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6+ GELDIGHEIDSDUURMAANDEN

 
 UPDATE

COVID-19
Tijdelijke en uitzonderlijke 

verlenging van de 
geldigheidsduur van cheques 

met 6 maanden



Door de context van het beheer van de Coronavirusepidemie (COVID-19) en de uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen van de Belgische 
regering die hebben geleid tot de stopzetting van bepaalde activiteiten en de sluiting van vele handelszaken en restaurants, is er momen-
teel een belangrijke impact op de geldigheidsdata van maaltijdcheques, ecocheques en cadeaucheques.

Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden heeft de regering toestemming gegeven de geldigheidsduur van elektronische en papieren 
cheques, waarvan de geldigheidsdatum tussen 1 maart en 30 juni 2020 verstreken is, tijdelijk met 6 maanden te verlengen.

Deze maatregel is tĳdelĳk en geldt tot nader order.

Ik heb ecocheques op mĳn kaart staan die tĳdens de lockdown vervallen zĳn. 
Worden mĳn ecocheques verlengd?

Ja, wees gerust. De geldigheid wordt automatisch verlengd. Voor alle elektronische cheques 
(maaltijdcheques, ecocheques en cadeaucheques) waarvan de vervaldatum tussen 1 maart 2020 en
30 juni 2020 zit, wordt de geldigheidstermijn met 6 maanden verlengd. 

Voorbeeld: vervaldatum van de cheques op 2 april 2020 ➜ Nieuwe geldigheidsduur: 2 oktober 2020

Ik heb papieren ecocheques waarvan de geldigheidsdatum tĳdens de lockdown 
overschreden is. Worden mĳn ecocheques verlengd?

Ja, de geldigheidsdatum zal worden verlengd. Voor alle papieren cheques (ecocheques en 
cadeaucheques) die vervallen zijn tussen 1 maart en 30  juni 2020, wordt de geldigheidsduur met 
6 maanden verlengd. 

Voorbeeld: geldigheidstermijn van cheques op 05/2020 ➜ Nieuwe geldigheidsduur: 11/2020

Ik heb maaltĳdcheques op mĳn kaart staan waarvan de geldigheid voorzien is tot 
20 mei 2020, kan ik ook van een verlenging genieten?

Ja, de geldigheidsdatum zal worden verlengd. Voor alle elektronische cheques (maaltijdcheques, 
ecocheques en cadeaucheques) waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart en 30 juni 2020, 
wordt de geldigheidsduur met 6 maanden verlengd vanaf hun vervaldatum. Deze uitbreiding is ook 
geldig voor papieren cheques (ecocheques en cadeaucheques).

Ik heb Sport & Cultuur cheques die nog geldig zĳn tot eind 
september 2020. Gezien de omstandigheden en het feit 
dat de meeste sport en culturele activiteiten pas in 
september weer van start gaan, kan ik tevens van 
een verlenging genieten ?

Ja, de vervaldatum van de Sport & Cultuur cheques zal 
verschuiven naar 31 december 2020. Je geniet dus van een 
extra 3 maanden om je Sport & Cultuur cheques optimaal te 
gebruiken.

Denk eraan: winkelhier en gebruik je cheques bĳ je lokale handelaars, zo 
kan je ze ondersteunen wanneer ze hun activiteiten hervatten.

Beschik je over 
ecocheques, maaltĳdcheques 
of cadeaucheques? 
Dan is dit bericht voor jou bestemd:


