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I. ENERGIEBESPARING

A.  Aankoop en/of plaatsing (door geregistreerde aannemers) van producten en diensten die voldoen aan de criteria van de in
artikel 145, 24° van het Wetboek Inkomstenbelastingen bepaalde federale fi scale verminderingen met het oog op energie-
besparing;

B. Aankoop en plaatsing van de volgende producten met het Europese energielabel vanaf de klasse:

- A++: * huishoudelijke afwasmachines;

* koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan;

* huishoudelijke wasmachines, droogtrommels en combinaties daarvan;

- A+: televisies, ovens en afzuigkappen, ruimteverwarmingstoestellen en warmwatertoestellen;

- B: stofzuigers en elektrische lampen, waaronder ledverlichting;

C. Aankoop van producten die specifi ek bestemd zijn voor de isolatie van woningen;

D.  Bouw en renovatie van woningen met een energienorm die voldoet aan de Europese criteria voor bijna-energieneutrale
gebouwen of passiefwoningen;

E.  Aankoop van producten en diensten die zorgen voor energiebesparing in woningen, namelijk hoogrendementsketels, syste-
men voor warmteregeling en thermostatische kranen, hoogrendementsglas (U-waarde van maximum 0,8), energie-audits,
audits via infraroodthermografi e en luchtdichtheidstests;

F. Aankoop van apparaten die consumenten bewust maken van hun energieverbruik en apparaten die de energie registreren
en meten;

G.  Aankoop en plaatsing van beheerssystemen voor ventilatie van woningen, die voldoen aan de norm NBN 50-001 types C
(met vraagsturing) en D (met warmteterugwinning).

II. HERNIEUWBARE ENERGIE

A. Elektrische apparaten die uitsluitend werken op zonne-energie of op handmatig geproduceerde energie;

B.  Aankoop en plaatsing van producten voor huishoudelijk gebruik waarmee hernieuwbare energie kan worden opgewekt,
namelijk fotovoltaïsche panelen, zonneboilers, zonnecollectoren, warmtepompen en windturbines, inclusief meters en
omvormers om die producten aan het elektriciteitsnet te koppelen.

III. WATERBESPARING EN -BEHEER

A. Spaardouchekop;

B. Recuperatietank voor regenwater;

C. Hulpstuk voor waterbesparing op kranen;

D. Spoelbak voor toiletten met spaarknop;

E. Aankoop en plaatsing van grastegels (met honingraatstructuur) en waterdoorlatende tegels.

DE ECOCHEQUE IS GEDURENDE 2 JAAR GELDIG

De ecocheques mogen t.e.m. de laatste geldigheidsdatum besteed 
worden. 
Sinds 1 juni 2015 mogen eco cheques ook besteed worden voor 
de installatie en de aankoop van nieuwe producten en diensten.

Voor welke producten en diensten 
mogen de ecocheques besteed worden ?
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IV. BEVORDERING DUURZAME MOBILITEIT

A. Plaatsing van roetfi lters in personendieselwagens met bouwjaar tot en met 2005;

B. Plaatsing van een lpg-installatie in personenwagens;

C. Vervoerbewijzen voor openbaar vervoer, met uitzondering van abonnementen;

D.  Huur, aankoop en onderhoud van fi etsen, met inbegrip van fi etsen uitsluitend ondersteund door een elektrische hulpmotor,
fi etsonderdelen en fi etstoebehoren. Huur, aankoop en onderhoud van elektrische scooters;

E. Diensten voor de terbeschikkingstelling van − al dan niet elektrische − deelfi etsen en -auto’s zonder chau� eur;

F. Cursussen ecodriving;

G. Verplaatsingen met de autocar;

H. Aankoop en plaatsing van herlaadpalen om een elektrisch voertuig op te laden.

V. AFVALBEHEER

A. Aankoop van oplaadbare, draagbare NiMH-batterijen en van oplaadtoestellen voor dergelijke batterijen;

B. Compostvat of compostbak;

C.  Producten die volledig bestaan uit composteerbaar of biologisch a� reekbaar materiaal, die voldoen aan de norm NBN EN
13432, alsook wasbare luiers;

D. Papier dat voor 100 % gerecycleerd is en dat ongebleekt of TCF-gebleekt is;

E. Aankoop van sodamachines, accessoires en navullingen voor die machines;

F. Aankoop van tweedehandskleding, -boeken en -meubilair.

VI. BEVORDERING VAN ECODESIGN

A. Producten en diensten met het Europese ecolabel of het EU-logo voor biologische productie;

B. Toeristische infrastructuur in België met het label Green Key/Groene Sleutel/Clé verte.

VII. BEVORDERING VAN DE AANDACHT VOOR DE NATUUR

A.  Aankoop van duurzaam geëxploiteerd hout (FSC of PEFC) of houtproducten gemaakt uit duurzaam geëxploiteerd hout,
alsook papier dat geproduceerd is met gerecycleerde vezels of met verse vezels a� omstig van duurzaam geëxploiteerd hout;

B.  Aankoop van bomen en buitenplanten, bloembollen en zaden voor buiten, niet gemotoriseerde tuingereedschappen, potgrond,
teelaarde en compost die voldoet aan de door de Gewesten gestelde voorwaarden, alsook meststo� en met biogarantie.

