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SAMENVATTING 
 

De Algemene Directie Economische Reglementering van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie herinnerde de Raad eraan dat hij in uitvoering van artikel 16 van het koninklijk besluit van 12 
oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de erkenningsprocedure voor uitgevers 
van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 
30 december 2009 houdende diverse bepalingen (hierna het KB Elektronische Maaltijdcheques) de 
regeling betreffende de elektronische maaltijdcheques diende te evalueren. 
 
De Raad stelt vast dat het gebruik van elektronische maaltijdcheques groeit en dat de elektronische 
maaltijdcheque een administratieve vereenvoudiging betekent ten opzichte van de papieren 
maaltijdcheque voor alle actoren. 
 
De Raad is van mening dat een definitieve overgang naar elektronische maaltijdcheques wensbaar is 
en dit op 1 januari 2016. Het omkeerbaarheidsbeginsel dat thans is geschreven in de regelgeving zal 
moeten worden geschrapt.  
 
Om van deze definitieve overgang een succes te maken en om de werking van het systeem te 
waarborgen, is de Raad van mening dat een aantal maatregelen moeten worden genomen.  
 

1. Het aanvaardingsnetwerk dient vergroot te worden. 
2. De kosten dienen voor alle actoren zo laag mogelijk gehouden te worden en dienen 

transparanter te zijn. 
3. De handelaars moeten gebruik kunnen maken van bestaande betaalterminals voor de 

aanvaarding van elektronische maaltijdcheques.  
4. De overgang naar de elektronische maaltijdcheque mag geen extra kost met zich meebrengen 

voor de gebruiker. De verschillende mogelijkheden om het saldo na te gaan, moeten voor de 
gebruiker kosteloos zijn zonder dat hij over materiaal moet beschikken of kennis van 
informatica moet hebben.  

5. De administratieve procedures mogen niet worden verzwaard (ontwikkeling van een 
gezamenlijk platform voor de aansluiting van handelaars).  

 
De Raad stelt voor dat tegen 1 januari 2016 de uitgevers een omvangrijke informatie- en 
promotiecampagne opzetten over het elektronische systeem en de voordelen ervan. Deze 
informatiecampagne moet zich zowel tot de gebruikers als de handelaars en de werkgevers richten en 
in het bijzonder de aandacht vestigen op de verkorte geldigheidstermijn van alle papieren 
maaltijdcheques uitgegeven in 2015.  
 
De Raad dringt erop aan dat de noodzakelijke wijzigingen in de regelgeving zo snel mogelijk worden 
aangebracht.  
 
 
 

   

 

 

 

 



3 

 

 

 

De Raad voor het Verbruik, die op 26 november 2013 door de FOD Economie verzocht werd een 
advies uit te brengen over de evaluatie van elektronische maaltijdcheques zoals voorzien door het 
koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de 
erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, is op 2 april  2014 
in plenaire vergadering bijeengekomen onder het voorzitterschap van de heer Robert Geurts, en heeft 
huidig advies goedgekeurd. 
 
De Raad voor het Verbruik heeft de Voorzitter verzocht het huidig advies over te maken aan de Minister 
van Economie en Consumenten,  aan de Minister van Administratieve Vereenvoudiging, aan de Minister 
van Sociale Zaken, aan de Minister van Werk en aan de Minister van Middenstand. 
 
 
 

ADVIES 
 
 
 

De Raad voor het Verbruik,  

Gelet op de adviesaanvraag van de FOD Economie van 26 november 2013  waarin hij de Raad voor 
Verbruik om een advies verzoekt over de evaluatie van elektronische maaltijdcheques zoals voorzien 
door het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de 
erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm; 
 
Gelet op het artikel 16 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de 
erkenningsvoorwaarden en de erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een 
elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende 
diverse bepalingen; 
 

Gelet op het advies nr 419 van de Raad voor het Verbruik van 12.11.2009; 

Gelet op de werkzaamheden van de Commissie “ Handelspraktijken”, voorgezeten door de heer Ducart 
(Test-Aankoop) tijdens haar vergaderingen  van 5 december 2013, 14 januari  en 17 maart 2014; 

Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende deskundigen: de dames Broekaert 
(FOD Economie), Dammekens (VBO),  Neijts (NSZ), Ragheno (VBO) en Vermeersch (VBO); de heren 
Cloots (Unizo), De Koning (OIVO), Haegeman (Comeos),Lesceux (UCM),  Storme (ABVV) en Vander 
Linden (ABVV) ; 

Gelet op de uitwerking van het advies door de heer De Koning (OIVO),  de dames Dammekens en 
Ragheno (VBO); 
 
 

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT: 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 

I. Inleiding 
 
Sinds 2011 mogen de papieren maaltijdcheques, onder bepaalde voorwaarden, worden vervangen door 

elektronische maaltijdcheques (KB van 12 oktober 2010 ter wijziging van artikels 19 bis van het 

Koninklijk Besluit van 28 november 1969). De Algemene Directie Economische Reglementering van de 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie herinnerde de Raad eraan dat hij in uitvoering van 

artikel 16 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden 

en de erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering 

van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (hierna het 

KB Elektronische Maaltijdcheques) de regeling betreffende de elektronische maaltijdcheques diende te 

evalueren. 

