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ADVIES 
 

over 
 

EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN 
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 

BETREFFENDE EEN REACTIVERINGSPROCEDURE VAN MAALTIJD-,  
ECO- EN CONSUMPTIECHEQUES 

 
(goedgekeurd door het bureau op 5 oktober 2022, 

bekrachtigd door de algemene vergadering van de Hoge Raad op 15 december 2022) 
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Op 9 september 2022 heeft de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO van de heer 

Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk, een 

adviesvraag ontvangen over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 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 betreffende een reactiveringsprocedure van maaltijd-, eco- en 

consumptiecheques. 

 

Na raadpleging van de interprofessionele organisaties heeft het bureau van de Hoge Raad bij 

hoogdringendheid op 5 oktober 2022 onderstaand advies uitgebracht, dat werd bekrachtigd 

door de algemene vergadering van de Hoge Raad op 15 december 2022. 
 

 

CONTEXT 

 

Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 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 […] betreffende een 

reactiveringsprocedure van maaltijd-, eco- en consumptiecheques beoogt een vereiste toe te 

voegen voor de erkende uitgevers van elektronische maaltijd-, eco- of consumptiecheques. Er 

wordt hen namelijk gevraagd erover te waken dat de reactiveringsprocedure van deze 

verschillende soorten elektronische cheques naar behoren functioneert en aan de werknemer 

wordt meegedeeld elke keer dat er een reactiveringsaanvraag wordt ingediend. 
 

De Hoge Raad wordt geraadpleegd overeenkomstig artikel 184, §1 van de wet van 

30 december 2009 houdende diverse bepalingen. Zijn advies wordt uiterlijk op 7 oktober 2022 

verwacht, met als doel dat de reactiveringsprocedure op 1 december 2022 in werking kan 

treden teneinde van toepassing te zijn op de elektronische consumptiecheques waarvan de 

geldigheidsduur verstrijkt op 31 december 2022. 
 

STANDPUNTEN 

 

De reactiveringsprocedure voor elektronische maaltijd-, eco- en consumptiecheques wordt 

bepaald in het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 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 betreffende 

een reactiveringsprocedure van maaltijd-, eco- en consumptiecheques, waarover het advies van 

de Hoge Raad niet werd gevraagd. Aangezien deze twee ontwerpen van koninklijke besluiten 

nauw met elkaar verbonden zijn, is het niettemin passend dat de Hoge Raad zijn mening uit 

over de inhoud van de reactiveringsprocedure voor elektronische maaltijd-, eco- en 

consumptiecheques. 
 

De Hoge Raad heeft enerzijds geen bemerkingen bij het ontwerp van koninklijk besluit tot 

wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 en staat anderzijds positief tegenover 

de aanpassingen voorzien in het voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 

koninklijk besluit van 28 november 1969 met betrekking tot de reactiveringsprocedure, die de 

aanbevelingen volgen van advies nr. 2301 dat werd uitgebracht door de Nationale Arbeidsraad 

(NAR)1. Bovendien sluit de Hoge Raad zich aan bij de technische overwegingen die in het 

advies van de NAR werden geformuleerd over deze twee ontwerpen van koninklijke besluiten.2  

 
1 https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/nl/advies-2301.pdf  
2 Cf. https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/nl/advies-2316.pdf  

https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/nl/advies-2301.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/nl/advies-2316.pdf
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A. Eenmalige reactivering 
 

De Hoge Raad is van mening dat elke elektronische maaltijd-, eco- en consumptiecheque 

eenmalig zou moet kunnen worden gereactiveerd, zoals voorzien in het ontwerp van koninklijk 

besluit. Het principe van een reactivering is overigens niet in tegenspraak met de doelstelling 

van “sociale cheques” zoals maaltijd-, eco- en consumptiecheques, voor zover deze 

reactivering een beperkte duur heeft (cf. punt C). Daarentegen zou het in strijd zijn met de 

doelstellingen van deze instrumenten indien ze op één of andere manier “gespaard” zouden 

kunnen worden.  

 
B. Kosteloosheid van de eerste aanvraag 
 

De Hoge Raad is voorstander van de kosteloosheid van de eerste reactiveringsaanvraag en 

meent dat een dergelijke operatie zich moet kunnen uitstrekken tot verschillende types 

vervallen cheques. 

 
C. Termijn en geldigheid van drie maanden 
 

De Hoge Raad is er voorstander van dat vervallen elektronische “sociale cheques” 

gereactiveerd zouden kunnen worden. De mogelijkheid van een reactivering binnen een termijn 

van drie maanden na de vervaldatum en voor een bijkomende termijn van drie maanden lijkt 

toereikend. Het feit dat deze duurtijd identiek is voor de vervaltermijn en voor de 

geldigheidsduur van de gereactiveerde cheques biedt bovendien het voordeel van de 

duidelijkheid en de eenvoud. 

 
D. Kosten van latere aanvragen 
 

De Hoge Raad is er zich van bewust dat een reactivering van de elektronische cheques kosten 

met zich meebrengt voor de erkende uitgevers. Het doorberekenen van deze kosten aan de 

begunstigden, buiten de eerste aanvraag tot reactivering, moet tot doel hebben om hen bewust 

te maken van hun verantwoordelijkheid, zodat zij er beter op letten de geldigheidsduur van hun 

cheques niet te laten verstrijken zonder te reageren. In overeenstemming met wat in het ontwerp 

van koninklijk besluit wordt voorzien, meent de Hoge Raad dat de kostprijs van vijf euro per 

reactivering niet mag worden overschreden. Dit komt overeen met de kosten die aan de 

begunstigden worden aangerekend in geval van verlies of diefstal van hun elektronische kaart. 

 
E. Andere aspecten 
 

De Hoge Raad meent dat deze reactivering niet aan voorwaarden gebonden mag zijn, met name 

op het vlak van het bedrag. Bovendien mag de mogelijkheid tot reactivering de kennisgevingen 

van de erkende uitgevers niet vervangen die tot doel hebben om de begunstigden erop te wijzen 

dat de geldigheidsdatum van hun cheques bijna verstrijkt. Deze mogelijkheid tot reactivering 

mag ook geen belemmering vormen voor een eventuele versterking van de acties ter 

sensibilisering van de begunstigden met betrekking tot hun beschikbare saldo’s. Tot slot wenst 

de Hoge Raad dat deze twee ontwerpen van koninklijke besluiten zo spoedig mogelijk in 

werking treden. 
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BESLUIT 

 

De Hoge Raad heeft geen bemerkingen bij het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 

het koninklijk besluit van 12 oktober 2010. Wat betreft de reactiveringsprocedure zelf is de 

Hoge Raad voorstander van de bepalingen die worden ingevoerd door het ontwerp van 

koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering 

van de wet van 27 juni 1969 […] betreffende een reactiveringsprocedure van maaltijd-, eco- 

en consumptiecheques en spreekt hij de wens uit dat deze zo snel mogelijk in werking treden. 

 

Voorts is de Hoge Raad van mening dat de mogelijkheid tot reactivering niet aan voorwaarden 

gebonden mag zijn (met inbegrip van een beperking van het bedrag), de kennisgevingen van 

de erkende uitgevers ten aanzien van de begunstigden van elektronische “sociale cheques” met 

betrekking tot de vervaldata van hun cheques niet mag vervangen en ook niet ten koste mag 

gaan van eventuele acties ter versterking van deze sensibilisering. 

 

__________ 


