de Nationale Arbeidsraad vastgestelde criteria en die rechtstreeks aan de
Nationale Arbeidsraad worden bezorgd uiterlijk op 30 juni van het jaar waarin de betreffende evaluatie plaatsvindt,
meer bepaald op 30 juni van elk even jaar.”]2

HOOFDSTUK IV - INFORMATIEVERSTREKKING AAN DE WERKNEMERS

Artikel 5
Als de ecocheques voor het eerst aan de betrokken werknemers worden afgegeven, informeert de werkgever hen met
alle dienstige middelen over de inhoud van de in artikel 3 van deze overeenkomst genoemde lijst.

1
2

Aldus gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 quinquies van 23 mei 2017 (artikel 1)
Wijziging van de commentaar (Beslissing van de Raad van 23 mei 2017).
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[Artikel 5 bis
Tegelijk met de hem bezorgde informatie wordt de werknemer die de werkgever verlaat in kennis gesteld van het
aantal ecocheques die hem moeten worden toegekend en van het ogenblik waarop die ecocheques hem effectief
zullen worden afgegeven.]3

HOOFDSTUK V - WIJZE VAN BEREKENING VAN HET AANTAL AAN DE WERKNEMERS TOE TE
KENNEN ECOCHEQUES

Artikel 6
§ 1.

Voor de werknemers die in de loop van het betreffende kalenderjaar in dienst zijn getreden van de werkgever
of hem hebben verlaten, gebeurt de berekening van het aantal aan hen toe te kennen ecocheques op zijn minst
pro rata temporis van de periodes gedurende welke zij op basis van een arbeidsovereenkomst bij die werkgever
waren tewerkgesteld tijdens het betreffende kalenderjaar.
[De gewone inactiviteitsdagen vormen geen onderbreking van de in de vorige alinea bedoelde periodes
voor zover ze tussen twee van die periodes liggen. Die dagen moeten in aanmerking worden genomen voor
de vaststelling van de duur van de tewerkstellingsperiode.]4

§ 2.

De in § 1 van dit artikel vastgestelde regel geldt ook bij een verandering van personeelscategorie.

§ 3.

In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens het betreffende kalenderjaar gebeurt de berekening
van het aantal toe te kennen ecocheques op zijn minst rekening houdend met het aantal dagen waarvoor de
betrokken werknemers loon hebben gekregen [of het aantal dagen tijdens welke de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst ingevolge artikel 28, 1° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst]5.
Met dagen waarvoor de werknemers loon hebben gekregen worden gelijkgesteld:
1° de dagen moederschapsverlof als bedoeld in artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971;
2° de dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een vergoeding die wordt toegekend overeenkomstig de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12 bis van 26 februari 1979 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12 van 28 juni 1973 betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon
aan de werklieden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht,
arbeidsongeval of beroepsziekte aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
3° de dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een vergoeding die wordt toegekend overeenkomstig de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 13 bis van 26 februari 1979 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 13 van 28 juni 1973 betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon
aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen
recht, arbeidsongeval of beroepsziekte aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

[Commentaar
De dagen tijdens welke de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst ingevolge artikel 28, 1° van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, worden geacht de periodes te omvatten die gedekt zijn door
een jeugdvakantie-uitkering of een seniorvakantie-uitkering.]6
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Aldus gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 bis van 21 december 2010 (artikel 1).
Aldus gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 bis van 21 december 2010 (artikel 2).
Aldus gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 bis van 21 december 2010 (artikel 3).
Ingevoegd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 bis van 21 december 2010 (artikel 3).
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[HOOFDSTUK V BIS – BIJZONDERE BETALINGSWIJZEN

Artikel 6 bis
Wanneer voor de referteperiode waarvoor ecocheques worden toegekend, het totale bedrag van die ecocheques
minder dan 10 euro bedraagt, kan de werkgever naar keuze die ecocheques effectief afgeven of dat bedrag, verhoogd met 50 %, toevoegen aan het loon.] 7

HOOFDSTUK VI - SLOTBEPALINGEN

Artikel 7
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij treedt in werking op dezelfde dag als
de bepalingen van het koninklijk besluit tot invoeging van een artikel 19 quater in het koninklijk besluit van 28
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd, met inachtneming van
een opzeggingstermijn van twaalf maanden.
Bij een opzegging blijft de in artikel 3 van deze overeenkomst genoemde lijst na de opzegging in ieder geval
gelden voor de ecocheques die al aan de werknemers werden toegekend.
De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet de redenen ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen; de andere organisaties verbinden zich ertoe deze binnen een maand na ontvangst ervan
in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.
Gedaan te Brussel, op twintig februari tweeduizend en negen.

x

x

x

Gelet op artikel 28 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comités, vraagt de Nationale Arbeidsraad dat deze overeenkomst bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard, met uitzondering van artikel 4.

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

Inwerkingtreding van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot wijziging van de cao nr. 98 :

- cao nr. 98 bis : 1 januari 2011, met uitzondering van de artikelen 2 en 3, die van toepassing zijn op de
ecocheques die vanaf 1 januari 2011 worden afgegeven.
- cao nr. 98 ter: 1 juni 2015.
- cao nr. 98 quater: 1 maart 2016
- cao nr. 98 quinquies: 1 juni 2017
- cao nr. 98/6: 1 september 2019

7

Ingevoegd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 bis van 21 december 2010 (artikel 4).
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Bijlage: Lijst van de producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden. In werking op 1 september 2019 ©

ECOLOGISCHE PRODUCTEN & DIENSTEN
Duurzaam omgaan met energie en water
• Alle producten en diensten die er specifiek op gericht zijn om
water en energie te besparen
• Alle producten en diensten om woningen te isoleren (thermisch
en akoestisch)
• Alle producten die uitsluitend werken op hernieuwbare energie
of die hernieuwbare energie kunnen opwekken

Energievriendelijke elektro

DUURZAME MOBILITEIT & VRIJE TIJD
Milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit
• Alle fietsen, speedpedelecs, steps, eenwielers, hoverboards,
zonder motor of met elektrische motor, en alle elektrische
scooters & toebehoren
• Openbaar vervoer (met uitsluiting van woon-werkabonnementen), autocar, alsook gedeeld personenvervoer
zonder chauffeur
• Cursussen ecodriving
• Alle toebehoren en abonnementen voor oplaadpunten voor
elektrische voertuigen

HERGEBRUIK, RECYCLAGE & AFVALPREVENTIE

Aankoop tweedehandsproducten
• Alle producten met uitsluiting van apparaten met nietelektrische motoren
• Alle elektro met het Europese energielabel vanaf A+
• Alle kleine elektro

Aankoop van producten die specifiek bestemd zijn voor
hergebruik of compostering

• Alle elektroapparaten met het Europese energielabel vanaf A+

Producten en diensten met het Europese ecolabel

Biologische producten
• Alle producten met het EU-logo voor
biologische productie
•

Duurzaam tuinieren
• Bomen en planten
• Alle producten die specifiek gericht zijn op het onderhoud van
de tuin (met uitsluiting van gewasbeschermingsmiddelen
zonder één van onderstaande erkende biolabels)

Aankoop van gerecycleerde producten of producten
bestaande uit gerecycleerd of recuperatiemateriaal,
composteerbaar of biologisch afbreekbaar materiaal

• Alle elektrische tuingereedschappen (met inbegrip van hun
batterijen) en alle niet gemotoriseerde tuingereedschappen

Herstellingen
•
Alle herstellingen van producten met uitsluiting van
apparaten met niet-elektrische motoren

Alle producten met het Biogarantie-label

• Alle producten gekocht in een Biogarantie-winkel

Milieuvriendelijke houtproducten en papier met de FSC- of PEFClabels

Ecotoerisme
• Alle toeristische infrastructuur gelegen in België met het label
“groene sleutel”

® A.C. FSCSECR-0045

© Nationale Arbeidsraad
ALGEMENE TOELICHTING: Voor elk product kan in voorkomend geval ook de huur, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling met ecocheques betaald worden

