
ECO PASS
Het ecologisch verantwoorde 

extralegaal voordeel 



DE DUURZAME 
OPLOSSING 
De ecocheque is 100% vrijgesteld van sociale 
lasten1 en is de ideale duurzame oplossing om je 
medewerkers gemakkelijk te waarderen.  

De Eco Pass laat je toe de koopkracht van je 
medewerkers aanzienlijk te verhogen en helpt ons 
de planeet te behouden. Zo besparen we dankzij 
ecocheques jaarlijks meer dan 41.000 ton CO2.  

WAAROM KIEZEN
VOOR DE ECO PASS? 

De Eco Pass, de ecocheque van Sodexo, is fiscaal zeer voordelig en is cumuleerbaar 
met andere extralegale voordelen. Wil je meer te weten komen over de Eco Pass?

Lees dan even verder!  



100% NETTO VOOR JE MEDEWERKERS,
MAAR VOORAL FISCAAL ZEER INTERESSANT VOOR JOU!  

1 Onder voorwaarde dat de wettelijke voorschriften worden nageleefd (lees «Wat zegt de wet») 
2 Enquête van Co2 logic in 2018 

WAT ZEGT DE WET?  
Om van alle belastingvrijstellingen 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 bij de toekenning van ecocheques:   

• De ecocheque is exclusief bestemd voor de aankoop van producten en diensten die 
   tot het behoud van het milieu bijdragen. 
 
• De toekenning moet opgenomen worden in een collectieve of individuele arbe
   idsovereenkomst;  
 
• 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 ecocheques mogen uitsluitend ter beschikking gesteld worden door een erkende 
   uitgever.   

Informeer je bij je sectororganisatie of deze je verplicht 
ecocheques toe te kennen. Ongeacht dit verplicht is, blijft de 
ecocheque een extralegaal voordeel dat bovendien van alle 
voordelen van fiscale vrijstelling geniet. Aarzel dus niet langer! 



ÉÉN ENKELE KAART VOOR AL JE ELEKTRONISHE CHEQUES.  
De Lunch Pass en de Cadeau Pass staan samen met de Eco Pass op dezelfde Sodexo Card. 

STERK VEREENVOUDIGD ADMINISTRATIEF BEHEER  
Je medewerkers kunnen hun beschikbare saldo steeds online, per mail en via de mobiele 
Sodexo4You-applicatie raadplegen. Verder vinden ze de actuele details van hun Sodexo-account 
eveneens terug op de display van de betaalterminal, het kassaticket of in de e-mail/SMS notifi-
caties. 

STEEDS VEILIGER  

Geen verlies van geld meer in geval van diefstal of verlies. De Sodexo Card is beschermd door een 
unieke geheime code, die de gebruiker bovendien kan personaliseren. De Sodexo Card wordt 
meteen geblokkeerd wanneer contact wordt opgenomen met Card Stop en wordt vervolgens 
automatisch vervangen door een nieuwe kaart. Zo worden alle risico’s van frauduleus gebruik 
tegengegaan. 

STEEDS DICHTER BIJ JE MEDEWERKERS DANKZIJ
SODEXO4YOU 

Website, maandelijkse newsletter, mobiele applicatie, Facebook, Instagram... Sodexo blijft 
permanent in contact met al je medewerkers en maakt een prioriteit van hun koopkracht! 

ECO PASS
OP DE SODEXO CARD:

GELDIG IN EEN HEEL BREED EN GEVARIEERD NETWERK  
Dankzij het toekennen van de Eco Pass bied je je medewerkers toegang tot een breed netwerk met 
meer dan 10.000 aanvaardingspunten in België. 



• Fietsen voor kinderen en volwassenen  
• Thalys treintickets  
• Eurostar treintickets  
• Hotel verblijf
• ...

•  Koelkast met label vanaf A+  
•  Wasmachines met label van AAC  
•  Ecolabel televisie  
•  Zonnepanelen 
• ...

• Bio voedingsproducten  
• Ecolabel verzorgingsproducten  
• Huishoudelijke producten  
• Spaarlampen 
• ... 

• De lijst van producten en diensten die kunnen worden gekocht met ecocheques wordt bep
   aald door de Nationale ArbeidsRaad. Deze lijst wordt regelmatig uitgebreid. 

WAARVOOR KUNNEN 
ECO PASS GEBRUIKT WORDEN? 

IN DE ZON TUINIEREN! 
• Niet-gemotoriseerd tuingereedschap  
• Buitenplanten en bloembollen  
• Meststoffen  
• Houten tuinhuisjes 
• ...

MOBILITEIT EN REIZEN!  HUISDECORATIE!  

PRAKTISCHE
UITRUSTING!  

• Houten vloer  
• Ecolabel muurplafond verf  
• Houten muurplanken  
• Houten tuinmeubelen 
• ...

BIO & ECO KOPEN!  

Jouw Sodexo Raadgevers staan tot je dienst: 

        +32 (0)2 547 55 04

        infocom.svc.be@sodexo.com

        www.sodexo.be

        www.sodexo4you.be 

        sodexo4you

EEN MEER GEDETAILLEERDE PRESENTATIE IS BESCHIKBAAR
OP WWW.SODEXO4YOU.BE


