
 
Leidraad voor het indienen van de aanvraag om een product/dienst op te nemen in 

de lijst die bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 is gevoegd 
 
 

 
I.  Procedure voor de indiening 
 

 
-  De aanvragen om een product/dienst op te nemen in de lijst die bij de collectieve ar-

beidsovereenkomst nr. 98 is gevoegd, kunnen per e-mail aan het Secretariaat van de 
Nationale Arbeidsraad worden gezonden op het volgende adres: eco-cheques@cnt-
nar.be.  

 
 
-  Die mail moet de volgende vermeldingen bevatten: 
 

* naam en e-mailadres van de onderneming of de persoon; 
* beschrijving van het product of de dienst waarop de aanvraag betrekking heeft; 
* elementen die het ecologische karakter van het product of de dienst rechtvaardi-

gen; 
* eventueel de vermelding dat het product/de dienst over een label beschikt. 

 
 
-  De aanvragen kunnen uiterlijk tot 30 juni van elk even jaar worden ingediend. Daarna 

worden ze niet meer in aanmerking genomen voor de lopende aanpassing van de 
lijst, maar wel voor de volgende eventuele aanpassing. 

 
 
- De aanvragen worden uitsluitend op basis van het dossier onderzocht. MONSTERS 

WORDEN NIET AANVAARD. 
 
 

II.  Behandeling van de aanvragen 
 
 
 Het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad stuurt aan elke 
aanvrager een ontvangstbevestiging. 
 
 
 Zodra de uiterste datum van de indiening van de aanvragen is 
verstreken, verzamelt het Secretariaat van de Raad die aanvragen, maakt er een sa-
menvatting van en bezorgt ze aan de sociale gesprekspartners met het oog op de eva-
luatie om de twee jaar waarin de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 voorziet; het 
door de aanvrager bezorgde dossier wordt ter beschikking gehouden van de leden en 
de bij de werkzaamheden betrokken deskundigen. Die evaluatie heeft betrekking op de 
vraag of de bij die collectieve arbeidsovereenkomst gevoegde lijst al dan niet moet wor-
den aangevuld en of de lijst inhoudelijk moet worden aangepast (toevoeging of schrap-
ping van producten/diensten), rekening houdend met de beleidsontwikkelingen inzake 
ecologische innovatie en de nieuwe ecologische inzichten. 
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 Het Secretariaat is dus het "doorgeefluik" en komt op geen enkele 
wijze tussenbeide in de beslissing van de sociale gesprekspartners. 
 
 
 Aan de bespreking van de sociale gesprekspartners nemen even-
tueel ook deskundigen deel en heel de oefening duurt een aantal weken. 
 
 
 Elke aanvrager zal met een e-mail op de hoogte worden gebracht 
zodra de werkzaamheden zijn beëindigd en de Raad heeft besloten om de bij de collec-
tieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten 
al dan niet aan te vullen. 
 
 
 Zodra de Raad een collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging 
van de bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 heeft gesloten en voor zo-
ver het product of de dienst erin wordt opgenomen, kan de aanvrager contact opnemen 
met de uitgever of de uitgevers van ecocheques, zodat de consumenten dat product of 
die dienst met die ecocheques kunnen aankopen. 
 
 
 Meer informatie over die uitgevers kan worden verkregen op hun 
respectieve websites: 
 
 
* http://be.sodexo.com 

 
* http://www.edenred.be. 

 
* http://www.monizze.be/nl/  

 
 
 Na de opname in de lijst en gezien de regels inzake mededin-
gingsrecht, kunnen alle producenten en leveranciers van hetzelfde product of dezelfde 
dienst als waarvoor een aanvraag werd ingediend, dat product of die dienst voorstellen 
voor aankoop met ecocheques. 
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