II. Beschikbare gegevens en cijfers 
 
Teneinde de regeling betreffende de elektronische maaltijdcheques te kunnen evalueren, dienen de 
beschikbare cijfers bestudeerd te worden. De meest recente cijfers waarover de Raad voor het Verbruik 
beschikt dateren van maart 2014.1 
 

- Meer dan 1.650.000 werknemers ontvangen maaltijdcheques; 
- Meer dan de helft van hen (53,49%) ontvangt elektronische maaltijdcheques (890.576 

werknemers); 
- 23,66% van de werkgevers geeft elektronische maaltijdcheques aan zijn werknemers; 
- De maximumwaarde van een maaltijdcheque is €  7,00 per gepresteerde werkdag; 
- Maaltijdcheques zijn 12 maanden geldig (sinds 11 augustus 2013); 
- Het wettelijke kader van de elektronische maaltijdcheques is identiek aan dat van de papieren 

maaltijdcheque, met als enige verschil dat: 
- De titels worden maandelijks vanop afstand geladen op een virtuele rekening die enkel 

gebruikt wordt voor elektronische maaltijdcheques; 
- Ze worden opgebruikt volgens de volgorde van geldigheid, te beginnen met de oudste 

(first in, first out); 
- Het saldo van een gedeeltelijk gebruikte cheque blijft beschikbaar op de rekening en 

wordt prioritair aangewend bij de volgende transactie; 
- In geval van verlies of diefstal van de kaart bestaat er een “card stop systeem”, zodat 

het verlies van de kaart niet gelijk staat aan het verlies van de elektronische 
maaltijdcheques. In geval van verlies of diefstal van de kaart mag de kost voor de 
werknemer om een nieuwe kaart te bekomen niet hoger zijn dan de nominale waarde 
van 1 maaltijdcheque; 

- De uitgevers dienen erover te waken dat de kost van elektronische maaltijdcheques zowel voor 
de bedrijven als voor de handelszaken, niet hoger is dan voor de papieren versie; 

- De kosten van het gebruik van de maaltijdcheques in elektronische vorm zijn niet ten laste van 
de werknemer (art. 2, 11° KB elektronische maaltijdcheques) 

- Er zijn op dit moment 4 uitgevers van elektronische maaltijdcheques: Edenred Belgium n.v., 
Monizze n.v., Sodexo Pass Belgium n.v. en HighCo Scan ID (E-VE); 

                                                             
1
 Veralgemening elektronische maaltijdcheques, 13 maart 2014, Dienst Administratieve Vereenvoudiging. 
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- 38,67% van de maaltijdcheques wordt elektronisch uitgegeven; 
- Er is een stijgende trend sinds 2012:  

a) Eind juni 2012 ontvingen 23,03% van het totaal aantal werknemers die 
maaltijdcheques ontvangen elektronische, eind juni 2013 was dit 41,90% en eind 
december 2013 was dit 53,49%; 

b) 10,88% van de werkgevers die maaltijdcheques aan hun werknemers geven, gaven 
eind 2012 elektronische maaltijdcheques, eind juni 2013 was dit 17,53% en eind 
december 2013 was dit 23,66%; 

 
 

III. Evaluatie 
 
De Raad heeft het systeem van de maaltijdcheques aan een grondige evaluatie onderworpen. 
Hij stelt vast dat het gebruik van elektronische maaltijdcheques groeit. Meer en meer werkgevers kiezen 
voor elektronische maaltijdcheques. Er is een stijgende trend sedert 2012 die zich duidelijk voortgezet 
heeft in 2013. 
 
Op basis van de gegevens de grondige evaluatie, doet de Raad de volgende vaststellingen.   
 

1. Administratieve vereenvoudiging 
 
De Raad stelt in eerste instantie vast dat de elektronische maaltijdcheque een administratieve 
vereenvoudiging betekent ten opzichte van de papieren maaltijdcheque voor alle actoren.  
 Volgens de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (Veralgemening Elektronische 
maaltijdcheques, DAV, 13 maart 2014):  

- Betekent de elektronische maaltijdcheque een administratieve lastenverlaging van 13.724.151 
euro voor gebruikers, onder andere omdat het risico van verlies of diefstal van de 
maaltijdcheques kleiner is en het risico op ongebruikte maaltijdcheques tot nul wordt herleid. 

