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Onderwerp:

Elektronische ecocheques

Het Bureau van de Nationale Arbeidsraad heeft op 4 februari 2015 besloten
zich uit eigen beweging te buigen over de overgang van papieren ecocheques naar elektronische ecocheques.

Die beslissing past in het kader van de follow-up van advies nr. 1.902 van de
Raad van 25 maart 2014 betreffende het gebruik van elektronische maaltijdcheques.

Bij brief van 19 februari 2015 heeft mevrouw De Block, minister van Sociale
Zaken, ondertussen het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen, vooral over hoofdstuk 8, dat betrekking heeft op de elektronische ecocheques. Dat hoofdstuk brengt wijzigingen aan in hoofdstuk 6 – Erkenning van uitgevers van elektronische maaltijdcheques – van de wet van 30
december 2009 houdende diverse bepalingen (artikelen 183 tot 185) en beoogt de vaststelling van de rechtsgrond inzake de voorwaarden en procedures die de erkende uitgevers in
acht moeten nemen met het oog op de uitgifte van elektronische ecocheques.

De Raad zal zich in een apart advies uitspreken over de andere delen van de
adviesaanvraag van de minister van Sociale Zaken.
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De bespreking van dat dossier werd toevertrouwd aan de commissie Sociale Zekerheid.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 24 februari 2015
het volgende eenparige advies uitgebracht.

x

x

x

ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------------

I.

CONTEXT

A. Context waarin de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 werd gesloten

Ingevolge een beslissing van de groep van Tien omvat het interprofessioneel akkoord van 22 december 2008 voor de periode 2009-2010 akkoorden van de sociale gesprekspartners over de koopkracht van de werknemers. Het
interprofessioneel akkoord voorziet onder meer in de uitwerking van een regeling
van vrijstelling, voor werkgever en werknemer, van belastingen en sociale bijdragen
bij de toekenning van "groene cheques" (de zogenaamde ecocheques) bestemd
voor de aankoop van ecologische producten en diensten.

Zo heeft de Raad op 20 februari 2009 de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gesloten en advies nr. 1.675 betreffende de ecocheques uitgebracht. Die overeenkomst bevat een bijlage met een limitatieve lijst met een strikte
interpretatie van de producten en diensten die met ecocheques aangeschaft kunnen
worden. Die collectieve arbeidsovereenkomst en de bijlage werden aangepast door
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 bis van 21 december 2010.

De ecocheques vinden dus hun grondslag in het interprofessioneel
sociaal overleg.
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B. Ander wets- en regelgevend kader

1. Door een koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt een artikel 19 quater ingevoegd in 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.

Dat artikel 19 quater bepaalt met name dat ecocheques aan een
aantal voorwaarden moeten voldoen om niet als loon te worden beschouwd.

Het gaat om de volgende voorwaarden:

– Op elke ecocheque moet duidelijk vermeld staan dat zijn geldigheid beperkt is
tot 24 maanden vanaf de datum van zijn terbeschikkingstelling aan de werknemer en dat hij slechts aangewend mag worden voor de aankoop van ecologische producten en diensten die zijn opgenomen in de bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gevoegde lijst.

– De nadere regels voor de invoering in de ondernemingen moeten worden nageleefd.

– De collectieve arbeidsovereenkomst of de individuele overeenkomst waarmee
de ecocheques worden ingevoerd, moet de maximale waarde van elke ecocheque bepalen evenals de frequentie van toekenning ervan gedurende een
kalenderjaar. Het maximumbedrag van elke ecocheque bedraagt 10 euro.

– De ecocheque wordt op naam van de werknemer afgegeven. Deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld als eensdeels de toekenning ervan en anderdeels de gegevens betreffende het aantal ecocheques en het bedrag van de
ecocheque voorkomen op de individuele rekening van de werknemer.

– De ecocheques kunnen geheel noch gedeeltelijk voor geld omgeruild worden.
Het bedrag van de aankoop moet dus gelijk zijn aan of hoger dan de totale
waarde van de ecocheques waarmee wordt betaald.

– Het totale bedrag van de tijdens een kalenderjaar toegekende ecocheques
mag niet meer bedragen dan 125 euro per werknemer voor 2009 en 250 euro
voor de volgende jaren. Vanaf 2011 kan het bedrag van 250 euro echter worden aangepast door een koninklijk besluit op basis van een eenparig advies
van de Nationale Arbeidsraad.
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De regeling inzake vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen van
de ecocheques geldt dus voor de werknemers en hun werkgever die onderworpen zijn aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Dat koninklijk besluit werd op 20 januari 2012 gewijzigd om de
omzetting van ecocheques in maaltijdcheques, en vice versa, mogelijk te maken.

2. Overeenkomstig artikel 38, § 1, eerste lid, 25° van het WIB 92 zijn de ecocheques die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 38/1 van het WIB 92 vrijgesteld van belastingen. Het gaat om dezelfde voorwaarden als die welke moeten zijn vervuld opdat de ecocheques niet als loon worden beschouwd voor de
sociale zekerheid.

C. Invoering van de ecocheques in de ondernemingen

Zoals voor de maaltijdcheques moet in ecocheques worden voorzien door een op sector- of ondernemingsniveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomst. Als een dergelijke overeenkomst niet kan worden gesloten bij gebrek aan
een vakbondsafvaardiging of als het gaat om een personeelscategorie waarvoor het
niet de gewoonte is dat deze door een dergelijke overeenkomst wordt beoogd, dan
mag de toekenning van ecocheques worden geregeld door een individuele overeenkomst. Die laatste overeenkomst moet een schriftelijke overeenkomst zijn en het
bedrag van de ecocheques mag niet hoger zijn dan het bedrag dat is vastgesteld
door een eventueel in dezelfde onderneming gesloten collectieve arbeidsovereenkomst.

II.

RETROACTA

De Raad wijst erop dat – zoals hierboven is aangegeven – de sociale gesprekspartners
de initiatiefnemers zijn van het stelsel van de ecocheques. De Raad heeft het stelsel van
de ecocheques geëvalueerd (advies nr. 1.758 van 21 december 2010 en advies nr.
1.787 van 20 december 2011) en heeft er zich toe verbonden regelmatig na te gaan of
de bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten al dan niet gewijzigd moet worden (collectieve arbeidsovereenkomst nr.
98 bis van 21 december 2010 en advies nr. 1.787 waarin de Raad heeft besloten de lijst
niet te wijzigen).
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De Raad heeft tijdens de evaluatie van de elektronische maaltijdcheques (voornamelijk in het kader van zijn advies nr. 1.902 van 25 maart 2014) kennisgenomen van het verzoek van bepaalde uitgevers om de elektronische vorm onder andere toe te passen op ecocheques. De Raad heeft er zich in dat advies toe verbonden in
een tweede fase na te gaan in hoeverre de resultaten van de evaluatie van de elektronische maaltijdcheques kunnen worden doorgetrokken naar de ecocheques, zodat op
termijn nog maar één systeem zou gelden voor die twee cheques.

Overeenkomstig de verbintenis die de Raad in zijn advies nr.
1.902 is aangegaan, heeft hij in 2014 en begin 2015 de ontwikkeling van het gebruik van
elektronische maaltijdcheques gemonitord, op basis van de cijfergegevens van de uitgevers. Hij heeft ook kennis kunnen nemen van een tot 28 januari 2015 bijgewerkt document van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) over de veralgemening van
de elektronische maaltijdcheques. Die informatie bevestigt de constateringen die hij in
zijn advies nr. 1.902 heeft kunnen doen.

In nauwe samenwerking met de uitgevers heeft de Raad dus besloten zich te buigen over de overgang naar elektronische ecocheques. Zo heeft hij eind
2014 tijdens een presentatie van de uitgevers cijfergegevens ontvangen (toename van
het aantal begunstigden van ecocheques en het aantal handelaars) alsook informatie
over de voor- en nadelen van elektronische ecocheques vergeleken met papieren ecocheques, en diverse technische denksporen voor de overgang naar de elektronische
vorm. Vervolgens hebben de uitgevers concrete voorstellen gedaan voor een planning
van de invoering van de elektronische ecocheque. Die planning, die schematisch als bijlage bij dit advies is gevoegd, wordt verderop toegelicht.

Bij brief van 19 februari 2015 heeft mevrouw De Block, minister
van Sociale Zaken, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een
voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen, vooral over hoofdstuk 8, dat
betrekking heeft op de elektronische ecocheques. Dat hoofdstuk brengt wijzigingen aan
in hoofdstuk 6 – Erkenning van uitgevers van elektronische maaltijdcheques – van de
wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (artikelen 183 tot 185).

De voorgestelde wetswijzigingen beogen de invoering van de elektronische ecocheques en passen, net als de elektronische maaltijdcheques, in het kader
van de inspanningen van de regering om tot administratieve vereenvoudiging te komen.
Zij voorzien in de rechtsgrond inzake de voorwaarden en procedures die de erkende uitgevers in acht moeten nemen met het oog op de uitgifte van elektronische ecocheques.
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Elektronische ecocheques kunnen alleen ter beschikking worden
gesteld door uitgevers die daartoe erkend zijn. De voorwaarden, de erkenningsprocedure, de controle en de regels inzake de intrekking zullen bij koninklijk besluit worden bepaald. Verder zullen de uitgevers gebruik kunnen maken van het rijksregisternummer
van de natuurlijke personen om de begunstigden van elektronische ecocheques eenduidig te kunnen identificeren. Bovendien zal een koninklijk besluit de nadere regels vaststellen met betrekking tot de financiële zekerheid waarin de uitgevers van elektronische
ecocheques moeten voorzien om het risico van een faillissement te dekken.

Voor die wetswijzigingen is geen specifieke datum van inwerkingtreding bepaald. Zij zullen dus volgens de gewone regels in werking treden.

De Raad zal zich in een apart advies uitspreken over de andere
delen van de adviesaanvraag van de minister van Sociale Zaken.

III. OVERGANG NAAR ELEKTRONISCHE ECOCHEQUES

De Raad heeft zich met de grootste aandacht gebogen over de adviesaanvraag van de
minister van Sociale Zaken, die past in het kader van de werkzaamheden die hij over die
materie al had ondernomen.

In dit advies buigt hij zich vooral over het vraagstuk van de invoering van de elektronische ecocheques. Hij formuleert beschouwingen en concrete voorstellen over de voordelen van een overgang naar elektronische ecocheques, de voorwaarden voor een dergelijke overgang en een planning voor de invoering van een dergelijk stelsel.

A. Voordelen van de overgang naar elektronische ecocheques

Op basis van de elementen waarover hij beschikt, ook wat de elektronische maaltijdcheques betreft, is de Raad de mening toegedaan dat het stelsel
van de elektronische ecocheques, net als de elektronische maaltijdcheques, ontegensprekelijk voordelen zou hebben vergeleken met het papieren stelsel.
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1. Behoud van de aanvankelijke doelstellingen van de ecocheques en de controlemogelijkheden

De Raad wijst erop dat hij de doelstellingen die de sociale gesprekspartners bij
de invoering van de ecocheques nastreefden, wil behouden, namelijk een verhoging van de koopkracht van de werknemers door de toekenning van een voordeel dat specifiek is bestemd voor de aankoop van producten of diensten met
een ecologische meerwaarde. Het is dus geenszins de bedoeling het loon te vervangen door ecocheques.

Bovendien zijn ecocheques, in hun huidige vorm, uitsluitend bestemd voor de consumptie op de Belgische markt.

Het behoud van de ecocheques, in een elektronische vorm, maakt
het mogelijk die doelstellingen te garanderen en, indien nodig, het gepaste gebruik van de ecocheques te controleren.

2. Administratieve vereenvoudiging voor alle betrokken actoren

De Raad vindt, zoals hij reeds in zijn advies nr. 1.902 heeft aangegeven, dat het
elektronische systeem voor de werkgevers de afschaffing mogelijk maakt van de
manipulatie, de controle en de verdeling van de papieren ecocheques. Het personeel dat zich daarmee bezighoudt, kan dus andere taken uitvoeren. Ook het risico op verlies of fouten verdwijnt en er wordt enige zekerheid geboden.

