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Ecocheques bestaan al sinds 2009 en zijn een netto voordeel voor de werknemer. De
kost voor de werkgevers wordt gecompenseerd d.m.v. een fiscale lastenvermindering.
De lijst met ecocheque-producten werd recent uitgebreid. Vanaf 2016 willen de sociale
partners de elektronische cheque invoeren.
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Zijn er ecocheques voor alle werknemers?
Er worden ecocheques toegekend aan
alle vaste werknemers. Dit wil zeggen
de werknemers die in dienst zijn met
een klassieke arbeidsovereenkomst. Het
exacte bedrag aan ecocheques is afhankelijk van de prestaties gedurende de
referteperiode van 1 juli tot 30 juni. Van
werknemers die gedurende een gedeelte van de referteperiode in dienst waren,
wordt het bedrag in verhouding verminderd. Voor deeltijdse werknemers wordt
een berekening gedaan in functie van het
aantal arbeidsdagen. Schorsingen van de
arbeidsovereenkomst zonder loon tellen
niet mee.
Moet je als werkgever iets doen?
De werkgever moet zelf geen berekening
maken want dit wordt berekend door het
‘Sociaal Fonds voor de Inplanting en Onderhoud van Parken en Tuinen’ dat ook
de bestellingen doet bij de uitgiftemaatschappijen. De ecocheques worden geleverd nadat de werkgever de factuur van
de uitgiftemaatschappij heeft betaald. De
leveringsperiode van de ecocheques verloopt in de periode vanaf eind december
tot eind februari. Alle ecocheques voor
één onderneming worden geleverd door
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een koerierdienst. De werknemers worden ook geïnformeerd d.m.v. een persoonlijke brief.

Wat is de reële kost voor de werkgever?
Het gaat hier om een netto voordeel voor
de werknemer. Als werkgever dien je
geen sociale bijdragen te betalen op het
bedrag van de ecocheques. De waarde
van de ecocheques (maximaal 250 euro
per jaar) wordt nagenoeg volledig gecompenseerd door een lastenvermindering die op 1 januari 2010 in werking
is getreden. Dit betekent dat er dus 1%
van de brutoloonmassa in mindering
gebracht kan worden van de door de
werkgever aan de fiscus door te storten bedrijfsvoorheffing. Voor kmo’s is
dit percentage met ingang van 1 januari
2014 opgetrokken naar 1,12%.
Sociale partners zetten licht op groen
voor elektronische ecocheque
De vakbonden en de werkgevers hebben
zich in de Nationale Arbeidsraad (NAR)
achter de elektronische ecocheque geschaard. Vanaf volgend jaar willen de sociale partners de elektronische ecocheque invoeren. De bedoeling is om vanaf
1 januari 2016 de papieren ecocheque te
vervangen door de elektronische ecoche-

que. Het unanieme advies van de NAR,
dat begin maart werd opgesteld, is naar
de regering gegaan. Er zou vanaf 1 januari 2016 geleidelijk naar de elektronische versie overgegaan kunnen worden.
Ondertussen valt reeds het doek over de
papieren maaltijdcheque. Vanaf 1 oktober 2015 kunnen enkel nog elektronische
maaltijdcheques toegekend worden.
Waarvoor kunnen ecocheques gebruikt
worden vanaf 1 juni 2015
De lijst met ecocheque-producten wordt
om de twee jaar grondig geëvalueerd in
de Nationale Arbeidsraad (NAR). Twee
jaar geleden werden er evenwel geen
aanpassingen doorgevoerd. De sociale
partners zijn het eind maart van dit jaar
eens geworden over aanpassingen aan
de lijst van producten die kunnen worden
betaald met ecocheques. Zij ondertekenden een cao over de nieuwe lijst die vanaf
1 juni geldig is in de NAR. Opvallend is
dat men met de cheques voortaan ook
tweedehandskleding, -meubels en -boeken zal kunnen aanschaffen. Daarnaast
maken onder meer deelfietsen en -auto's hun intrede op de lijst. Andere voor
ons opmerkelijke nieuwigheden op de
ecochequelijst zijn de aankoop en plaatsing van grastegels (met honingraatstructuur) en waterdoorlatende tegels. De
lijst van elektrische apparaten waarvoor
men ecocheques kan gebruiken, werd
uitgebreid. Ze omvat vanaf 1 juni onder
meer (af)wasmachines, koelkasten, televisietoestellen, ovens, stofzuigers en
verwarmingstoestellen. De uitbreiding
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energie-audits. Voorts komen alle systemen om hernieuwbare energie op te
wekken in aanmerking: zonnepanelen,
zonneboilers, warmtepompen, windturbines ... Ten slotte worden ecocheques
ook aanvaard voor de bouw en renovatie
van bijna-energieneutrale gebouwen of
passiefwoningen. De volledige lijst kan
geconsulteerd worden op de website van
de NAR (www.nar-cnt.be)