- Betekent de elektronische maaltijdcheque een administratieve lastenverlaging van 12.880.295 
euro voor werkgevers, onder andere omdat het risico op verlies of fouten bij de verdeling 
verdwijnt, en de verdeling onder de werknemers sterk vereenvoudigd wordt.  

- Betekent de elektronische maaltijdcheque een administratieve lastenverlaging van 67.580.667 
euro voor handelaars, onder andere omdat het controleren, tellen en sorteren van de cheques 
verdwijnt, en de terugbetalingstermijn korter is.  
 

 
 
 

2. De kosten van de elektronische maaltijdcheque 
 
De Raad  stelt vast dat de kosten van de elektronische maaltijdcheque lager zijn dan die van de 
papieren maaltijdcheque.  
 
Toch is die daling volgens hem nog niet groot genoeg:- 

- voor werkgevers zijn de kosten in de meeste gevallen onvoldoende gedaald. 
- de werking van elektronische maaltijdcheques is volgens de Raad vergelijkbaar met de werking 

van een debetkaart en hij is dan ook de mening toegedaan dat de kosten voor het aanvaarden 
van deze kaarten door handelaars van eenzelfde grootte zouden moeten zijn. 
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- de Raad vindt dat de aanvaarding door een handelaar van elektronische maaltijdcheques moet 
kunnen gebeuren op de bestaande betaalterminal. Een handelaar die over een betaalterminal 
beschikt hoeft dus geen nieuwe betaalterminal aan te schaffen. 

 
De kosten kunnen volgens de Raad voor alle actoren nog lager  worden gebracht, of het nu gaat om de 
investeringskosten, de dienstverlenings-/aansluitingskosten of de transactiekosten.  
 
Hij is bovendien van mening dat er weinig transparantie is in de kosten van de uitgevers van de 
elektronische maaltijdcheques. Met name is het niet steeds duidelijk hoeveel de aansluitings- en 
installatiekosten zijn, maar ook de omvang van de transactiekosten zijn niet altijd publiekelijk te 
raadplegen. De Raad meent dan ook dat de uitgevers deze informatie op een eenvoudig te consulteren 
manier op hun website dienen te plaatsen.  
 
De Raad wijst er op dat conform het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 minimaal dient geregeld te 
worden dat gebruikers daadwerkelijk kosteloos het saldo van hun elektronische maaltijdcheques 
kunnen nagaan en dit naast de mogelijkheid om op een website het saldo te consulteren. 
 

3. De omkeerbaarheid 
 
De Raad stelt vast dat de omkeerbaarheid van de keuze voor elektronische maaltijdcheques, de intrede 
van de elektronische maaltijdcheques in de markt afremt. De mogelijkheid om opnieuw papieren 
maaltijdcheques uit te reiken, is immers een van de redenen waarom sommige handelaars en 
werkgevers er aan twijfelen over te gaan naar elektronische maaltijdcheques.  
Het omkeerbaarheidsbeginsel vormt namelijk een concurrentiële handicap voor de huidige twee 
uitgevers die enkel elektronische maaltijdcheques uitgeven, en voor mogelijke nieuwe uitgevers. 
Werkgevers kiezen immers bij voorkeur voor een uitgever die zowel elektronische als papieren 
maaltijdcheques aanbiedt.  
 
 

IV. Conclusie 
 
Rekening houdend met de vaststellingen die de Raad in het kader van de evaluatie van het systeem 
van de elektronische maaltijdcheques heeft geformuleerd, is hij van mening dat een definitieve 
overgang naar elektronische maaltijdcheques wensbaar is.  Het onkeerbaarheidsbeginsel dat thans is 
geschreven in de regelgeving zal moeten worden geschrapt.  
Om van deze  definitieve overgang naar elektronische maaltijdcheques een succes te maken en om de 
werking van het systeem te waarborgen ,  
is de Raad van mening dat een aantal maatregelen moeten worden genomen.  
 

1. Het aanvaardingsnetwerk dient groot genoeg te zijn, zodat de rechthebbenden de elektronische 
maaltijdcheques gemakkelijk en in de buurt van hun werkplek of hun woonplaats kunnen 
gebruiken. De uitgevers moeten hun inspanningen dus voortzetten, met name ten opzichte van 
de kleinhandelaars. 

