De elektronische maaltijdtitel eindelijk onthuld!
De twee Belgische uitgevers van maaltijdtitels in België zullen vrijdag
een “live” demonstratie van hun oplossing tonen
Brussel, 16 april 2010. Voor het eerst sinds er over elektronische maaltijdtitels gesproken wordt, zullen Accor
Services en Sodexo een demonstratie organiseren van de elektronische maaltijdcheque in aanwezigheid van
Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Vincent Van Quickenborne.
Meer dan 1,3 miljoen werknemers krijgen jaarlijks meer dan 250 miljoen maaltijdcheques in handen. Het is het
favoriete extralegale voordeel van de Belg.
Met het oog op de vereenvoudiging van de administratie van de maaltijdtitels voor enerzijds werkgevers en
anderzijds handelaren, is Minister van Quickenborne sinds enige tijd gestart met een project met als doel de
dematerialisatie van het proces.
Minister voor Vereenvoudigen Van Quickenborne: “ik ben tevreden dat na 4 jaar overleg en onderhandeling de
elektronische maaltijdcheque er ook effectief komt. 2 belangrijke spelers stellen vandaag een concreet product
voor. Dit systeem van elektronische maaltijdcheques zal eenvoudiger, veiliger en efficiënter zijn voor zowel
werkgevers, handelaars en werknemers.”
Eind februari heeft de ministerraad twee voorstellen tot een koninklijk besluit goedgekeurd. De voorstellen tot
het KB, die trouwens nog in het Staatsblad gepubliceerd moeten worden, definiëren het wettelijk kader voor
de introductie van de elektronische maaltijdtitel en voorzien onder andere:
•
•

•
•

•

De vrije keuze tussen de elektronische en de papieren maaltijdcheque. Deze keuze moet vastgelegd
worden in een collectieve arbeidsovereenkomst.
De elektronische maaltijdcheques behouden dezelfde waarde als de papieren cheques en mogen,
zoals voorheen, uitsluitend gebruikt worden voor de aankoop van maaltijden of van voedingswaren,
klaar voor consumptie.
De drager, die voor betaling met elektronische maaltijdcheques gebruikt wordt, wordt aan de
werknemer gratis ter beschikking gesteld.
De directe en indirecte kosten, verbonden aan het aanbod en de aanvaarding van elektronische
maaltijdcheques – kosten die ten laste zijn van de werkgevers en de handelaars - mogen niet hoger
zijn dan de huidige directe en indirecte kosten.
De elektronische maaltijdcheques worden niet overhandigd aan de werknemers maar wel
gecrediteerd op een speciaal daarvoor gecreëerde maaltijdchequerekening.

De huidige twee uitgevers van maaltijdtitels in België, Accor Services en Sodexo, hebben systemen
ontwikkeld die de administratieve last van de ondernemingen en de handelaars beduidend zal verminderen en
er tegelijkertijd voor zorgt dat de begunstigden nog kunnen genieten van dit extralegale voordeel en dit in alle
veiligheid.
Bij Sodexo.
De Sodexo Kaart met chip, een oplossing die voor de meeste mensen al ingeburgerd is

Sodexo heeft als technologische partner voor Atos Worldline gekozen. De keuze voor Atos Worldline staat op
zich garant voor betrouwbaarheid, veiligheid en eenvoud van het systeem.
De Sodexo Kaart is gelinkt aan een rekening, die aan de werknemer toebehoort. Elke maand wordt deze
rekening gecrediteerd. De werknemer kan zijn Sodexo Kaart op de 150.000 Belgische Bancontact/Mister Cash
gebruiken evenals op andere terminals die goedgekeurd zijn door het EPCI (Electronic Payment
Certification Institute). Niet alleen is het systeem bijzonder makkelijk te gebruiken, het geniet ook van
alle veiligheidsmaatregelen, die reeds in voege zijn voor bankkaarten.
De criteria, die het zwaarst doorweegde om tot dit besluit te komen, zijn vooral het feit dat het systeem
ultrabeveiligd is en dat het de gewoonten van de gebruikers zo min mogelijk wijzigt. Elke dag zijn er op
deze terminals 300 miljoen transacties in België. Bovendien vertegenwoordigt het een beperkte
investering voor de handelaars: de terminal die voor de Sodexo Kaart vereist is, wordt reeds gebruikt in
de kleine zaken én in de grootdistributie Tot slot is het zowel voor de ondernemingen als voor de
handelaars eenvoudig in gebruik. Deze oplossing zal de betaling aan de kassa's, de afhandeling door de
handelaars, het beheer en de verdeling door de bedrijven aanzienlijk vereenvoudigen.
Sodexo zal ook voor die winkels, die niet uitgerust zijn met dit type terminal, een alternatief voorstel
uitwerken, dat beantwoordt aan de behoefte van de markt. Alles wordt in het werk gesteld om betaling
®
met de Sodexo Kaart overal, waar de papieren Lunch Pass gebruikt wordt, mogelijk te maken.
« We wensten dit dossier als een goede huisvader te beheren. We kozen Atos Worldline voor het volledige
betaalproces omdat we voor de meest betrouwbare oplossing wilden gaan. Ze is niet revolutionair, maar
ze heeft het grote voordeel dat ze in België overduidelijk haar deugdelijkheid bewezen heeft. Voeg
daaraan toe dat ze bij iedereen goed ingeburgerd is. De overgang van papier naar elektronica is zowel
voor de werknemer als voor de werkgever al een grote verandering op zich.» legt Philippe Symons,
Algemeen Directeur van Sodexo Motivation Solutions, uit.
Bij Accor.
Een toegankelijke oplossing ook voor de kleinhandelaars
Zoals verwacht komen elektronische maaltijdtitels in de vorm van een betaalkaart. Het lijkt heel erg op
kredietkaarten die u en ik dagelijks gebruiken en kan gebruikt worden in de bestaande terminals.

