
 
 

     

HOC-BOC IGL 

 

PROTOCOL 2020: IGL, TOEKENNING VAN ECOCHEQUES 

 

Namens ACOD: Christel Vandenheuvel, Ine Bongers, leden,  

  

Namens ACV-OD: Chris Lobbinger, Lydia Croughs, leden, 

 Chretien Hertogen, adviserend lid, 

 Els Kerkhofs, secretaris ACV-OD, 

 

Namens VSOA:  

  

Namens IGL:  Mustafa Harraq, Voorzitter IGL, Henri Vandermeulen, secretaris IGL, Paul Geypen, 

algemeen directeur Ter Heide, Yves Moriën, directeur LIVaanhetwerk en Frank Smits, 

directeur zorg Ter Heide 

 

Notulist: Romain Doumen 

 

Verontschuldigd:  Linda Peels, Frank Hoste, Dennis Volders en Martine Coenen. 

 

HET HOC-BOC 

 

Bij toepassing van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakbonden van haar personeel en inzonderheid artikel 2 §1; 

en van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling 

van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en inzonderheid artikelen 21 t.e.m. 

33quinquies, hebben de afgevaardigden van IGL enerzijds en de representatieve vakbonden anderzijds 

onderhandeld over de éénmalige toekenning van ecocheques: 

 

 

Artikel 1. Definities  

 

De termen die in dit protocol worden gebruikt, hebben de hierna verduidelijkte betekenis wanneer zij in 

hoofdletters getypt zijn: 

 

DE WERKGEVER: IGL, Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg. 

 

SODEXO: de NV Sodexo Pass Belgium (0403.167.335), uitgever van elektronische cheques, erkend volgens de 

modaliteiten bepaald in het koninklijk besluit van 16 december 2015 tot vaststelling van de 

erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van ecocheques in een elektronische vorm, tot 

uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen. 

 

SODEXO CARD® met ECO PASS®-functie: de persoonlijke en individuele drager voor de ecocheques in 

elektronische vorm. 

 

DE WERKNEMER: de begunstigde zoals gedefinieerd in artikel 3 van deze overeenkomst, aan wie de SODEXO 

CARD® krachtens dit protocol wordt toegekend.  

 

ECO PASS® REKENING: de persoonlijke databank waarin door Sodexo Pass Belgium NV voor een 

WERKNEMER een aantal cheques in elektronische vorm wordt gestort, geregistreerd en beheerd. De betrokken 



 
 

     

WERKNEMER kan de cheques in elektronische vorm gebruiken met behulp van zijn SODEXO CARD® als 

betaalmiddel voor een product of een dienst dat voorkomt op de lijst gepubliceerd door de Nationale Algemene 

Arbeidsraad (NAR). 

 

 

Artikel 2. Voorwerp van de overeenkomst 

 

Dit protocol heeft als onderwerp de éénmalige toekenning van ecocheques. Het is opgesteld overeenkomstig de 

geldende wetgeving:  

• artikel 19quater in het koninklijk besluit van 28 november 1969 met betrekking tot de maatschappelijke 

zekerheid van de werknemers, en de wijziging in het koninklijk besluit van 20 mei 2009 en het koninklijk 

besluit van 16 december 2015 tot vaststelling van de ecocheques in een elektronische vorm; 

• CAO Nr. 98 advies 1675 van de Nationale Arbeidsraad van 20 februari 2009, nr. 98bis van 21 december 2010, 

nr. 98ter van 24 maart 2015 en nr. 98quatervan 26 januari 2016, waarvan de toepassing voor de openbare 

sector zich beperkt tot de lijst van producten of diensten die betaald kunnen worden met ecocheques; 

• de algemene instructies aan de werkgevers van de RSZ;  

• het bericht aan de werkgevers van de Administratie van de directe belastingen. 

 

De toekenning van de ECO PASS® in elektronische vorm moet op ieder ogenblik gebeuren overeenkomstig de 

voorwaarden die gelden met het oog op de gunstigst mogelijke behandeling inzake belastingen en sociale 

zekerheid, wat met name impliceert dat de respectieve tussenkomsten van de WERKGEVER en van de 

WERKNEMER in de loop van de overeenkomst zullen kunnen worden gewijzigd volgens de evolutie van de 

reglementering. 

 

 

Artikel 3. Toepassingsgebied  

 

Dit protocol is van toepassing op alle werknemers in dienst op 1 december 2020, behalve de jobstudenten en de 

directieleden. 

 

 

Artikel 4. Duur  

 

Dit protocol treedt in werking op de datum van de ondertekening en wordt afgesloten voor een bepaalde duur tot 

31 december 2020. 

 

Het saldo op de ECO PASS® REKENING die gekoppeld is aan de SODEXO CARD®, kan worden gebruikt tot 

op de vervaldatum van de cheques in elektronische vorm die al op de ECO PASS® REKENING zijn gestort. 

