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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 98/6 VAN 16 JULI 2019 TOT WIJZIGING
VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 98 VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE ECOCHEQUES
----------------------------

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op 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;

Gelet op artikel 38, § 1, eerste lid, 25° van het WIB 92;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari
2009 betreffende de ecocheques, geregistreerd op 28 mei 2009 onder het nummer
92235/CO/300, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 bis van 21
december 2010, geregistreerd op 18 januari 2011 onder het nummer 102839/CO/300, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 ter van 24 maart 2015, geregistreerd op 2 april 2015 onder het nummer 126264/CO/300, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 quater van 26
januari 2016, geregistreerd op 10 februari 2016 onder het nummer 131252/CO/300 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 quinquies van 23 mei 2017 geregistreerd op 15 juni 2017
onder het nummer 139889/CO/300;

Overwegende de adviezen nr. 2.029 van 24 maart 2017, nr. 2.033
van 23 mei 2017, nr. 2.096 van 25 september 2018 en het advies nr. 2.136 van 16 juli 2019;

Overwegende dat de sociale gesprekspartners de doelstelling willen bevestigen die ze hebben vastgesteld bij de uitwerking van het stelsel van de ecocheques,
namelijk een verhoging van de koopkracht van de werknemers door de toekenning van een
voordeel dat specifiek bestemd is voor de aankoop van producten of diensten met een ecologische toegevoegde waarde;

Overwegende dat de lijst van de producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden, exhaustief en limitatief is en transparant, duidelijk en
makkelijk toepasbaar moet zijn;

Overwegende dat de stabiliteit van de lijst, die voortaan in principe
om de twee jaar in de even jaren wordt geëvalueerd, moet worden gewaarborgd;

Overwegende dat de sociale gesprekspartners evenwel zijn overeengekomen dat toekomstige evaluaties van de lijst eventueel binnen een kortere termijn van
start kunnen gaan;
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Overwegende dat de sociale gesprekspartners belangrijke ontwikkelingen in de ecologische inzichten hebben vastgesteld, in het bijzonder op het gebied van
duurzame/zachte mobiliteit, onder andere weerspiegeld in de wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget;

Overwegende ook dat de sociale gesprekspartners zich in voorkomend geval tussen twee evaluaties buigen over de hen voorgelegde interpretatievragen teneinde duidelijkheid te bieden bij de toepassing van de lijst;

Overwegende dat die bespreking van de interpretatievragen ook
kan leiden tot een aanpassing van de lijst;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers:

- Het Verbond van Belgische Ondernemingen
- De organisaties voorgedragen door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en
Middelgrote Ondernemingen
- De Boerenbond
- “La Fédération wallonne de l’Agriculture”

- De Unie van de socialprofitondernemingen
- Het Algemeen Christelijk Vakverbond van België
- Het Algemeen Belgisch Vakverbond
- De Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

op 16 juli 2019 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

cao nr. 98/6
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Artikel 1

De bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari
2009 betreffende de ecocheques gevoegde lijst van de producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht, wordt vervangen door de bij deze collectieve arbeidsovereenkomst gevoegde lijst.

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 september 2019.

Ze is gesloten voor onbepaalde tijd. Ze kan op verzoek van de
meest gerede ondertekende partij worden herzien of opgezegd, met inachtneming van een
opzeggingstermijn van zes maanden. De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet in een gewone brief aan de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad de redenen ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen; de andere organisaties verbinden zich ertoe deze binnen een maand na ontvangst ervan in de Nationale Arbeidsraad te
bespreken.

Gedaan te Brussel, op zestien juli tweeduizend negentien.

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen

C. VERMEERSCH

Voor de Unie van Zelfstandige Ondernemers en “l’Union des Classes moyennes”, organisaties
voorgedragen door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen

C. DEITEREN

cao nr. 98/6

-4-

Voor de Boerenbond, "la Fédération wallonne de l'Agriculture"

C. BOTTERMAN

Voor de Unie van Socialprofitondernemingen

M. DE GOLS

Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

C. SERROYEN

Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond

L. VANDER LINDEN

Voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

O. VALENTIN

x

x

x

Gelet op artikel 28 van de wet van 5 december 1968 betreffende de
collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, vraagt de Nationale Arbeidsraad
dat deze overeenkomst bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard.
-----------------------------cao nr. 98/6

Bijlage: Lijst van de producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden. In werking op 1 september 2019 ©

ECOLOGISCHE PRODUCTEN & DIENSTEN
Duurzaam omgaan met energie en water
• Alle producten en diensten die er specifiek op gericht zijn om
water en energie te besparen
• Alle producten en diensten om woningen te isoleren (thermisch
en akoestisch)
• Alle producten die uitsluitend werken op hernieuwbare energie
of die hernieuwbare energie kunnen opwekken

Energievriendelijke elektro

DUURZAME MOBILITEIT & VRIJE TIJD
Milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit
• Alle fietsen, speedpedelecs, steps, eenwielers, hoverboards,
zonder motor of met elektrische motor, en alle elektrische
scooters & toebehoren
• Openbaar vervoer (met uitsluiting van woon-werkabonnementen), autocar, alsook gedeeld personenvervoer
zonder chauffeur
• Cursussen ecodriving
• Alle toebehoren en abonnementen voor oplaadpunten voor
elektrische voertuigen

HERGEBRUIK, RECYCLAGE & AFVALPREVENTIE

Aankoop tweedehandsproducten
• Alle producten met uitsluiting van apparaten met nietelektrische motoren
• Alle elektro met het Europese energielabel vanaf A+
• Alle kleine elektro

Aankoop van producten die specifiek bestemd zijn voor
hergebruik of compostering

• Alle elektroapparaten met het Europese energielabel vanaf A+

Producten en diensten met het Europese ecolabel

Biologische producten
• Alle producten met het EU-logo voor
biologische productie
•

Duurzaam tuinieren
• Bomen en planten
• Alle producten die specifiek gericht zijn op het onderhoud van
de tuin (met uitsluiting van gewasbeschermingsmiddelen
zonder één van onderstaande erkende biolabels)

Aankoop van gerecycleerde producten of producten
bestaande uit gerecycleerd of recuperatiemateriaal,
composteerbaar of biologisch afbreekbaar materiaal

• Alle elektrische tuingereedschappen (met inbegrip van hun
batterijen) en alle niet gemotoriseerde tuingereedschappen

Herstellingen
•
Alle herstellingen van producten met uitsluiting van
apparaten met niet-elektrische motoren

Alle producten met het Biogarantie-label

• Alle producten gekocht in een Biogarantie-winkel

Milieuvriendelijke houtproducten en papier met de FSC- of PEFClabels

Ecotoerisme
• Alle toeristische infrastructuur gelegen in België met het label
“groene sleutel”

® A.C. FSCSECR-0045

© Nationale Arbeidsraad
ALGEMENE TOELICHTING: Voor elk product kan in voorkomend geval ook de huur, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling met ecocheques betaald worden

