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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 98 QUATER VAN 26 JANUARI 2016
TOT WIJZIGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 98 VAN 20
FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE ECOCHEQUES

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

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 artikel 38, § 1, eerste lid, 25° van het WIB 92;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques, geregistreerd op 28 mei 2009 onder het nummer
92235/CO/300, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 98 bis van 21
december 2010, geregistreerd op 18 januari 2011 onder het nummer 102839/CO/300, en nr.
98 ter van 24 maart 2015, geregistreerd op 2 april 2015 onder het nummer 126264/CO/300;

Overwegende dat de sociale gesprekspartners zich overeenkomstig artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 ertoe verbinden jaarlijks na te
gaan of de lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden, moet worden aangevuld;

Overwegende dat daarbij rekening moet worden gehouden met de
nieuwe ecologische inzichten en beleidsontwikkelingen, maar ook met de nood aan stabiliteit
van het stelsel van de ecocheques;

Overwegende dat de sociale gesprekspartners in het kader van
die oefening niets willen afdoen aan de doelstelling die ze hebben vastgesteld bij de uitwerking van het stelsel van de ecocheques, namelijk een verhoging van de koopkracht van de
werknemers door de toekenning van een voordeel dat specifiek bestemd is voor de aankoop
van producten of diensten met een ecologische toegevoegde waarde;

Overwegende dat de ecocheques ervoor moeten kunnen zorgen
dat de werknemers, voor het bedrag van de ecocheques, producten en diensten met een
ecologische toegevoegde waarde kopen of op dergelijke producten en diensten overschakelen, en dat een dergelijk aankoopgedrag blijvend wordt;

-2-

Overwegende dat ter wille van de leesbaarheid de bestaande lijst
moet worden vervangen door een gecoördineerde lijst;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers:

- het Verbond van Belgische Ondernemingen

- de nationale middenstandorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de
organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979

- de Boerenbond
- “la Fédération wallonne de l’Agriculture”

- de Unie van Socialprofitondernemingen

- het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

- het Algemeen Belgisch Vakverbond

- de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

op 26 januari 2016 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.
Artikel 1

De lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden, welke lijst bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98
van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques is gevoegd, wordt vervangen door de lijst
die als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst is opgenomen.
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Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 maart 2016.

Zij is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan op verzoek van de
meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd, met inachtneming van
een opzeggingstermijn van zes maanden. De organisatie die het initiatief tot herziening of
opzegging neemt, moet in een gewone brief aan de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad
de redenen ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen; de andere organisaties
verbinden er zich toe deze binnen een maand na ontvangst ervan in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.

Gedaan te Brussel, op zesentwintig januari tweeduizend zestien.

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen

B. BUYSSE

Voor de Middenstandsorganisaties

C. DEITEREN

Voor de Boerenbond, "la Fédération wallonne de l'Agriculture"

C. BOTTERMAN
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Voor de Unie van Socialprofitondernemingen

S. SLANGEN

Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

M. VERJANS

Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond

M. ULENS

Voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

S. LOGIST

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.

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

I.

Energiebesparing

A. Aankoop, plaatsing en herstelling 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 warmwatertoestellen;

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

B. Aankoop en plaatsing van producten die specifiek bestemd zijn voor de isolatie van
woningen;

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

D. Aankoop van diensten en aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van producten die zorgen voor energiebesparing in woningen, namelijk hoogrendementsketels,
systemen voor warmteregeling en thermostatische kranen, hoogrendementsglas (Uwaarde van maximum 0,8), energie-audits, audits via infraroodthermografie en
luchtdichtheidstests;

E. Aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van apparaten die consumenten bewust maken van hun energieverbruik en apparaten die de energie registreren en
meten;

F.

Aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van beheerssystemen voor ventilatie
van woningen, die voldoen aan de norm NBN 50-001 types C (met vraagsturing) en
D (met warmteterugwinning).
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II.

Hernieuwbare energie

A. Aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van elektrische apparaten die uitsluitend werken op zonne-energie of op handmatig geproduceerde energie;

B. Aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van producten voor huishoudelijk gebruik waarmee hernieuwbare 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. Aankoop en plaatsing van spaardouchekoppen;

B. Aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van recuperatietanks voor regenwater;

C. Aankoop, plaatsing en herstelling van hulpstukken voor waterbesparing op kranen;

D. Aankoop, plaatsing en herstelling van spoelbakken voor toiletten met spaarknop;

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

IV. Bevordering duurzame mobiliteit

A. Aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van roetfilters in personendieselwagens met bouwjaar tot en met 2005;

B. Aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van een lpg-installatie in personenwagens;

C. Aankoop van vervoerbewijzen voor openbaar vervoer, met uitzondering van abonnementen;
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D. Huur, aankoop, herstelling en onderhoud van fietsen, met inbegrip van fietsen uitsluitend ondersteund door een elektrische hulpmotor, aankoop van fietsonderdelen
en fietstoebehoren. Huur, aankoop, herstelling en onderhoud van elektrische scooters;
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, plaatsing en herstelling van herlaadpalen om een elektrisch voertuig op te
laden, met inbegrip van de aankoop van kabels die specifiek bestemd zijn voor aansluiting op die palen en van abonnementen die uitsluitend bestemd zijn voor aansluiting op die palen, met uitsluiting van de kosten van het elektrisch verbruik.

V. Afvalbeheer

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

B. Aankoop van compostvaten of compostbakken;

C. Aankoop van producten die volledig bestaan uit composteerbaar of biologisch afbreekbaar materiaal, die voldoen aan de norm NBN EN 13432, alsook wasbare luiers;

D. Aankoop van papier dat voor 100 % gerecycleerd is en dat ongebleekt of TCFgebleekt is;

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

F.

Aankoop van tweedehandskleding, -textiel, -boeken en -meubilair.
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VI. Bevordering van ecodesign

A. Aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van 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.

VII. Bevordering van de aandacht voor de natuur

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

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

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