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De Belgen
n zijn nieuw
wsgierig
g, ja zelfs
z
o
ongedu
uldig om
elekktronisc
che maa
altijdcheques te kunn
nen geb
bruiken
n
Dat zeggen
z
de resultaten van de
d enquê
ête gehou
uden ond
der de consumenten
door Edenred
De goe
edkeuring van
v
de uitg
gevers is giisteren eind
delijk gepub
bliceerd in het Belgisc
ch Staatsbllad,
waardo
oor de werrkgevers hu
un eerste electronische maaltijd
dcheques-ka
aarten kunn
nen bestellen.
Edenre
ed - wereldlleider op he
et vlak van voorafbetaa
alde dienste
entitels - ne
eemt deze g
gelegenheid
d te
baat om de cijfers
s bekend te
e maken van
n de enquê
ête die via Belga-Ivox
B
bij
b het grote
e publiek we
erd
uitgevo
oerd. Deze resultaten tonen
t
duide
elijk aan datt de belangrrijkste doels
stellingen va
an de kaart en
de verw
wachtingen van de geb
bruikers gelijklopen.
Uitgeve
ers van maalltijdcheques, beleidsmakers en hande
elaars (met name
n
via hun
n federaties)) hebben al
ruimsch
hoots hun ze
egje kunnen doen, en duss wil Edenred vandaag het
h woord gev
ven aan de gebruikers
g
va
an
maaltijd
dcheques. Tu
ussen 6 en 12
1 septembe
er 2011 werden duizend mensen
m
onde
ervraagd doo
or Belga-Ivoxx.
De resu
ultaten laten duidelijk zien dat er een parallel te trrekken is tussen de belan
ngrijkste doe
elstellingen va
an
de kaarrt en de verw
wachtingen vvan de gebruikers: 76,4%
% van de Belg
gen zegt geïn
nteresseerd te zijn, of ze
elfs
enthoussiast over he
et vooruitzich
ht om elektro
onische maaltijdcheques te
t gaan gebrruiken.
Voorda
at ze elektron
nische maaltiijdcheques kunnen
k
gebru
uiken, moete
en werkneme
ers en werkge
evers eerst, net
zoals d
dat het geval is voor de pa
apieren maa
altijdcheques, een collectieve of een individuele ovvereenkomst
afsluite
en.
“Wij willlen onze kla
anten bijstaan
n om hen te helpen
h
de ovvergang naar de elektron
nische kaart zo
z sereen
mogelijjk te laten ve
erlopen en da
aarom stelt Edenred
E
hen een hele ree
eks praktisch
he hulpmidde
elen voor, zo
oals
modelo
overeenkoms
sten of video
o's met toelich
hting, waarm
mee zij hun personeel kun
nnen informe
eren,” aldus
Jean-B
Bernard Truss
sart, Algeme
een Directeurr van Edenre
ed België.
VEILIG
GER, SNELL
LER EN HAN
NDIGER…
Op de vvraag over de
d veiligheid van de elekttronische ma
aaltijdcheque
es is 76,4% van
v de Belgen volledig
akkoord
d of akkoord dat elektron
nische maaltijdcheques veiliger
v
zijn in
n het gebruik dan de papiieren versie.
Voor he
en betekent deze kaart h
het einde van
n verloren, ge
estolen of ve
erlopen cheques.
76,7% van de Belge
en ziet in de elektronisch
he versie ookk een handiger systeem: je hoeft niet meer te
rekenen, geen klein
ngeld meer op
o zak te heb
bben en de vervaldatum
v
niet
n meer in het oog te ho
ouden (ter
herinne
ering: de verv
valdatum blijft bestaan, maar
m
de gebrruiker zal er automatisch aan herinne
erd worden en
e
de oudsste cheques zullen autom
matisch eerst gebruikt wo
orden).
etreft de snelh
heid op het moment
m
dat ze
z hun elektronische maaltijdcheques krijgen of bij
b de passag
ge
Wat be
aan de kassa ziet 75,1%
7
hier ee
en duidelijk voordeel
v
in.
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… MAAR DE KAART DELEN IS MOEILIJKER.
Wat betreft het feit dat je weer een kaart meer in je portefeuille hebt zitten: 41,5% ziet daar geen probleem
in. 72,9% van de ondervraagden vindt het daarentegen wel jammer dat je de maaltijdcheques niet meer
kunt delen met gezinsleden of vrienden.
MAALTIJDCHEQUES OP DE LOONFICHE: GEEN GOED IDEE
Maaltijdcheques zijn het favoriete extralegale voordeel van de Belgen. In dit opzicht is het belangrijk de
resultaten van de enquête te onderstrepen als het ging om de vraag of mensen die cheques krijgen er de
voorkeur aan zouden geven dit voordeel op hun loonbriefje te krijgen. Wetende dat de vrijstelling dan zou
verdwijnen (wat betekent dat de werkgever meer dan het dubbele zou moeten betalen om zijn personeel
dezelfde koopkracht te geven, ofwel dat hetgeen het personeel netto zou overhouden tot iets meer dan de
helft zou verminderen), wordt deze piste door 88,6% van de ondervraagden verworpen en verkiezen zij het
oude systeem van maaltijdcheques te behouden.
We herinneren eraan dat vandaag de dag meer dan een werknemer op 3 maaltijdcheques ontvangt. Dat
betekent voor de handelaars een potentiële omzet van meer dan 130 miljoen euro per maand.
EEN KAART DIE TOEGANKELIJK IS VOOR ALLE HANDELAARS
Van bij de aanvang heeft Edenred het opgenomen voor de kleine handelaars en heeft het gestreefd naar
het ontwikkelen van oplossingen om de gebruikskosten van de elektronische maaltijdcheques tot een
minimum te beperken. Edenred stelt daarom een kaart voor met een tweevoudige technologie: ‘contact’
(compatibel met de bestaande terminals) en ‘contactless’, waarmee snellere transacties mogelijk zijn op
goedkope terminals die werken zonder communicatiekosten per transactie. Edenred stelt de handelaars die
nog niet over een terminal beschikken exclusief voor om deze uitrusting te voorzien voor 1 euro per dag.
De bedoeling van dit initiatief is de gebruikers een zo ruim en gevarieerd mogelijk netwerk aan te bieden
waar de kaart aanvaard wordt.
Op dit moment hebben al duizenden handelaars de stap gezet, waaronder enkele honderden supermarkten
onder franchise. De onderhandelingen met de spelers van de grootdistributie zijn aan de gang, en sommige
daarvan staan op het punt afgerond te worden.
***
®

