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Y" Aan de personeelsleden van de Diensten van de Vlaamse m 
O  Executieve en van sommige instellingen van openbaar nut .l- 
O  

m r e f t ;  praktische richtlijnen voor de verdeling van de maal- 

a tijdcheques 1990 a 

Op basis van het besluit van de Vlaamse Executieve van 28 
november 1990 tot toekenning van maaltijdcheques aan de per- 
soneelsleden van de diensten van de Vlaamse Executieve en van 
sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die ressorteren on- 
der de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest, krijgt 
elk personeelslid dat op 1.11.90 in dienst is, 30 maaltijd- 
cheques voor de periode 1.11.90 - 31.12.90. 

De maaltijdcheque is een nieuw sociaal voordeel en heeft een 
nominale waarde van 150 fr. ; de bijdrage van de Vlaamse Ge- 
meenschap in de cheque is 100 fr. voor een personeelslid met 
voltijdse prestaties (de totale bijdrage van de Vlaamse Ge- 

@ meenschap is dus hier 3.000 fr. ). Voor personeelsleden met 
verminderde prestaties of afwezigheden wordt deze werkgevers- 

1 bijdrage pro rata verminderd. 

Voor de hierboven bedoelde vermindering worden de prestaties 
tijdens een referentieperiode (1.9.89 - 31.8.90) in ogenschouw 
genomen. Voor personeelsleden die na deze referentieperiode 
in dienst traden, wordt de herleiding berekend op basis van de 
prestaties tijdens de periode 1.9.90 - 1.11.90. 

Voor het berekenen van het bedrag van het werkgeversaandeel 
wordt gehouden met de volgende afwezigheden: 
jaarlijks verlof, zwangerschapsverlof en verlof voor adoptie 
en pleegvoogdij, alle vormen van ziekteverlof of van ongeval, 
omstandigheidsverlof, feestdagen, vormingsverlof, syndicaal en 
politiek verlof. 
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De a f w e z i q h e d e n d e n  wordt. (en die 
dus een vermindering van het werkgeversaandeel impliceren) 
zijn de verloven voor verminderde prestaties, verlof zonder 
wedde wegens dwingende redenen van familiaal belang, loop- 
baanonderbreking en -halvering, disponibiliteit voor persoon- 
lijke redenen, ouderschapsverlof, legerdienst en burger- 
dienst, ongewettigde afwezigheid, proeftijd extern en intern, 
schorsing in het belang van de dienst en op eigen verzoek, 
verlof voor opdracht en deeltijdse prestaties. 

Elk personeelslid draagt 50 fr. bij in elke maaltijdcheque. 
De totale werknemersbijdrage van 1.500 fr. wordt ingehouden op 
het nettoloon van december 1990 dat betaald wordt op 2.1.91, 
dus m de overhandiging van de maaltijdcheques (zie verder). 

Uit hetgeen voorafgaat volgt dat een personeelslid met vol- 
tijdse prestaties maaltijdcheques krijgt voor een totale waar- 
de van 4.500 fr.. 

Personeelsleden die berekeningsproblemen hebben, kunnen con- 
tact opnemen met hun weddedienst 

De maaltijdcheques worden op 17 december 1990 door Publicheque 
ter beschikking van de hoofdverantwoordelijke der 25 verdeel- 
punten (zie bijlage) gesteld. Deze hoofdverantwoordelijken 
staan ervoor in, desgevallend samen met de terzake aangeduide 
verantwoordelijken per administratie of dienst, dat deze maal- 
tijdcheques zo spoedig mogelijk en bii voarkeur diewlfde daa, 
aan het personeel overhandigd worden. 

Elke maaltijdcheque draagt een nummer en is op naam van de be- 
gunstigde opgemaakt. Zij zijn per personeelslid in een geslo- 
ten omslag verpakt. Elk personeelslid controleert m d d e l -  

het aantal cheques (steeds 30). Zo terzake een fout 
vastgesteld wordt, dient het chequeboekje met omslag aan de 
hoofdverantwoordelijke teruggegeven, die ervoor zal zorgen dat 
een nieuwe reeks met dezelfde nummers aangemaakt wordt. m 

aeval - deze chea-kt worden. 

