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Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op 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;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques;
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Overwegende dat een aantal punten van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 moeten worden verduidelijkt;

Overwegende dat daarnaast de lijst van ecologische producten en
diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden, bevestigd dient te worden en dat
er een aantal verduidelijkingen in aangebracht moeten worden om ervoor te zorgen dat die
lijst in de praktijk wordt nageleefd;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers:

- het Verbond van Belgische Ondernemingen

- de nationale middenstandorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de
organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979

- de Boerenbond
- “la Fédération wallonne de l’Agriculture”

- de Unie van Socialprofitondernemingen

- het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

- het Algemeen Belgisch Vakverbond

- de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

op 21 december 2010 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Artikel 1

In de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques wordt een artikel 5 bis ingevoegd, luidende:
Cao nr. 98 bis
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"Artikel 5 bis

Tegelijk met de hem bezorgde informatie wordt de werknemer die
de werkgever verlaat in kennis gesteld van het aantal ecocheques die hem moeten worden
toegekend en van het ogenblik waarop die ecocheques hem effectief zullen worden afgegeven."

Artikel 2

In artikel 6, § 1 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst
wordt een tweede alinea ingevoegd, luidende:

"De gewone inactiviteitsdagen vormen geen onderbreking van de
in de vorige alinea bedoelde periodes voor zover ze tussen twee van die periodes liggen. Die
dagen moeten in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van de duur van de tewerkstellingsperiode."

Artikel 3

In artikel 6, § 3, eerste alinea van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst worden de woorden "of vakantiegeld" opgeheven en wordt de zin verder aangevuld als volgt: "of het aantal dagen tijdens welke de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst ingevolge artikel 28, 1° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten".

Commentaar

De dagen tijdens welke de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
is geschorst ingevolge artikel 28, 1° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, worden geacht de periodes te omvatten die gedekt zijn door een jeugdvakantie-uitkering of een seniorvakantie-uitkering.

Artikel 4

Tussen de hoofdstukken V en VI van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt een hoofdstuk V bis ingevoegd met een artikel 6 bis.
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"HOOFDSTUK V BIS – BIJZONDERE BETALINGSWIJZEN

Artikel 6 bis

Wanneer voor de referteperiode waarvoor ecocheques worden
toegekend, het totale bedrag van die ecocheques minder dan 10 euro bedraagt, kan de
werkgever naar keuze die ecocheques effectief afgeven of dat bedrag, verhoogd met 50 %,
toevoegen aan het loon."

Artikel 5

De lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden, welke lijst bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98
van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques is gevoegd, wordt vervangen door de lijst
die als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011, met uitzondering van de artikelen 2 en 3, die van toepassing zijn op de ecocheques die vanaf 1 januari 2011 worden afgegeven.

Zij heeft dezelfde geldigheidsduur en kan volgens dezelfde termijnen en nadere regels worden opgezegd als de collectieve arbeidsovereenkomst die ze wijzigt.

Gedaan te Brussel, op eenentwintig december tweeduizend en
tien.

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen

P. TIMMERMANS
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Voor de Middenstandsorganisaties

Ch. ISTASSE

Voor de Boerenbond, "la Fédération wallonne de l'Agriculture"

Ch. BOTTERMAN

Voor de Unie van Socialprofitondernemingen

S. SLANGEN

Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

A. DEBRULLE

Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond

H. DUROI
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Voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

B. NOEL

x

x

x

Gelet op artikel 28 van de wet van 5 december 1968 betreffende
de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, vraagt de Nationale Arbeidsraad dat deze overeenkomst bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard.

-------------------------

Cao nr. 98 bis

BIJLAGE
-------------

LIJST VAN ECOLOGISCHE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE MET ECOCHEQUES AANGEKOCHT KUNNEN WORDEN

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 fiscale verminderingen met het oog op energiebesparing;

B. Producten en diensten die in een van de Gewesten op 30 september 2010 of later in
aanmerking komen voor regionale subsidies in het kader van het beleid inzake rationeel energiegebruik, met inbegrip van de regionale subsidies voor de aankoop van
energiezuinige elektrische apparaten;

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

D. Aankoop van spaarlampen, tl-lampen en led-verlichting;

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

F.

II.

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).

Waterbesparing

A. Spaardouchekop;

B. Recuperatietank voor regenwater;
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C. Hulpstuk voor waterbesparing op kranen;

D. Spoelbak voor toiletten met spaarknop.

III. Bevordering duurzame mobiliteit

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

B. Plaatsing lpg-installatie in personenwagens;

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

D. Aankoop en onderhoud van fietsen, met inbegrip van fietsen uitsluitend ondersteund
door een elektrische hulpmotor, fietsonderdelen en fietstoebehoren; aankoop en
onderhoud van elektrische scooters;

E. Cursussen ecodriving;

F.

Verplaatsingen met de autocar.

IV. 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 afbreekbaar materiaal, die voldoen aan de norm NBN EN 13432, alsook wasbare luiers;
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D. Papier dat voor 100 % gerecycleerd is en dat ongebleekt of TCF-gebleekt is.

V. Bevordering van ecodesign : producten en diensten met het Europese ecolabel of het
EU-logo voor biologische productie

VI. 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 afkomstig 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 meststoffen met biogarantie.

----------------------
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WIJZIGING VAN DE COMMENTAAR BIJ DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
NR. 98 VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE
DE ECOCHEQUES
-------------------------

Op 21 december 2010 hebben de in de Nationale Arbeidsraad
vertegenwoordigde werkgevers- en werknemersorganisaties een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques.

Die wijzigingen hebben tot doel een aantal punten van dat interprofessionele instrument te verduidelijken en ook een aantal verduidelijkingen aan te brengen in de lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden.

Naar aanleiding daarvan hebben de in de Nationale Arbeidsraad
vertegenwoordigde werkgevers- en werknemersorganisaties het noodzakelijk geacht:

De commentaar bij artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 te wijzigen

De tweede alinea van de commentaar bij artikel 4 wordt vervangen
als volgt:

"Die evaluaties kunnen gebeuren op basis van voorstellen van de
bevoegde overheden en andere concrete aanpassingsvoorstellen die rechtstreeks aan de
Nationale Arbeidsraad worden bezorgd uiterlijk op 30 juni van het jaar waarin de betreffende
evaluatie plaatsvindt."

--------------------------