Voor de werknemers is het elektronische systeem eenvoudiger,
sneller en veiliger wat het gebruik betreft. Het ontvangen van de ecocheques
gaat bovendien sneller, de kaart neemt minder plaats in, het risico op verlies en
diefstal is kleiner dankzij het blokkeringsmechanisme "Card Stop", en het risico
op ongebruikte ecocheques wordt nagenoeg tot nul teruggebracht omdat de oudste ecocheques eerst gedebiteerd worden.

Voor de handelaars maakt het elektronische systeem de afschaffing mogelijk van de manipulatie en het tellen, wat fouten en wachtrijen aan de
kassa's beperkt. Voorts moeten de cheques a posteriori niet meer worden herteld
en gesorteerd door de uitgevers. De termijn voor de terugbetaling is ook korter.
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3. Kosten van het elektronische systeem vergeleken met het papieren systeem

De Raad constateert dat het tot 28 januari 2015 bijgewerkte verslag van de DAV
bevestigt dat de overgang van papieren maaltijdcheques naar elektronische
maaltijdcheques bij elke doelgroep voor een aanzienlijke daling van de kosten
zorgt.

De Raad constateert dat de analyse van de DAV niet slaat op de
kosten betreffende de besparing als gevolg van de overgang van papieren ecocheques naar elektronische ecocheques; hij vindt evenwel dat de tendensen die
het stelsel van de maaltijdcheques te zien geeft, mutatis mutandis ook voor het
stelsel van de ecocheques zouden moeten gelden.

In het licht hiervan vindt de Raad het dus wenselijk dat voor een
overgang naar elektronische ecocheques wordt gekozen.

B. Voorwaarden voor de overgang naar elektronische ecocheques

De Raad vindt dat de overgang naar elektronische ecocheques absoluut aan een
aantal voorwaarden moet voldoen, en dat verschillende van die voorwaarden dezelfde zijn als die welke hij met name in het voornoemde advies nr. 1.902 betreffende de veralgemening van de elektronische maaltijdcheques heeft omschreven.

1. Stabiliteit van het stelsel

De Raad wijst erop dat juridische stabiliteit primordiaal is voor de ontwikkeling
van een elektronisch systeem, omdat die stabiliteit zowel handelaars (aanvaardingsnetwerk) als werkgevers en uitgevers (ook eventuele nieuwe investeerders)
ertoe aanzet de nodige investeringen te doen en de te nemen begeleidingsmaatregelen, met name op sectorniveau, ondersteunt.

De Raad herinnert er ook aan dat zowel het stelsel van de ecocheques als de overgang naar de elektronische ecocheques gebaseerd is op een
consensus van de sociale gesprekspartners, wat een garantie is voor de stabiliteit van het stelsel.
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Hij verheugt zich over het voornemen van de regering om de
rechtsgrond voor de elektronische ecocheques vast te stellen, zoals vermeld in
de voorgelegde wetswijzigingen en hij pleit ervoor dat het noodzakelijke rechtsen regelgevende kader voor de effectieve tenuitvoerlegging van de elektronische
ecocheques (zie verderop) snel aangenomen en uitgevoerd wordt.

De Raad herinnert er voorts aan dat hij regelmatig nagaat of de bij
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden, al dan niet
aangepast moet worden in het licht van de nieuwe ecologische inzichten maar
ook rekening houdend met die behoefte aan stabiliteit.

2. Kosten

De Raad dringt erop aan dat de kosten zeer aantrekkelijk zouden zijn, zowel voor
de handelaars en de werkgevers als voor de werknemers.

Dienaangaande herinnert de Raad eraan dat hij in zijn advies nr.
1.902 vond dat de kosten verder moeten blijven dalen en voor alle betrokken actoren zo laag mogelijk gehouden moeten worden, of het nu gaat om de investeringskosten, de dienstverlenings-/aansluitingskosten of de transactiekosten.

a. Wat met name de handelaars betreft, zal volgens de informatie van de uitgevers maar één terminal nodig zijn om zowel elektronische maaltijdcheques als
elektronische ecocheques te aanvaarden.

b. Voor de werknemers mag de overgang naar de elektronische ecocheques, net
als voor de elektronische maaltijdcheques, geen kosten meebrengen, met
name om het saldo van de kaart voor gebruik na te gaan. Zoals dat al voor de
elektronische maaltijdcheques bestaat, moet de werknemer kosteloos zijn saldo kunnen raadplegen, zonder dat hij over specifiek materiaal moet beschikken of specifieke kennis van informatica moet hebben. Net als voor de elektronische maaltijdcheques moet die informatie dus opgevraagd kunnen worden door middel van een gratis telefoonnummer en door aanduiding van het
nog beschikbare saldo op de kassabon en op de betaalterminal.
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Verder vindt de Raad dat bij verlies of diefstal van de kaart, wanneer het gaat om een gecombineerde kaart (met meerdere portefeuilles – zie
verderop), de kosten van de vervangende drager niet meer mogen bedragen
dan de nominale waarde van één maaltijdcheque van de werknemer, en dit in
overeenstemming met de huidige regelgeving inzake elektronische maaltijdcheques. Daaruit vloeit voort dat de handelscontracten tussen de ondernemingen en de uitgevers, en ook de desbetreffende op sector- of ondernemingsniveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten niet moeten worden
herzien.

Wanneer in de onderneming echter alleen ecocheques worden
toegekend, en de kaart dus alleen ecocheques bevat, mogen volgens de
Raad de kosten van de vervangende drager niet meer dan 5 euro bedragen.

3. De omkeerbaarheid

Net als voor de overgang naar de elektronische maaltijdcheques
constateert de Raad dat de omkeerbaarheid de ontwikkeling van de elektronische ecocheques kan afremmen. Bijgevolg vraagt hij dat dit beginsel niet op de
elektronische ecocheques toegepast kan worden. Ter wille van een grotere
rechtszekerheid en de haalbaarheid vindt hij dus dat op termijn alleen het stelsel
van de elektronische ecocheques mag blijven bestaan.

4. Technische aspecten – kaarten met meerdere portefeuilles

De Raad constateert dat voor een geslaagde overgang naar de elektronische
ecocheques een oplossing moet worden gevonden voor diverse technische punten, naast het aspect van de overdraagbaarheid (zie verderop).

a. Hij merkt in de eerste plaats op dat hij tijdens de presentatie door de uitgevers
eind 2014 heeft vernomen dat de elektronische ecocheque diverse vormen
zou kunnen aannemen, zoals een kaart, een kaart met meerdere portefeuilles
(zie verderop punt b.), een "mobiele" toepassing (bijvoorbeeld via smartphone), een betaling "online" of via gsm ...

De Raad vindt dat het stelsel op termijn zou moeten passen in een
open kader, om de keuze van de technologieën of de dragers niet te beperken, ten einde de duurzaamheid ervan te verzekeren. De beschikbare technologieën of dragers moeten evenwel gemeenschappelijk zijn voor alle uitgevers.
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De Raad wijst er dienaangaande op dat de technologieën en dragers gebruiksvriendelijk moeten zijn, zowel voor de werknemers als de handelaars, dat zij optimale zekerheid moeten bieden voor de bescherming van de
gegevens en dat de eraan verbonden kosten aantrekkelijk moeten zijn (zie
over dit laatste aspect ook hierboven punt B.2.).

b. In dit kader wijst hij ook op het al vermelde vraagstuk van de terminals alsook
op het vraagstuk van de kaarten met meerdere portefeuilles. Een aantal werknemers hebben immers zowel elektronische maaltijdcheques als ecocheques.
Ook zijn er een aantal handelaars – zelfs al is hun aantal veeleer beperkt – die
terzelfder tijd elektronische maaltijdcheques en ecocheques aanvaarden.