 

 

Artikel 5. Toekenningsmodaliteiten 

 

De zichtwaarde van de ECO PASS® bedraagt 10 EUR per cheque. 

 

De bijdrage van de WERKGEVER bedraagt maximum 250 EUR voor een voltijdse WERKNEMER. Het exacte 

bedrag aan ecocheques wordt per WERKNEMER bepaald à rato van de tewerkstellingsbreuk en de geleverde 

prestaties tijdens de periode van 1 januari tot en met 30 november 2020. De berekende waarde wordt afgerond 

naar het hogere 10-tal zodat een WERKNEMER minimum één cheque van 10 EUR ontvangt. 

 

De storting van de ECO PASS® gebeurt ten laatste op 31 december 2020.   



 
 

     

De ECO PASS® worden gecrediteerd op de individuele ECO PASS® REKENING op naam van de 

WERKNEMER. 

 

De ECO PASS® heeft een geldigheidsduur van 24 maanden en kan enkel gebruikt worden als betaalmiddel voor 

een product of een dienst dat voorkomt op de lijst gepubliceerd door de NAR. 

 

Ingeval een groter bedrag aan elektronische ECO PASS® is gestort dan het bedrag zoals aangegeven door de 

WERKGEVER en ingeval de betrokken cheques nog niet werden besteed, dan geeft de WERKNEMER de 

uitgever van de cheques de toestemming zich het recht voor te behouden in dat geval de individuele ECO PASS® 

REKENING van de WERKNEMER automatisch en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling te debiteren tot 

het bedrag gelijk aan het aantal elektronische cheques die teveel werden ontvangen.  

 

Ingeval de cheques intussen al werden besteed door de WERKNEMER, dan aanvaardt die laatste dat de uitgever 

zich het recht voorbehoudt om het betrokken bedrag te debiteren bij de volgende factuur voor de WERKGEVER. 

De uitgever zal de WERKGEVER waarschuwen voor een dergelijke actie. 

 

 

Artikel 6. Verplichtingen van de WERKNEMER 

 

De WERKNEMER verbindt zich ertoe zijn WERKGEVER zijn naam, geboortedatum, zijn geslacht, zijn 

postcode, zijn taalkeuze, zijn stamnummer en zijn rijksregisternummer mee te delen. 

 

In geval van verlies of diefstal van zijn SODEXO CARD® is de WERKNEMER ertoe gehouden CARD STOP 

(070 344 344) onmiddellijk daarvan op de hoogte te brengen. Alle transacties die vóór de aangifte van verlies of 

diefstal worden uitgevoerd, zijn onherroepelijk zonder mogelijkheid van verhaal van de WERKNEMER op de 

WERKGEVER of de uitgever van de cheques.  

 

Na de aangifte van verlies of diefstal zal de uitgever van de cheques voor de WERKNEMER een nieuwe 

SODEXO CARD® uitgeven. Het aantal cheques dat op zijn ECO PASS® REKENING beschikbaar zijn, blijft 

ongewijzigd en de geldigheidsduur wordt verlengd met de wettelijke termijn. 

 

De WERKNEMER verbindt zich ertoe de SODEXO CARD® als een goede huisvader te gebruiken en te bewaren 

overeenkomstig de algemene gebruiksvoorwaarden en verbindt zich ertoe zijn WERKGEVER of de uitgever van 

de cheques onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke onregelmatigheid of elk bedrog met behulp van de 

kaart. 

 

Indien na onderzoek blijkt dat de WERKNEMER aan het bedrog of de onregelmatigheden actief heeft 

deelgenomen of ze heeft vergemakkelijkt, zal de WERKNEMER hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor 

alle daaruit voortvloeiende schade. Bovendien zullen alle transacties onmiddellijk worden geblokkeerd of 

afgesloten. 

 

 

Artikel 7. Niet-incorporatie in de individuele arbeidsovereenkomsten van de WERKNEMERS 

 

Indien dit protocol om één of andere reden zou aflopen, komen de ondertekenende partijen overeen dat de 

individuele normatieve bepalingen van dit protocol niet zullen worden geïncorporeerd in de individuele 

arbeidsovereenkomsten van de WERKNEMERS. 

 

 

 



 
 

     

Aldus gedaan in de vergadering van het HOCBOC IGL op 14 december 2020. 

 

De vertegenwoordigers van IGL:  

 

 

 

 

Mustafa Harraq Henri Vandermeulen 

Voorzitter IGL secretaris IGL 

 

Voor de representatieve vakorganisaties: 

 

 

 

 

De vertegenwoordigers van ACV-OD    De vertegenwoordigers van ACOD 

Voor akkoord/niet akkoord1       Voor akkoord/niet akkoord1 
 

 

 

 

 

De vertegenwoordigers van VSOA 

Voor akkoord/niet akkoord1 

 

 

1 Schrappen wat niet past. 

 
Aanmerkingen 


