
Het ecologisch
verantwoorde
extralegaal voordeel
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Waarom kiezen
voor Eco Pass?
Eco Pass, de ecocheque van Sodexo, biedt je werknemers een 
extralegaal voordeel waarmee ze hun ecologische voetafdruk 
kunnen verkleinen. Het versterkt tevens het engagement 
van je bedrijf voor duurzame ontwikkeling. Dankzij jou is een 
groenere wereld mogelijk!
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De duurzame oplossing
- Eco Pass is 100% vrijgesteld van sociale lasten1 en vormt de ideale duurzame 

oplossing om je werknemers jouw waardering te tonen.

- Eco Pass laat je toe de koopkracht van je werknemers aanzienlijk te verhogen, 
tot € 250 per medewerker per jaar.

- Eco Pass heeft een positieve impact op onze planeet. Zo besparen we dankzij 
ecocheques jaarlijks ten minste 229.797 ton CO2.

2 Dat komt overeen met 11,6 
miljoen trajecten van Brussel naar Oostende met de wagen.

- Door Eco Pass aan te bieden aan je werknemers, stimuleer je duurzaam 
koopgedrag.

1 Op voorwaarde dat de wettelijke voorschriften worden nageleefd (zie “wat zegt de wet?”).
2 Enquête van Co2logic, 2019.

100% netto voor je medewerkers,
maar vooral fiscaal interessant voor jou!

Voor jouw werknemers in de vorm 
van een salarisverhoging

€ 312,50

€ 250,00
€ 250,00

(+Kosten) € 250,00

€ 167,63

Voor jouw werknemers  
in ecocheques

Kost
werkgever

Kost
werkgever

Bruto
medewerker

Netto
medewerker

Netto
medewerker

100 % 57 %
netto voor je medewerkers voor de werkgever

Besparing tot
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Wat zegt de wet?

-  De ecocheque is exclusief bestemd 
voor de aankoop van producten 
en diensten die tot het behoud 
van het milieu bijdragen;

-  De toekenning van ecocheques 
moet opgenomen worden in 
een collectieve of individuele 
arbeidsovereenkomst;

-  De geldigheidsduur van de 
ecocheque is beperkt tot 24 
maanden;

-  Er wordt een bedrag van 
maximum € 250 per medewerker 
per jaar toegekend;

-  De ecocheques mogen uitsluitend 
ter beschikking gesteld worden 
door een erkende uitgever.

Om van alle belastingvrijstellingen voor de werkgever en de medewerker 
te kunnen genieten (cfr. KB 14/04/2009 en KB 28/11/1969), moet 
aan de volgende voorwaarden voldaan worden bij de toekenning van 
ecocheques:

Informeer je bij je sectororganisatie of je ecocheques dient toe te 
kennen. Ook indien je hiertoe niet verplicht bent, is de toekenning van 
ecocheques een extralegaal voordeel waarbij je van een fiscale vrijstelling 
geniet. Aarzel dus niet langer!
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De voordelen van Eco Pass 
voor je medewerkers

Jouw medewerkers kunnen hun Eco 
Pass spenderen in een van de 12.000 
aanvaardingspunten in België: niet 
alleen fysiek in grote retailzaken of bij 
lokale handelaars, maar ook online! 
Je medewerkers hoeven nu niet meer 
de deur uit om een ecologische en 
duurzame aankoop te doen.

Je medewerkers kunnen hun 
beschikbare saldo steeds raadplegen 
op onze website en via de 
Sodexo4you-app. Verder vinden ze 
meer informatie op de display van de 
betaalterminal en op het kassaticket. 
Je werknemers worden tevens op de 
hoogte gebracht wanneer de cheques 
werden opgeladen. Dat kan via mail, 
en indien gewenst ook via sms. Ook 
de app biedt jouw medewerkers een 
overzicht van de stortingen en de 
uitgaven.

Lunch Pass en Cadeau Pass staan 
samen met Eco Pass op de Sodexo 
Card van je werknemers.

Geldig in een breed  
en gevarieerd netwerk

Saldo steeds 
consulteerbaar

Eén enkele kaart voor al 
je elektronische cheques
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De voordelen van Eco Pass voor je medewerkers

Sodexo blijft permanent in contact met al jouw medewerkers en maakt 
een prioriteit van hun koopkracht. We houden hen op de hoogte via 
verschillende digitale kanalen: website, maandelijkse nieuwsbrief, 
mobiele applicatie, Facebook, Instagram ... Jouw werknemers ontvangen 
er leuke tips over het besteden van hun Eco Pass, interessante kortingen 
en weetjes.

De Sodexo Card is beschermd door een unieke geheime code, die je 
medewerkers kunnen personaliseren. Bij diefstal of verlies van de kaart, 
is er geen verlies van geld. Je medewerker contacteert eenvoudig de 
klantendienst van Sodexo op 02/547.55.02 en de Sodexo Card wordt 
geblokkeerd en automatisch vervangen door een nieuwe kaart. Zo 
worden alle risico’s van frauduleus gebruik tegengegaan.

Steeds dicht bij je medewerkers dankzij Sodexo4you

Steeds veiliger
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Waarvoor Eco Pass  
gebruiken?

Tuinieren
- niet-gemotoriseerd tuingereedschap
- buitenplanten en bloembollen
- meststoffen
- houten tuinhuisjes
- ...

Mobiliteit en reizen
- fietsen voor kinderen en volwassenen
- treintickets, bv. NMBS of Eurostar
- hotelverblijf
- ...

Elektronica
- koelkast met label ABCD
- wasmachines met label A
- televisies met label ABCDE
- zonnepanelen
- …

Huisdecoratie
- houten vloer
- ecolabel muurplafond verf
- houten muurplanken
- houten tuinmeubelen
- ...

Ontdek alle handelaars die Eco 
Pass aanvaarden.

De lijst van producten en diensten die kunnen worden gekocht met ecocheques wordt bepaald 
door de Nationale Arbeidsraad. Deze lijst wordt regelmatig uitgebreid. 

Duurzame producten
- bio voedingsproducten
- ecolabel verzorgingsproducten
- huishoudelijke producten
- spaarlampen
- tweedehandskledij
- ...

Vraag een offerte aan voor Eco Pass

https://sodexo4you.be/nl/passmap?product=eco
https://sodexo4you.be/nl/passmap?product=eco
https://sodexo4you.be/nl/passmap?product=eco
https://extranet.sodexobenefits.be/equotation?product=37.+e-Eco+Pass&type=electronic&lang=nl&__hstc=94447811.7251a622de2df5e84264c1807e1513bc.1644242669060.1649160249356.1649167822958.145&__hssc=94447811.1.1649167822958&__hsfp=1981818235&_ga=2.95175647.296129291.1649055744-70985223.1644242666&_gac=1.28001646.1649167830.cjwkcajw0a-sbhbkeiwaplju0k504kbemtvwuv4zdqmkawi1f1vsjqdau2hyothczjos-dyrhpfh9boclaaqavd_bwe%2F 
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Jouw Sodexo-raadgevers 
staan tot je dienst:

www.sodexo4you.be
www.sodexo.be+32 (0)2 547 55 05 sales@sodexo.be

http://www.sodexo4you.be 
http://www.sodexo.be
https://www.linkedin.com/company/sodexo-benefits-and-rewards-services/
https://www.facebook.com/SodexoBenefitsRewardsBelgium
https://www.instagram.com/sodexo4you.be/
http://www.sodexo4you.be
https://sodexo.be/