De Raad constateert met tevredenheid dat de uitgevers onder andere al de mogelijkheid onderzoeken om de elektronische maaltijdcheques en
de elektronische ecocheques op één enkele kaart te zetten (kaart met meerdere portefeuilles) met een duidelijk geïdentificeerde verdeling van de twee
onderdelen op het ogenblik van de betaling alsook bij de raadpleging van het
beschikbare saldo, zowel voor de handelaar als voor de werknemer. Volgens
de Raad biedt een dergelijke technische oplossing voordelen, met name wat
de kosten betreft.

De Raad dringt er evenwel op aan dat de werknemers vooraf voldoende informatie krijgen over de werking en de doelstellingen van die kaart
met meerdere portefeuilles.

c. De Raad herinnert eraan dat artikel 6 bis van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 met betrekking tot de ecocheques met een totale waarde van
minder dan 10 euro bepaalt dat de werkgever naar keuze de ecocheques effectief kan afgeven of dat bedrag, verhoogd met 50 %, kan toevoegen aan
het loon. Hij merkt op dat bij elektronische ecocheques het bedrag van de
ecocheques, ongeacht dat bedrag, zonder extra kosten op de kaart of op een
andere drager kan worden gezet.

5. Overdraagbaarheid

Evenals voor de elektronische maaltijdcheques wijst de Raad op
het probleem van de overdraagbaarheid van de kaart met elektronische ecocheques, met name voor uitzendkrachten of deeltijdse werknemers die verschillende
betrekkingen cumuleren.
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De Raad constateert dat de uitgevers van elektronische maaltijdcheques al gebruik kunnen maken van het rijksregisternummer om de begunstigden van elektronische maaltijdcheques eenduidig te kunnen identificeren (artikel
14 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging). Dit draagt bij tot de oplossing van het vraagstuk
van de overdraagbaarheid.

Hij constateert dat de voorgelegde wetswijzigingen dezelfde mogelijkheid bieden aan de uitgevers van elektronische ecocheques, wat eveneens zal
bijdragen tot de ontwikkeling van dat elektronische systeem (zie ook verderop).

C. Planning van de invoering van een stelsel van elektronische ecocheques

De Raad heeft kennisgenomen van een concreet voorstel van de uitgevers voor een
planning van de invoering van een stelsel van elektronische ecocheques.

Die planning (als bijlage bij dit advies) ziet er als volgt uit:

1. Vanaf het advies van de Raad moet een wets- en regelgevend kader worden
vastgesteld

Zoals hierboven is aangegeven, moeten de uitgevers gebruik kunnen maken van het rijksregisternummer (of INSZ – het identificatienummer van
de sociale zekerheid) om de begunstigden van elektronische ecocheques eenduidig te kunnen identificeren. Ook moet artikel 19 quater van 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 worden gewijzigd, om een soortgelijke bepaling als die
van artikel 19 bis van hetzelfde koninklijk besluit vast te stellen.

Verwacht wordt dat de vereiste wets- en regelgevende wijzigingen
binnen vier maanden volgend op dit advies aangebracht zouden kunnen worden.
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2. Erkenningsprocedure

De uitgevers verbinden er zich toe om binnen een maand na de
vaststelling van het wets- en regelgevende kader een erkenningsaanvraag in te
dienen. Dit impliceert dat een specifiek koninklijk besluit tot regeling van die erkenning wordt vastgesteld. Er wordt daarvoor gedacht aan zes maanden, d.i. de
toenmalige termijn voor de erkenning van de uitgevers van elektronische maaltijdcheques.

3. Omzetting van het netwerk

Naast de erkenningsprocedure moet de omzetting van het aanvaardingsnetwerk voorbereid worden. Daartoe is een nauwe samenwerking vereist tussen de uitgevers, de handelaars en hun vertegenwoordigers, met bijzondere aandacht voor de kleinhandel en de buurtwinkels.

De Raad herinnert eraan dat het aanvaardingsnetwerk groot genoeg moet zijn en dat de cheques in de buurt gebruikt moeten kunnen worden.

Hij pleit er ook voor dat de uitgevers te gelegener tijd een informatiecampagne opzetten, zoals hij dat al heeft gevraagd in zijn advies nr. 1.902 met
het oog op de overgang naar elektronische maaltijdcheques, en zoals de uitgevers destijds hebben gedaan.