Voor vragen of meer informatie contacteer
AVBS-consulent Jan Vancayzeele
(jan.vancayzeele@avbs.be of 0476/91.01.36)
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gaat wel gepaard met een verstrenging.
Zo moeten de toestellen voldoen aan
een vrij streng energielabel. De bedoeling is om de consument met zijn ecocheques te oriënteren naar de meest
performante producten in de rayons.
Ook bij (ver)bouwen worden ecocheques vaker bruikbaar, bijvoorbeeld voor
investeringen in hoogrendementsketels
en -ramen, thermostatische kranen en
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Nieuwigheden op de ecochequelijst zijn de aankoop en plaatsing van grastegels (met honingraatstructuur) en waterdoorlatende tegels.

Bijna alle ecocheques ingewisseld
97,5 procent van de ecocheques wordt
ingeleverd. Vooral voor energiezuinige
koelkasten, diepvriezers en wasmachines, fietsen en houten tuinmeubelen met
FSC-label. Dit bleek in april vorig jaar op
basis van cijfers van uitgiftemaatschappijen Edenred en Sodexo, die men via een
parlementaire vraag opvroeg bij toenmalig minister van Werk Monica De Coninck.
In 2012 werden meer dan 25 miljoen ecocheques uitgegeven. In het jaar nadien
waren dat er 800.000 minder, maar nog
altijd 24.428.000 stuks. Het totale aantal
cheques dat werd ingewisseld, was respectievelijk 24,5 miljoen en 22,5 miljoen.
De elektronische huishoudapparaten
voeren de top vijf van producten aan. Op
de eerste plaats is er een ex aequo tussen de energiezuinige koelkast/diepvriezer (A++), op twee staat de droogkast en
op drie fietsen en fietsaccessoires. In de
top 20 van de meest gekochte producten
staan sierteeltproducten op plaats dertien. l
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FAC-BROCHURE ‘levende gevels - integratie van
groen in de gevelbouw’
De Federatie Aluminium Constructeurs (FAC) heeft een brochure opgesteld omtrent groene gevels. Op basis van input van
leden en de samenstelling van een werkgroep werd dit thema
gekozen en op een praktische en relevante wijze uitgewerkt. In
deze FAC-brochure komen verschillende systemen aan bod om
groen en planten te integreren in een gevel. De voor- en nadelen, valkuilen en beoordelingscriteria worden toegelicht, enkele verschillende bestaande systemen worden vergeleken en tot
slot zijn er een paar casestudies met toepassingen van groen
in de gevelbouw. Hiervoor werden de opgebouwde expertise en
proefervaringen van het PCS aangewend en vermeld bij de uitwerking van de brochure. Dit samen zorgde voor een relevante
en technische brochure, die een uniek inzicht biedt rond groene
gevels.
Met deze brochure wordt een betere kennis en kwaliteitsvolle
plaatsing van de levende gevel nagestreefd. Deze brochure
is te bestellen via de site www.fac-belgium.eu - networks –
publicaties. n
< Pieter Goossens, PCS
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