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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 98 QUINQUIES VAN 23 MEI 2017 TOT
WIJZIGING VAN DE 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 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 quater van
26 januari 2016, geregistreerd op 10 februari 2016 onder het nummer 131252/CO/300;

Overwegende het advies nr. 2.029 van 24 maart 2017 en het advies nr. 2.033 van 23 mei 2017 van de Nationale Arbeidsraad;

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 het stelsel van de ecocheques moet worden
verbeterd en vereenvoudigd;

Overwegende dat die beoogde verbetering en vereenvoudiging
voornamelijk betrekking heeft op de lijst van de producten en diensten die met ecocheques
aangekocht kunnen worden en overwegende bovendien dat de sociale gesprekspartners de
wens hebben geuit om de procedure voor de evaluatie van de lijst, zoals bepaald in artikel 4
van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98, te verbeteren.
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Overwegende dat de Raad in zijn advies nr. 2.029 de intentie formuleert om te komen tot een eenvoudiger en ruimer aanbod via een lijst met louter generieke categorieën van producten en diensten en/of van handelaars en dienstverleners.

Overwegende dat de ecologische doelstelling van de ecocheque
daarbij blijft gehandhaafd, doch niet langer detaillistisch opgevat.

Overwegende dat de lijst exhaustief en limitatief is, transparant,
duidelijk en makkelijk toepasbaar moet zijn en bijgevolg leesbaarder moet zijn zowel voor de
werknemers-consumenten als voor de handelaars;

Overwegende dat ter wille van die beoogde vereenvoudiging en
leesbaarheid van de lijst, de bestaande lijst moet worden vervangen door een nieuwe lijst;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers:

– het Verbond van Belgische Ondernemingen
– De organisaties die de zelfstandigen en de kmo's vertegenwoordigen, die zijn erkend
overeenkomstig de wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's
– de Boerenbond
– “la Fédération wallonne de l'Agriculture”
– de Unie van Socialprofitondernemingen
– het Algemeen Christelijk Vakverbond van België
– het Algemeen Belgisch Vakverbond
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– de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België
op 23 mei 2017 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst
gesloten.

Artikel 1

Artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20
februari 2009 wordt opgeheven en vervangen door het volgende artikel:

“Artikel 4

De interprofessionele organisaties die deze overeenkomst ondertekenen, verbinden zich ertoe om de twee jaar, in de even jaren, na te gaan of de in artikel 3
van deze overeenkomst genoemde lijst met diensten en producten van ecologische aard
moet worden bijgewerkt.”

Artikel 2

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

Artikel 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juni
2017.
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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 drieëntwintig mei tweeduizend zeventien.

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen

M. DE JONGHE

Voor de Unie van Zelfstandige Ondernemers, “l’Union des Classes moyennes”

K. CABOOTER

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

C. BOTTERMAN

Voor de Unie van Socialprofitondernemingen

L. VANDER ELST
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Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

M. ULENS

Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond

M. VERJANS

Voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

M. COPPENS

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.

----------------------------
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WIJZIGING VAN DE COMMENTAAR VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 98 VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE ECOCHEQUES
---------------------------

Op 23 mei 2017 hebben de in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde werkgevers- en werknemersorganisaties een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari
2009 betreffende de ecocheques.

Die wijziging heeft meer bepaald tot doel de lijst van ecologische
producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden te verbeteren en te
vereenvoudigen. Met de eventueel aangepaste lijst zal zo rekening kunnen worden gehouden tijdens de tweejaarlijkse sectorale onderhandelingscycli.

De in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde werkgeversen werknemersorganisaties hebben het dan ook noodzakelijk geacht de commentaar bij artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 te vervangen door de volgende commentaar:

“Commentaar

De producten en diensten die zijn opgenomen in de in artikel 3 van
deze overeenkomst genoemde lijst beantwoorden aan de huidige milieu-uitdagingen. Die lijst
kan worden aangepast in het licht van eventuele ontwikkelingen.

Zo zullen de sociale gesprekspartners een discussie ten gronde
voeren over een eventuele aanpassing van de lijst aan de nieuwe ecologische inzichten en
de beleidsontwikkelingen inzake ecologische innovatie.

Met het oog op verbetering van de lijst, zal die evaluatie om de
twee jaar, in de even jaren, plaatsvinden. Met de eventueel aangepaste lijst zal zo rekening
kunnen worden gehouden tijdens de tweejaarlijkse sectorale onderhandelingscycli.

Die evaluatie kan gebeuren op basis van voorstellen van de bevoegde overheden en andere concrete aanpassingsvoorstellen die voldoen aan de door de
Nationale Arbeidsraad vastgestelde criteria en die rechtstreeks aan de Nationale Arbeidsraad worden bezorgd uiterlijk op 30 juni van het jaar waarin de betreffende evaluatie plaatsvindt, meer bepaald op 30 juni van elk even jaar.”

-------------------------
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Bijlage: Lijst van de producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden ©

DUURZAME MOBILITEIT & VRIJE TIJD

HERGEBRUIK, RECYCLAGE & AFVALPREVENTIE

Milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit
• Alle fietsen, speedpedelecs, 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

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

ECOLOGISCHE PRODUCTEN & DIENSTEN
Duurzaam omgaan met water en energie
• 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

Aankoop van producten die specifiek bestemd zijn voor
hergebruik of compostering

Energievriendelijke elektro

• 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)

•

Alle elektrische of niet gemotoriseerde tuingereedschappen

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

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
Ecotoerisme
• Alle toeristische infrastructuur gelegen in België met het label
“groene sleutel”
Milieuvriendelijke houtproducten en papier met de FSC- of PEFClabels
® 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