4. Vanaf de voorbereiding van een wets- en regelgevend kader moet voor alle uitgevers een gemeenschappelijke technische oplossing uitgewerkt worden

Gedurende ongeveer acht maanden vanaf het advies van de
Raad, werken de uitgevers technische oplossingen (protocollen) uit, met inbegrip
van de kaart met verschillende portefeuilles, met het oog op de implementatie
van de elektronische ecocheques.

Als dat tijdschema nageleefd wordt, zal vanaf 1 januari 2016 geleidelijk naar elektronische ecocheques kunnen worden overgegaan. Het zou dan mogelijk zijn om vanaf die datum in de ondernemingen een overgang van papieren
ecocheques naar elektronische ecocheques overeen te komen en het eens te worden over de keuze van een drager, zoals beschikbaar vanaf die datum.

Advies nr. 1.926
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De Raad ondersteunt deze gang van zaken. Hij drukt de wens uit dat alle wets-, regelgevende, technische en praktische bepalingen vastgesteld worden om er gevolg
aan te geven, en dat wordt gezorgd voor de stabiliteit van het stelsel en voor aantrekkelijke kosten. Hij verbindt er zich toe om bij dat proces betrokken te blijven, met
name in het kader van de hieronder vermelde follow-up en monitoring, zodat het
succesvol kan worden afgerond.

D. Voorgelegde voorontwerp van wet

De Raad constateert dat het voorontwerp van wet in hoofdstuk 8 voorziet in een
soortgelijk wetskader als het al bestaande wetskader voor de elektronische maaltijdcheques. Onder voorbehoud van een wetgevingstechnisch onderzoek kan hij instemmen met de hem voorgelegde wetswijzigingen. Verder verzoekt hij te worden
geraadpleegd over alle regelgevende bepalingen die vastgesteld moeten worden
om die nieuwe wetsbepalingen uit te voeren.

IV. FOLLOW-UP EN MONITORING

De Raad verbindt er zich toe om, in samenwerking met de uitgevers, een periodieke follow-up te organiseren over de tenuitvoerlegging van de voormelde voorgestelde planning met het oog op de overgang naar elektronische ecocheques.

Daarna zal de Raad, eveneens in samenwerking met de uitgevers
en de DAV, overgaan tot een monitoring van het verloop van de overgang naar de elektronische ecocheques, op basis van cijfergegevens, naar het voorbeeld van de monitoring van de ontwikkeling van de elektronische maaltijdcheques.

Wat de praktische organisatie van die follow-up en monitoring betreft, heeft de Raad besloten dat een en ander zal gebeuren tegelijk met de monitoring
van de ontwikkeling van de elektronische maaltijdcheques.

Advies nr. 1.926
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De Raad zal zich uitspreken over de datum van de volledige en
definitieve overgang naar de elektronische ecocheques en over de vervaldatum van de
laatste papieren ecocheques, alsook over een eventuele overgangsperiode rekening
houdend met de resultaten en de ontwikkelingen die uit de follow-up en de monitoring
naar voren komen; die overgangsperiode zal volgens de Raad zo kort mogelijk moeten
zijn.

-----------------------------
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Planning mise en place de l’éco-chèque
électronique
2015

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin

Jui

Août

Sep

Oct

Nov

Dec

2016
Jan

Avis du CNT
sur un
éco-chèque
élec.

Préparation d’un cadre
légal de l’éco-chèque
électronique
-nécessité d’une autorisation utilisation NISS
Min 4 mois

Procédure d’agrément
-engagement des émetteurs d’introduire une demande d’agrément dans le mois

après la publication de l’AR

Min 6 mois

Conversion du réseau

-attention particulière petite distribution/commerces proximité
-consultation des représentants des petits commerçants et de la distribution

Min 6 mois

Développement d’une solution technique commune à tous les émetteurs

-définition de la solution technique
-consultation des partenaires impliqués ( notamment pour prendre en compte les délais de mise en œuvre propres aux sous-traitants,
représentants des commerçants)
-mise en place de la solution technique

Min 8 mois
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