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Inbehandelingneming 
 

Bij brief van 1 juli 2021 richtte Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
de heer Frank Vandenbroucke, een adviesvraag aan de bijzondere raadgevende commissie Verbruik 
met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende 
elektronische ecocheques.  

De subcommissie Handelspraktijken kreeg opdracht om een ontwerpadvies voor te bereiden. De 
standpunten van de leden werden elektronisch verzameld, op basis waarvan het ontwerpadvies werd 
opgesteld. 

Na een stemming op afstand, conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de brc Verbruik, 
werd het ontwerpadvies op 14 september 2021 goedgekeurd door de plenaire vergadering, onder het 
voorzitterschap van de heer Reinhard Steennot. 

 
Inleiding 

 

Het ontwerp van koninklijk besluit besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende 
elektronische ecocheques heeft, dat ter advies voorligt, beoogt voornamelijk gevolg te geven aan de 
adviezen nr. 2.078 van 27 februari 20181 en nr. 2.172 van 30 juni 20202 van de Nationale Arbeidsraad, 
waarin voor een volledige en definitieve overgang naar elektronische ecocheques wordt gepleit. Aldus 
werd besloten om alle verwijzingen naar papieren ecocheques te schrappen door artikel 19quater van 
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 te 
herschrijven. Ecocheques op papieren drager kunnen nog tot 31 december 2021 worden uitgegeven 
en zijn geldig tot 31 december 2023.  

Daarnaast dienen wijzigingen doorgevoerd te worden in het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot 
vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, eco- 
of consumptiecheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet 
van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen. De goedkeuringsbeslissing voor de erkenning 
van de uitgevers was immers mede gebaseerd op een advies van het Sectoraal Comité van de Sociale 
Zekerheid en de Gezondheid betreffende de voorwaarden inzake veiligheid en bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Aangezien dit Comité werd opgeheven door de wet van 3 december 2017 tot 
oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit dienen de verwijzingen naar dit Comité geschrapt 
te worden en vervangen te worden door een verwijzing naar de naleving van Verordening (EU) 
2016/679 (GDPR)3, en met name naar de verplichtingen met betrekking tot de 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling vereist krachtens artikel 35.3, onder a) van de Verordening.  

  

 
 
1 Advies nr. 2.078 van 27 februari 2018, Elektronische ecocheques, - Follow-up en monitoring – Ecocheques – Follow-up van 
advies nr. 2.029 en nr. 2.033 – Evaluatie van de lijst.  
2 Advies nr. 2.172 van 30 juni 2020, Elekronische ecocheques – Opvolging en monitoring. 
3 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en 
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1969112813&la=N
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1969112813&la=N
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=2010205879&la=N#:~:text=Artikel%201.,Minister%20bevoegd%20voor%20Economische%20Zaken.
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=2010205879&la=N#:~:text=Artikel%201.,Minister%20bevoegd%20voor%20Economische%20Zaken.
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=2010205879&la=N#:~:text=Artikel%201.,Minister%20bevoegd%20voor%20Economische%20Zaken.
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=2010205879&la=N#:~:text=Artikel%201.,Minister%20bevoegd%20voor%20Economische%20Zaken.
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2017/12/03/2017031916/justel
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2017/12/03/2017031916/justel
http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-2078.pdf
http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-2078.pdf
http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-2172.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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Tot slot werd op 1 maart 2017 de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning opgericht waarin 
de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie werd geïntegreerd. Bijgevolg 
dient het ontwerp van koninklijk besluit ook deze verwijzing in het koninklijk besluit van 12 oktober 
2010 aan te passen.  

 

ADVIES 

 

De brc Verbruik is tevreden dat met het ontwerp van koninklijk besluit uitvoering gegeven wordt aan 
de hierboven geciteerde adviezen van de Nationale Arbeidsraad, zoals eveneens blijkt uit het Verslag 
aan de Koning. Zij stelt wel vast dat het koninklijk besluit uiteindelijk later zal worden aangenomen 
dan door de Nationale Arbeidsraad in zijn advies was gevraagd en dat de termijn voor het einde van 
de uitgifte van papieren ecocheques en hun geldigheidsduur bijgevolg ook met een jaar wordt 
opgeschoven. Niettemin beschouwt de brc Verbruik het als een positieve ontwikkeling dat nu een 
duidelijk regelgevend kader wordt vastgesteld dat de definitieve en volledige overgang naar 
elektronische ecocheques mogelijk maakt. De brc Verbruik betreurt wel dat niet meteen van de 
gelegenheid gebruik werd gemaakt om ook een evaluatiesysteem in te voeren, waarbij specifiek oog 
wordt gehouden op de evolutie van de kostprijs voor werkgevers en handelaars, en dit zeker ook voor 
de kmo’s. 

De brc Verbruik wenst op te merken dat, wat betreft punt 10° van artikel 19quater, §2  van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969, in geval van verlies of diefstal de aansprakelijkheidsregels inzake 
verlies en diefstal uit Boek VII ‘Betalings- en kredietdiensten’ van het Wetboek Economisch Recht die 
de gebruiker beschermen op elektronische maaltijd- en ecocheques niet van toepassing zijn.  

Met het oog op de leesbaarheid van het uiteindelijke koninklijk besluit acht de brc Verbruik het 
aangewezen nog een grondige nalezing van met name de Nederlandse tekst te voorzien. Deze lijkt 
immers volgens de brc Verbruik taalkundig nog voor verbetering vatbaar. Zo zou, bij wijze van 
voorbeeld, in artikel 1 van het ontwerp van koninklijk, punt 4° van artikel 19quater, §2 van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969, ‘De elektronische ecocheque heeft een geldigheidsduur beperkt tot 24 
maanden te rekenen vanaf het ogenblik dat de elektronische ecocheque op de ecochequerekening wordt 
geplaatst.’ vervangen kunnen worden door ‘De elektronische ecocheque is 24 maanden geldig vanaf het 
ogenblik dat de elektronische ecocheque op de ecochequerekening wordt geplaatst.’. 
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