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Aan de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse O 

Executieve en van de kabinetten van de leden van de 7 
Vlaamse Executieve E h 

betreft: praktische richtlijnen voor de verdeling van de 
maaltijdcheques 1992 

1 .  TOEKENNINGSVOORWAARDEN 

Zoals in 1990 en 1991 krijgt elk personeelslid, dat op 1 .l1 -92 
in dienst is, eerstdaags 30 maaltijdcheques voor de periode 
1.11.92 - 15.12.92. 

De maaltijdcheque is een sociaal voordeel en heeft een nomina- 
le waarde van 150 fr. ; de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap 
in de cheque is 100 fr. voor een personeelslid met voltijdse 
prestaties (de totale bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap is 
dus hier 3.000 r Voor personeelsleden met verminderde 
prestaties of afwezigheden wordt deze werkqeversbijdrage pro 
rata verminderd. 

Onvollediqe prestaties 
Voor de hierboven bedoelde vermindering worden de prestaties 
tijdens een referentieperiode (1 .9.91 - 31 -8.92) in ogenschouw 
genomen. Voor personeelsleden die na deze referentieperiode 
in dienst traden, wordt de herleiding berekend op basis van de 
prestaties tijdens de periode 1.9.92 - 1.11.92. 

Bij het berekenen van het bedrag van het werkgeversaandeel 
wordt qeen rekeninq 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. 



De afwezisheden waarmee wel rekeninq qehouden 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, loopbaan- 
onderbreking en -halvering, disponibiliteit voor persoonlijke 
redenen, ouderschapsverlof, legerdienst en burgerdienst, 
ongewettigde afwezigheid, proeftijd extern en intern, schor- 
sing in het belang van de dienst en op eigen verzoek, verlof 
voor opdracht en deeltijdse prestaties. 

Werknemersaandeel 
Elk personeelslid draagt 50 fr. bij in elke maaltijdcheque, 
ongeacht het bedrag ervan. Aangezien elk personeelslid 30 
maaltijdcheques ontvangt, bedraagt de totale werknemersbijdra- 
ge 1 -500 fr. . Deze wordt ingehouden op het nettoloon van de- 
cember 1992 dat betaald wordt op 2.1 -93, dus na de overhandi- 
ging van de maaltijdcheques (zie verder). 
In het geval dat een begunstigde van de maaltijdcheques geen 
wedde geniet, zal de werknemersbijdrage ingevorderd worden 
door de Centrale Rekenplichtige der Ontvangsten. 

Ter verduidelijking: 
Uit hetgeen voorafgaat volgt dat een personeelslid met vol- 
tijdse prestaties maaltijdcheques krijgt voor een totale waar- 
de van 4.500 fr. (30 x 150 fr., waarvan 100 fr. werkgeversaan- 
deel en 50 werknemersaandeel). 
Een personeelslid met 415 prestaties gedurende de ganse refe- 
rentieperiode ontvangt 30 maaltijdcheques van 130 fr. (80 fr. 
werkgeversaandeel en 50 fr. werknemersaandeel) dus voor totaal 
3.900 fr.. 

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

2. UITREIKINGSMODALITEITEN 

De maaltijdcheques worden in principe op donderdag 17 december 
1992 aan de personeelsleden overhandigd. De hoofdverantwoor- 
delijken staan ervoor in, desgevallend samen met de terzake 
aangeduide verantwoordelijken per administratie of dienst, dat 
deze maaltijdcheques zo spoedig mogelijk en bii voorkeur die- 
zelfde das, 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 onmiddel- 
lijk 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. In 
qeen qeval moqen deze cheques sebruikt worden. 



Personeelsleden die recht hebben op maaltijdcheques en geen 
omslag ontvangen, kunnen contact opnemen met de hoofdverant- 
woordelijke. Na 31 ianuari 1993 worden qeen reclamaties meer 
aanvaard. 

De verspreiding van de maaltijdcheques gebeurt op basis van de 
gegevens van het personeelssysteem op 25.11 .92 .  

Bij de Diensten van de Vlaamse regering worden de maaltijd- 
cheques in principe aan de personeelsleden overhandiqd. Dit 
is zo voor de personeelsleden van de hoofdbesturen en van 
enkele belangrijke buitendiensten. 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, langdurige ziekte, enz. door het 
personeelssysteem gekend op 25.11 .92)  worden de maaltijd- 
cheques per aangetekend schrijven opgestuurd. Deze zending 
wordt centraal georganiseerd en uitgevoerd uiterlijk 18  decem- 
ber 1992.  

3 .  GEBRUIK VAN DE MAALTIJDCHEOUE 

De maaltijdcheque van Publicheque kan gebruikt worden voor de 
aankoop van voedingswaren en is geldig tot 31 -12 .93 .  Uiteraard 
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. 