Voor welke producten en diensten 
mogen de ecocheques besteed worden ?
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CONSUMPTIEPRODUCTEN
Ë  Spaarlampen
Ë  LED lampen
Ë  Aankoop van oplaadbare, draagbare NiMHbatterijen en van 

oplaadtoestellen voor dergelijke batterijen
Ë  Papieren zakdoeken met ecolabel
Ë  Huishoudpapier met ecolabel
Ë  Papieren servetten met ecolabel
Ë  100% gerecycleerd kopieerpapier of FSC-PEFC papier
Ë  100% gerecycleerd grafi sch of FSC-PEFC grafi sch papier
Ë  Omslagen in 100% gerecycleerd papier of in FSC-PEFC papier

BINNENHUISDECORATIE
Ë  Parket in FSC-PEFC hout
Ë  Kaders in FSC-PEFC hout
Ë  Gecoat parket met ecolabel
Ë  Verf voor muren – plafonds met ecolabel
Ë  Meubileringstof met ecolabel

ELECTRO-HI-FI
Ë  Vaatwassers A++
Ë  Soda machines en hun accessoires
Ë  Frigo A++
Ë  Diepvriezer A++
Ë  Droogkast A,A+,A++
Ë  TV met ecolabel
Ë  Computer met ecolabel

VOEDING
Ë  Alle voedingswaren met het biologo 

van de Europese Unie

MEUBELEN VOOR BINNENSHUIS
Ë  Meubelen in FSC-PEFC hout zoals:

Ë  Bibliotheken
Ë  Buffet- en vitrinekasten
Ë  Schappen
Ë  TV meubel
Ë  Stoelen
Ë  Eetkamertafel
Ë  Aanrecht (keuken)
Ë  Bed
Ë  Stoelen, zetels en poefen in rotan

ISOLATIE
Ë  Kozijnen met dubbel en driedubbele glas
Ë  Energie-audit - isolerende deuren
Ë  Dakisolatie
Ë  Isolatiematerialen
Ë  Fotovoltaïsche panelen

ACCESSOIRES
Ë  Keukenaccessoires in FSC-PEFC hout
Ë  Snijplank in FSC-PEFC hout
Ë  Krantenbak in FSC-PEFC hout
Ë  Huishoudlinnen met ecolabel

SCHOONMAAK – HYGIËNE
Ë  Vaatwasmiddel met ecolabel
Ë  Schoonmaakmiddelen voor vloeren en ramen met ecolabel
Ë  Schoonmaakmiddelen voor allerlei toepassingen met ecolabel
Ë  Schoonmaakmiddelen voor sanitaire voorzieningen met ecolabel
Ë  Spons met ecolabel
Ë  Zeep, haarwasmiddelen met ecolabel

MOBILITEIT
Ë  Abonnement voor gedeelde mobiliteit (auto’s en fi etsen)
Ë  Cursus ecorijden
Ë  Roetfi lter voor dieselauto’s
Ë  LPG installatie
Ë  Trein: Biljetten Eurostar - Thalys – NMBS
Ë  Fietsen en accessoires (aankoop + onderhoud)
Ë  Elektrische scooters (aankoop + onderhoud)
Ë  Verplaatsingen per autobus

RECREATIE
Ë  Hotel verblijf met label “Groene sleutel”
Ë  Tweedehands producten 

(kleren, boeken of meubels)

WATER- EN ENERGIEBESPARING
Ë Smart Thermostat
Ë Spaarkoppen voor kranen,
Ë Spaarknop voor WC
Ë Spaardouchekop
Ë Verwarmingsketels (aankoop + onderhoud)

TUIN
Ë  Grasdallen
Ë  EBiologisch gecertifi eerd Meststof - zaden -bloembollen – teelaarde
Ë  Composteervat
Ë  Regenwatertank
Ë  Planten- struiken voor buiten
Ë  Tuingereedschap zonder motor
Ë  Verlichting op zonne-energie
Ë  Tuinspellen in FSC-PEFC hout
Ë  Tuinhuis in FSC-PEFC hout
Ë  Tuinterras in FSC-PEFC hout
Ë  Tuinmeubelen in FSC-PEFC hout
Ë  Bloempotten in FSC-PEFC hout
Ë  Ecologische tuinierskledij met ecolabel
Ë  Portieken in FSC – PEFC hout

IN DE PRAKTIJK EN OP HET TERREIN 
Alle informatie voor een beter gebruik van de ecocheques Interpretatie 

en niet-bindende voorstellen:



4

PEFC :
Een ander label, dat op een houten of papieren product voorkomt en dat garant staat 
voor het feit dat het hout uit bossen komt, die duurzaam gekweekt worden. PEFC (Pro-
gramme for the Endorsement of Forest Certifi cation Schemes). 
Meer info op www.pefcbelgium.be

LOGO VOOR BIOLOGISCHE PRODUCTIE VAN DE 
EUROPESE UNIE:
Het logo voor biologische productie van de EU is verplicht voor alle voorverpakte en in de 
Europese Unie geproduceerde biologische levensmiddelen.

ECOLABEL :
Ecologisch label dat door alle landen van Europese Unie erkend wordt. Het wordt geb-
ruikt voor een uitgebreid gamma producten en diensten, die allen het logo met het kleine 
bloempje dragen. 
Meer info op www.ecolabel.be

FSC :
Dit label, dat op een houten product voorkomt, garandeert dat het product geproduceerd 
werd methout uit bossen, die beheerd worden volgens de FSC principes (Forest Steward-
ship Council). 
Meer info op www.fsc.be

GROENE SLEUTEL :
De Groene Sleutel is een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische 
bedrijven. Met het behalen van de Groene Sleutel engageert dit bedrijf zich om op een 
duurzame manier te werk te gaan. Er wordt zorgvuldig omgesprongen met water, energie 
en afval, zonder toe te geven op vlak van comfort.
Meer informatie op: www.groenesleutel.be

OM U TE HELPEN: LABELS
Alle informatie voor een beter gebruik van de ecocheques

Sodexo, lid van de Vouchers Issuers Association (VIA)