Personeelsleden die recht hebben op maaltijdcheques en geen 
omslag ontvangen, kunnen contact opnemen met de hoofdverant- 
woordel i jke . 

De verspreiding van de maaltijdcheques gebeurt op basis van de 
affectaties in het personeelssysteem op 17.11.90. 

Bij de Diensten van de Vlaamse Executieve worden de ,maaltijd- 
cheques in principe aan de personeelsleden ~verhandiad. Dit 
is zo voor de personeelsleden van de hoofdbesturen, van de 
buitendiensten gevestigd in de Vlaamse huizen en in nog enkele 
andere belangrijke centra. Al deze diensten zijn op bijgaande 
lijst aangeduid. 

Aan de personeelsleden die in een andere buitendienst werken 
of een andere standplaats hebben, en aan de langdurig afwezi- 
gen (loopbaanonderbreking, detachering, langdurige ziekte, 
enz. door het personeelssysteem gekend op 17.11.90) worden de 
maaltijdcheques per aangetekend schrijven opgestuurd. Deze 
zending wordt per oude entiteit georganiseerd (Vlaamse Gemeen- 
schap, Onderwijs, Openbare Werken) en uitgevoerd in de week 
van 17 tot 22.12.90. 

De maaltijdcheque van Publicheque kan gebruikt worden voor de 
aankoop van voedingswaren en is geldig tot 31.12.91. Uiter- 
aard kan men ermee in de Horeca-sector terecht, maar ook in de 
groot- en kleinhandel voor de aankoop van verbruiksklare voe- 
dingswaren. Om het aanbod zo ruim mogelijk te maken heeft 
Publicheque 75.000 kleinhandelszaken in Vlaanderen en Brussel 
aangeschreven. 

Voor alle duidelijkheid dient gesteld dat de maaltijdcheques 
niet bij de kantoren van het Gemeentekrediet kunnen geïnd wor- 
den. 

Opgelet: maaltijdcheques hebben een reële geldwaarde. 
Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik 
ervan. In dit opzicht kan ook vermeld worden dat Publicheque 
kan nagaan of een cheque in de handel aangeboden werd. 
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1. BOUDEWIJNGEBOUW Boudewijnlaan 30 DIERICKX Myriam 
1210 Brussel adjunct-adviseur 

AAD: DIERICKX Myriam 
FLB: DE GRAEVE Ann 

2. MARKIESGEBOUW Markiesstraat 1 VISSERS Danny SG: VISSERS Danny 
1000 Brussel bestuurssecretaris GMW: DE HAES Magda 

BJZ: VANDERSMISSEN Leonce 
GZ: VAN STEENDAM Carine 
EN: MIN Eric 
AROL: BAERTEN Hilda 
OPV: GOOSSENS Robert 
Pr.Gouv.Brabant:VERSPECHT Gilb 

3. HUISVESTING Kunstlaan 43 
1040 Brussel 

HEMERYCKX Patrick 
bestuurssecretaris 

HUISV.:HEMERYCKX Patrick 
ATD: DE MUNTER Guido 
VFBZ: VANBRABANT Caroline 

4. REG.+LOKALE BEST. Montoyerstraat 10 
1040 Brussel 

STROBBE Theofile 
onderbureauchef 

RL: STROBBE Theofile 

5. ADMIN. VOOR KUNST Koloniënstraat 29 
l000 Brussel 

TAVERNIERS Marie-Jeanne 
directiesecretaris 

KUNST: TAVERNIERS Marie-Jeanne 
ASOR: VERSTRAETEN Helene , 

6. BESTUUR ZEEWEZEN Aarlenstraat 104 
1040 Brussel 

ZEEW.: VAN WOENSEL Frans 
CGIS: VAN HOLSBEEK Magda 

VAN WOENSEL Frans 
adj. insp. 1' kl. 

