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De CAO van 16 juli 2009 betreffende de toekenning van ecocheques voorzag dat er vóór 30 april 2011 in
het paritair comité 218 een evaluatie gemaakt zou worden of de keuze voor het systeem van de
ecocheques ook na 2010 moest verder gezet worden of vervangen moest worden door een ander suppletief 
systeem.

De sociale partners hebben echter geen evaluatie gemaakt tegen de vooropgestelde datum waardoor dat
het brutovoordeel van 250 EUR opnieuw onder de vorm van ecocheques zal worden toegekend in
respectievelijk juni 2011 en juni 2012.

Concreet voor 2011:

1. Ondernemingen die eerder ecocheques toekenden

Ondernemingen die in 2009-2010 geopteerd hebben voor ecocheques (m.a.w. ondernemingen die de
ecocheques niet hebben omgezet in een gelijkwaardig voordeel) zullen ook in juni 2011 ecocheques
moeten uitbetalen.

De modaliteiten voor de toekenning van de ecocheques blijven behouden, nl. : 

De voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode hebben recht op ecocheques
ter waarde van 250 EUR. 
Aan deeltijdse werknemers worden de ecocheques betaald volgens de hierna vermelde schijven

Wekelijkse arbeidsduur 2011 2012

vanaf 4/5 van voltijdse betrekking 250 EUR 250 EUR

vanaf 3/5 van voltijdse betrekking 200 EUR 200 EUR

vanaf 1/2 van een voltijdse betrekking 150 EUR 150 EUR

minder dan 1/2 van een voltijdse betrekking 100 EUR 100 EUR

De referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand juni van het voorgaande
kalenderjaar tot en met de maand mei van het betrokken kalenderjaar. 
Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode zal het bedrag betaald worden pro rata de
werkelijke prestaties en daarmee volgens cao 98 gelijkgestelde periodes. 
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De pro-rata berekening geldt zowel bij overgang van voltijds arbeidsregime naar deeltijds
arbeidsregime alsook bij de overgang van deeltijds arbeidsregime naar voltijds arbeidsregime. 
De maximale nominale waarde van de ecocheque bedraagt 10 EUR per ecocheque. 

2. Ondernemingen die eerder kozen voor alternatief

De ondernemingen die in 2009-2010 wel hebben gekozen voor een gelijkwaardig voordeel, mogen dit
voordeel gewoon verder zetten.

En in 2012?

Of het in 2012 nog mogelijk zal zijn is om de ecocheques om te zetten in een ander voordeel, zal moeten
blijken uit het sectorakkoord 2011-2012 voor PC nr. 218.

disclaimer

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te
behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die
voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de
op deze website verstrekte informatie aan derden buiten onze wil om, is niet toegestaan. 
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