Edenred, bedenker van het Ticket Restaurant en wereldleider in voorafbetaalde dienstentitels aan bedrijven, bedenkt en ontwikkelt
oplossingen die het leven van werknemers vergemakkelijkt en de efficiëntie van bedrijven verbetert.
De oplossingen voorgesteld door Edenred garanderen dat de middelen die door de bedrijven worden toegekend bestemd zijn voor
een specifiek gebruik. Ze maken het beheer mogelijk van:




®

de voordelen voor werknemers (Ticket Restaurant , Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers…)
de beroepskosten (Ticket Car, Ticket Cleanway…)
de aanmoedigings- en beloningsproducten (Ticket Compliments, Ticket Kadeos…)

De Groep begeleidt eveneens de openbare instellingen bij het beheer van hun sociale programma’s.
Beursgenoteerd in Parijs, is Edenred aanwezig in 40 landen met 6.000 medewerkers, om en bij de 530.000 klantenbedrijven en collectiviteiten, 1,2 miljoen aangesloten prestatieplichtigen en 34,5 miljoen begunstigden. In 2010 realiseerde Edenred een
uitgiftevolume van 13,9 miljard euro, waarvan 55% in de opkomende landen.

®

Ticket Restaurant evenals de andere benamingen van producten en diensten voorgesteld door Edenred zijn gedeponeerde merken
waarvan de groep Edenred eigenaar is.
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