2.  De kosten dienen verder te dalen en moeten voor alle actoren zo laag mogelijk gehouden 
worden, of het nu gaat om de investeringskosten, de dienstverleningskosten, de 
aansluitingskosten of de transactiekosten. Les coûts de transaction applicables dans le 
système des titres-repas électroniques ne doivent pas être plus onéreux que ceux des autres 
moyens de paiement électroniques (Bancontact, Mister cash, etc.). De Raad pleit ook voor een 
grotere transparantie van de tarieven die de uitgevers hanteren.  
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3. Het is belangrijk dat naar de toekomst de handelaar voort gebruik kan maken van bestaande 
betaalterminals voor de aanvaarding van elektronische maaltijdcheques. In geen geval mogen 
handelaars verplicht worden andere hardware aan te schaffen die enkel kan gebruikt worden 
voor de aanvaarding van elektronische maaltijdcheques.  

4. De overgang naar de elektronische maaltijdcheque mag geen extra kost met zich meebrengen 
voor de gebruiker, met name om het saldo van de kaart voor gebruik na te gaan. De 
verschillende mogelijkheden om het saldo na te gaan, moeten voor de gebruiker kosteloos zijn, 
zonder dat hij over materiaal (pc, tablet, internetverbinding) moet beschikken of kennis van 
informatica moet hebben. De Raad pleit er dan ook voor dat de uitgevers een gratis 
telefoonnummer ter beschikking zouden stellen via hetwelke de gebruiker het resterend saldo 
kan controleren.  

5. De administratieve procedures mogen niet worden verzwaard. De ontwikkeling van een 
gezamenlijk platform voor de aansluiting van handelaars bij het aanvaardingsnetwerk van de 
uitgevers van elektronische maaltijdcheques is in dat verband een goed initiatief. 

 
De Raad meent dat een totale en definitieve overgang naar de elektronische maaltijdcheques tot stand 
kan worden gebracht op 1 januari 2016. Tegen die datum moeten alle actoren de nodige aanpassingen 
kunnen doorvoeren en dienen de uitgevers een omvangrijke informatie- en promotiecampagne gevoerd 
te hebben over het elektronische systeem en de voordelen ervan.  
 
Om te vermijden dat papieren maaltijdcheques en elektronische maaltijdcheques naast elkaar blijven 
bestaan na 1 januari 2016, zouden de laatste papieren maaltijdcheques die aan de gebruikers worden 
afgegeven, betrekking moeten hebben op de prestaties van september 2015. Verder zouden de 
papieren maaltijdcheques die in 2015 worden uitgegeven geldig mogen zijn tot 31 december 2015. De 
laatste papieren maaltijdcheques (september 2015) zouden in de praktijk dus drie maanden geldig zijn. 
Vanaf oktober 2015 zou iedere gebruiker zijn kaart met elektronische maaltijdcheques krijgen. Gelet op 
het speciale karakter van de voorgestelde maatregel dringt de Raad er op aan dat dit punt bijzondere 
aandacht besteed wordt in het kader van de omvangrijke informatie- en promotiecampagne die de 
uitgevers volgens de Raad moeten opzetten, zowel ten aanzien van de gebruikers , de handelaars en 
de werkgevers.  
 
De Raad zal de ontwikkeling van het gebruik van elektronische maaltijdcheques verder opvolgen en 
behoudt zich de mogelijkheid voor om hierover uit eigen beweging verdere adviezen uit te brengen. 
 
De Raad merkt op dat voor een veralgemening van de elektronische maaltijdcheques bepaalde 
wijzigingen in de regelgeving nodig zullen zijn. Hij dringt erop aan dat die wijzigingen zo snel mogelijk 
worden aangebracht.  
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LEDEN EN WAARNEMERS AANWEZIG 
OP DE PLENAIRE VERGADERING 

VAN DE 
RAAD VOOR HET VERBRUIK VAN 2 APRIL  2014 

VOORGEZETEN DOOR  DE HEER ROBERT GEURTS 
 

 
1. Vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties  

 
 Mevrouw DE ROECK-ISEBAERT (Gezinsbond) 
 De heer DUCART                                       (Test-Aankoop) 
 Mevrouw JONCKHEERE  (ACLVB) 
 De heer KALFA   (Verbraucherschutzzentrale) 

  De heer STORME   (ABVV) 
 

         
2. Vertegenwoordigers van de productieorganisaties   

  
 De heer VAN BULCK      (Febelfin) 
 De heer van OLDENEEL tot OLDENZEEL    (Assuralia) 
  
   

3. Vertegenwoordiger van de distributieorganisaties 
 

 De heer de LAMINNE de BEX      (Comeos)  
 
 
 4. Vertegenwoordiger van de middenstand 
  
 De heer CLOOTS           (Unizo) 
  
 5.  Waarnemers 
 
 De heer DE KONING (OIVO) 

 Mevrouw RAGHENO (VBO) 
 Mevrouw TECCHIATO (Christ.Mut.) 
 Mevrouw VAN DIEREN (ACV) 
 Mevrouw VAN TIGGELEN (Essenscia) 