“Maar om het succes van deze nieuwe drager te verzekeren en om de kaart toegankelijk te maken voor een
even groot netwerk als dat van de papieren versie, moest er een gebruiksvriendelijk systeem bedacht worden
ook voor kleinhandelaars, zonder dat ze daarvoor een peperdure terminal zouden moeten aankopen”, verklaart
Jean-Bernard Trussart, Algemeen Directeur bij Accor Services België.
Dat is de opzet van het proefproject dat Accor Services al een jaar lang test bij 15 klanten in Antwerpen,
Brussel en Namen. 860 werknemers hebben het ‘contactless’ systeem kunnen testen, dat tegelijk met het
contactsysteem bruikbaar is, in een netwerk van 70 aangesloten handelszaken.
Bij de commercialisering van de kaart zal het systeem cumuleerbaar zijn met het contactsysteem dat werd
uitgewerkt in samenwerking met Sodexo.

Uit een eerste tevredenheidsonderzoek blijkt dat de deelnemers de snelheid en de efficiëntie van de oplossing
waarderen, dat ze het systeem handig en veilig vinden, en dat ze het op prijs stellen dat de papierconsumptie
gevoelig daalt.
De handelaars appreciëren vooral het innoverende aspect, de sterk vereenvoudigde administratie, de snelle en
eenvoudige terugbetaling, en de snelheid en veiligheid van de transacties.

Next Step
De ondernemingen die elektronische maaltijdcheques uitgeven, moeten een erkenning krijgen die
beantwoordt aan de voorwaarden, die in het ministerieel besluit vastgelegd werden. Deze erkenning wordt
toegekend door de ministers van Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Middenstand en Economie na een
gemotiveerd advies van een ad hoc advies- en controlecomité. De onderneming moet in elk geval de privésfeer
van de werknemer respecteren en mag de informatie waarover ze beschikt, niet aan derden meedelen.
De eerste betalingen met elektronische maaltijdcheques worden tegen het einde van 2010 verwacht.
Over Sodexo
In 1966 in Marseille opgericht door Pierre Bellon en leader in Restauratie en Facilities Management op het merendeel van zijn markten,
heeft Sodexo meer dan 380 000 personen in dienst in 80 landen. In het boekjaar 2008-2009, afgesloten op 31 augustuss 2009, heeft
Sodexo een omzetcijfer behaald van 14,7 miljard euro. Genoteerd op Euronext Paris, vertegenwoordigt de Groep op dit ogenblik een
beurswaarde van meer dan 7,9 miljard euro.
Sodexo Motivation Solutions is een filiaal van Sodexo. Het biedt publieke en privé-ondernemingen een volledig en innoverend gamma
diensten, die zich richten op het dynamiseren en het bevorderen van de trouw van de werknemers, evenals op de optimisering van hun
salarispolitiek. Op wereldvlak is Sodexo Motivation Solutions actief in 31 landen, op 4 continenten. Sodexo Motivation Solutions telt 3.400
medewerkers, 375.000 klanten (particulieren niet meegerekend), 25,6 miljoen begunstigden en 1 miljoen geaffilieerde partners. De
activiteit heeft in het boekjaar 2008-2009 een uitgiftevolume gerealiseerd van 12,1 miljard euro.
Sodexo België heeft 4.000 personen in dienst in twee dienstverlenende activiteiten: de activiteit Restauratie en Facilities Management en
de activitéit Motivation Solutions. De activiteit Restauratie en Facilities Management biedt een volledig gamma diensten aan: Food
Services, met inbegrip van catering en automatische distributie (vending). Daarbij komen de diensten verleend door het Facilities
Management, zoals technisch onderhoud van gebouwen en installaties, verdeling van post, receptie, onderhoud van tuinen, enz.
De activiteit Motivation Solutions heeft 240 personen in dienst.
.sodexo.be
Over Accor Services:
Leider in België en op wereldvlak inzake voorafbetaalde dienstverlening (53,5% marktaandeel in België)
-

Een ruim aanbod van producten met als meest bekende Ticket Restaurant®, Ticket Compliments®, Supreme Award met een

uitgiftevolume dat voortdurend toeneemt
-

Een netwerk van 50.000 leden, 40.000 aangesloten ondernemingen, meer dan anderhalf miljoen gebruikers.

Accor Services, wereldleider inzake diensten aan werknemers en een belangrijke speler in voorafbetaalde dienstverlening, bedenkt en
ontwikkelt innoverende producten en diensten voor bedrijven en openbare instellingen, het oog op individueel welzijn en collectieve
prestaties. Accor Services levert beveiligde voorafbetaalde oplossingen en maakt zo het leven van werknemers, burgers en consumenten
makkelijker terwijl het tegelijk voldoet aan alle vereisten op het vlak van sociaal, economisch en marketingbeheer van organisaties. Het
aanbod van Accor Services is gestoeld op drie pijlers: voordelen voor werknemers, beloningen en motiveringen, en beheer van
professionele onkosten. Vandaag maken 33 miljoen werknemers en 490.000 klanten in 40 landen gebruik van de diensten van Accor
Services. .accorservices.com
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