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Het ecologisch verantwoorde 
extralegaal voordeel



WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR U?

Fiscaal zeer voordelig en cumuleerbaar 
met andere extralegale voordelen
KEUZE TUSSEN PAPIER OF ELEKTRONISCH
De ecocheque is 100% vrijgesteld van sociale lasten1 en is een ideale oplossing om uw 
medewerkers gemakkelijk te waarderen.
De Eco Pass laat u toe de koopkracht van uw medewerkers aanzienlijk te verhogen en helpt 
ons de planeet te behouden.

100% NETTO VOOR UW MEDEWERKERS MAAR VOORAL FISCAAL ZEER 
INTERESSANT VOOR U!

Wat zegt de wet?
Om van alle belastingsvrijstellingen voor de werkgever en de begunstigde te kunnen genieten (cfr. KB 14/04/2009 en 
KB 28/11/1969), moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden tijdens de toekenning van ecocheques nl.:

•  De ecocheque is exclusief bestemd voor de aankoop van producten en diensten die tot het behoud
van het milieu bijdragen, zoals bepaald in de lijst opgesteld door de Nationale Arbeidsraad.

•  De toekenning moet opgenomen worden in een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst;
• De geldigheidsduur van de ecocheque is beperkt tot 24 maanden ;
• De nominale waarde per cheque kan maximaal €10 bedragen;
•  Er wordt een bedrag van maximum €250/medewerker/jaar toegekend;
•  De eco-cheques mogen uitsluitend ter beschikking gesteld worden door een erkende uitgever.
• Aanvullende voorwaarden voor de elektronische ecocheque:
- Het totaal bedrag aan ecocheques moet op de loonfiche worden vermeld ;
- De werknemer moet het saldo en de geldigheidsduur van zijn ecocheques kunnen raadplegen en controleren;
- De keuze voor de elektronische versie van de  ecocheque moet het voorwerp uitmaken van een collectieve

of individuele arbeidsovereenkomst;
- Het gebruik van elektronische ecocheques mag geen kosten teweegbrengen voor de werknemer, behalve in geval van diefstal of verlies;

De Ipsos enquête over de tevredenheid van medewerkers die ecocheques ontvingen, 
evenals de Co2Logic studie over de impact van deze maatregel op ecologisch vlak,  
kunnen geraadpleegd worden op www.sodexobenefits.be

€391,50

€167,63

€250,00
€250,00

€250,00

(+ Kosten)

Voor uw medewerkers in de vorm 
van een salarisverhoging

Voor uw medewerkers 
in Eco Pass®€

1  Met innachtname van de wettelijke vereisten (Zie «Maar wat zegt de wet?»)

Kost werkgever Bruto medewerker Netto medewerker Kost werkgever Netto medewerker

Besparing 
tot

57%
voor de 

werkgever

Informeer u 
bij uw sectororganisatie over 

de verplichting om ecocheques toe 
te kennen. Ongeacht de toekenning 

verplicht is of niet,  de ecocheque 
blijft een extralegaal voordeel dat 

van alle voordelen van fiscale 
vrijstelling geniet. Geniet er 

dus van!



Réseaux sociaux

Site Internet

GELDIG IN EEN HEEL 
BREED EN GEVARIEERD 
NETWERK

Dankzij het toekennen van 
Eco Pass® biedt u uw medewerkers 
de garantie tot de toegang tot 
een breed netwerk van meer dan 
10.000 aanvaardingspunten in 
België.

DE E-ECO PASS® OP DE SODEXO CARD® BETEKENT:

1

€3 4

5

Website, maandelijkse newsletter, 
mobiele applicatie, Facebook pagi-
na... 
Sodexo blijft permanent in contact 
met al uw medewerkers en maakt 
van hun koopkracht de prioriteit!

STEEDS DICHTER BIJ 
UW MEDEWERKERS 
DANKZIJ SODEXO4YOU

EEN ENKELE 
KAART VOOR ALLE 
ELEKTRONISHE CHEQUES

De Lunch Pass® en de e-Cadeau 
Pass® kunnen ook gebruikt worden 
op de Sodexo Card®.

2

STERK VEREENVOUDIGD 
ADMINISTRATIEF 
BEHEER

Het beschikbare saldo van 
uw medewerkers wordt 
gecommuniceerd via e-mail, 
kan online en ook via de 
mobiele applicatie Sodexo4You 
geraadpleegd worden. De 
informatie omtrent hun 
Sodexo-rekening is eveneens 
beschikbaar op de display van de 
betaalterminal, het kassaticket of 
in de e-mail/SMS notificaties.

STEEDS MEER 
VEILIGHEID

Geen verlies van geld meer in 
geval van diefstal of verlies. De 
Sodexo Card® is beschermd door 
een unieke geheime code die de 
gebruiker kan personaliseren.
Bovendien wordt de Sodexo Card® 
geblokkeerd na een enkele oproep
naar Card Stop® en automatisch 
vervangen door een nieuwe kaart 
om alle risico’s van frauduleus 
gebruik tegen te gaan.

Newsletters

Digitale magazine

Mobiele applicatie

Kortingsbonnen

Sociale netwerken

Website
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+32 (0)2 547 55 04

infocom.svc.be@sodexo.com

www.sodexobenefits.be

www.facebook.com/Sodexo4Youwww.sodexo4you.be

Voor meer informatie: 
www.sodexobenefits.be of www.sodexo4you.be

75 miljoen
consumenten/dag

425.000
medewekers

19de

werkgever in de wereld
80
landen

in de wereld:

WAARVOOR KUNNEN ECOPASS® GEBRUIKT WORDEN?1

• Niet-gemotoriseerd 
tuingereedschap

• Buitenplanten en 
bloembollen

• Meststoffen
• Houten tuinhuisjes
• ...

IN DE ZON 
TUINIEREN!

PRAKTISCHE 
UITRUSTING!

HUIS-
DECORATIE!

BIO & ECO 
KOPEN!

LICHT 
REIZEN!

• Koelkast met label 
vanaf A+

• Wasmachines met 
label van AAC

• Ecolabel televisie
• Zonnepanelen
• ...

• Houten vloer
• Ecolabel muur- 

plafond verf
• Houten muur- 

planken
• Houten tuinmeubelen
• ...

• Bio voedings- 
producten

• Ecolabel verzor-
gingsproducten

• Huishoudelijke 
producten

• Spaarlampen
• ...

• Fietsen voor 
kinderen en 
volwassenen

• Thalys treintickets
• Eurostar trein-

tickets
• Hotel verblijf
• ...

Een waar nabijheidsnetwerk voor uw duurzame aankopen
SUPERMARKTEN

SPORT / VRIJE TIJD ELECTRO / HIGHTECH

HUIS / TUIN

GELDIGE LABELS 
VOOR DE ECO PASS®

*

***

1   De lijst van producten en diensten die kunnen worden gekocht met eco controles wordt bepaald door de Nationale ArbeidsRaad en is voortdurend in beweging.

Een meer gedetailleerde presentatie is beschikbaar in alle omslagen van Eco Pass® en op www.sodexobenefits.be

Uw Sodexo Benefits & Rewards Raadgevers staan tot uw dienst:

http://www.sodexobenefits.be