De Vlaamse minister van Onderwijs 



LIJST VERDEELPUNTEN MAALTIJDCHEOUES 1992 

adres hoofdverantwoordeliike verdeelpunt 

1 .  BOUDEWIJNGEBOUW 

dienst verantwoordelijke 

Boudewijnlaan 3 0  Diane VAN DE MAELE 
1210 Brussel eerste secretaris 

AZF Diane VAN DE MAELE 
CO0 Freddy GORISSEN 
DIGO Hugo SPRIMONT 

Markiesstraat 1 Eric MIN 
1000 Brussel adjunct-adviseur 

2. MARKIESGEBOUW EWBA Eric MIN 
WVC Alex NYS 
PG Brabant : Guido VERSPECHT 

3 .  Dept. ONDERWIJS Rijksadm. centrum Marie-Louise MOONS 
1010 Brussel eerste secretaris 

~olonienstraat 29 
1000 Brussel 

~élène VERSTRAETEN 
bestuurschef 

~ n d r é  VANDERPUTTEN 
eerste secretaris 

Guido DE MUNTER 
bestuurssecretaris 

Chantal MERTENS 
klerk 

Roland MEULEMANS 
adjunct-adviseur 

Marc PLANCKAERT 
onderbureauchef 

Karin VAN DAMME 
opsteller 

Jenny LAMOTE 
onderbureauchef 

Paul SEGHERS 
onderbureauchef 

Anita VAN KERKHOVEN -, 

opsteller 

4. BLOSO 

5. LIN - WTC 3 Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

6. LIN-GEBOUWEN en 
(x) GESUB. INFRASTR. 

Kunstlaan 52 
1040 Brussel 

7. LIN-A.R.O.H.M. 
(x 

Zandstraat 3 
1210 Brussel 

Belliardstraat 14-18 
1040 Brussel 

8 .  LIN-AMINAL 
(X) 

9. LIN-Gentse Zeehav. Passionistenlaan 8 2  
8500 Kortrijk 

10. LIN-D.O.L.S.O. Kazernestraat 8 
9100 St. Niklaas 

Vrijhavenstraat 3 
8400 Oostende 

LOODSW. Jenny LAMOTE 
KUSTHAVENS: Jenny DENUWELAERE 
VLISSINGEN: Frank WELLECOMME 

Tavernierskaai 3 
2000 Antwerpen 

Copernicuslaan 1-1 2  
201 8  Antwerpen 

incl. dienst Albertkanaal en 
tijgebonden waterwegen 



verdeelpunt adres hoofdverantwoordeliìke 

1 4 .  LIN-WEGEN-Gent NEDERKOUTER 28 Carmen VAN WAEYENBERGE 
9 0 0 0  Gent opsteller 

1 5 .  LIN-WEGEN-Hasselt Helbeekplein 1 Gerda VANMUYSEN 
3 5 0 0  Hasselt opsteller 

1 6 .  LIN-WEGEN-Brugge Markt 1 
8 0 0 0  Brugge 

  ani el VAN OOTEGHEM 
onderbureauchef 

1 7 .  O.P.Z. Rekem Daalbroekstraat 1 0 6  Jean HERMANS 
3 6 2 0  Lanaken administratief directeur 

1 8 .  O.P.Z. Geel Pas 200  
2440  Geel 

Frans VANEYNDE 
administratief directeur 

1 9 .  WVC-GMW-De Zande Bruggesteenweg 1 3 0  Karel ADAMS 
(~uiselede+Beernem) 8755  Ruiselede onderbureauchef 

20 .  WVC-GMW-De Kempen Markt 2 8  
(De Hutten+De Markt) 2400 Mol 

Jozef GOOS 
bestuurschef 

2 1  . EWBA-Prov . Antw . Kon. Elisabethlei 2 2 / 2 4  Hugo COOLS 
2000  Antwerpen afdelingschef 

2 2 .  EWBA-Prov.Limburg Universiteitslaan 1 Denise ROBBEN 
3 5 0 0  Hasselt adjunct-adviseur 

23 .  EWBA-Prov.Oost.Vl. Gouvernementstraat 1 Mieke VAN DEN BRULLE 
9 0 0 0  Gent onderbureauchef 

2 4 .  EWBA-Prov.West.Vl. Burg 4 
8000  Brugge 

Suzy VLAMYNCK 
afdelingschef 

2 5 .  AANGETEKENDEN Boudewijnlaan 30  Annick WAEGEMAN 
(xx 121  0  Brussel onderbureauchef 

dienst verantwoordelijke " ,, .- 

Katrien MEERSMAN 
bestuurssecretaris 

(X) inclusief de buitendiensten van deze administraties en besturen 
(xx) betreft in hoofdzaak - de buitendiensten van WVC en EWBA, andere dan de hoger vermelde 

- het schoonmaakpersoneel (incl. koffiedames) 
- de langdurig afwezigen 