7. ZEEWEZEN-LOODSEN W. Churchilllaan 2 
8400 Oostende 

LAMOTE Jenny 
administr. adjunct 

OOST. : LAMOTE Jenny 
VLISS.:WELLECOME Frank 

8. ZEEWEZEN-LOODSEN Tavernierkaai 3 
2000 Antwerpen 

NEVELSTEEN Benedictus 
opsteller 

ANTW.: NEVELSTEEN Benedictus 

9. Min. van ONDERWIJS Rijkcadm. centrum 
1010 Brussel 

BOELEN Paul 
bestuurssecretaris 

OND.: BOELEN Paul 

OW: PENNINCK José 10. Min.OPENB. WERKEN Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

PENNINCK José 
onderbureauchef 

11. O.P.C. Rekem Daalbroekstraat 106 
3620 Lanaken 

HERMANS Jean-Pierre 
Administratief directeur 

Rekem: HERMANS Jean-Pierre 

12. O.P.C. Geel pas 200 
2440 Geel 

VAN EYNDE Frans 
Administratief directeur 

Geel: MORREN Pierre 

13. BJZ Ruiselede Bruggesteenweg 130 
8755 Ruiselede 

ADAMS Karel 
Griffiechef 

RUISELEDE + BEERNEM 

14. BJZ Mol Markt 28 
2400 Mol 

GOOS Jozef 
Griffiechef 

MOL + GEEL 

15. OW-DIRECTIE WEGEN Mechelsestw. 34 b11 
2018 Antwerpen 

SEVEREYNS Joannes 
rekenpl. opsteller 

ANTW.: SEVEREYNS Joannes 

16. OW-DIENST KUST Vrijhavenstraat 3 
8400 Oostende 

DEkìüWELAERE Jenny 
rekenpl. opsteller 

OOST.: DENUWELAERE Jenny 

17. OW-DIRECTIE WEGEN NEDERKOUTER 28 
9000 Gent 

OW-GENT: VAN WAEYENBERGE Carmen 
Pr.Gouv.0ost.Vl.: ZEGERS Rita 

VAN WAEYENBERGE Carmen 
rekenpl. opsteller 

18. OW-DIRECTIE WEGEN Helbeekplein 1 
3500 Hasselt 

VANMUYSEN Gerda 
opsteller 

OW-HASS.: VANMUYSEN Gerda 
Pr.Gouv.Limb.: ROBBEN Denise 

19. OW-STR.GEB.SCHELDEPassionistenlaan 82 
8500 Kortrijk 

PLANCKAERT Marc 
onderbureauchef 

Kortr.: PLANCKAERT Marc 

20. OW-0NTW.L.SCHELDE Kazernestraat 26 
9100 St. Niklaas 

VAN DAMME Karin 
rekenpl. opsteller 

St.Nik1.: VAN DAMME Karin 

21. OW-DIRECTIE WEGEN Markt 1 
8000 Brugge 

VAN OOTEGHEM Daniel 
onderburbauchef 

OW-Brugge: VAN OOTEGHEM Daniel 
Pr.Gouv.West.Vl.: VLAMYNCK S 



22. VL.HUIS COPERNICUSCopernicusìaan 1 VAN DE SANDE Raymond 
2018 Antwerpen directeur 

23. VL. HUIS LEUVEN Blijde Inkomststr. 103 VAN DE VELDE François 
3000 ~euven adj.-adviseur h.v.d. 

24. VL. HUIS GENT Gebr. Van Eyckstr. 4 VAN STEELANDT Paul 
9000 GENT Hoofding.dir. der mijnen 

25. VL. GEM. AANGETEK.Boudewijn1aan 30 PLADIJS Paul 
1210 Brussel bestuurssecretaris 

AROL-HUISV-ATD-EW-GZ AntW. 
Pr.Gouv.AntW.: COOLS Hugo 

AROL-HUISV-ATD-EW-GZ Leuv. 

AROL-HUISV-ATD-EW-GZ Gent 

aangetekende entiteit Vl. Gem. 


