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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE ETTERBEEK
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Patrick Lenaers, Schepen-voorzitter ;
Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean Laurent, Rik Baeten,
Aziz Es, Schepenen ;
Eliane Paulissen, Françoise Bertieaux, Bernard de Marcken de Merken, Jean-Luc Robert, André du
Bus, Laurent Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Kathy Mottet, Christophe Gasia, Marie-Louise
Servais, Josianne Pardonge, Damien Gérard, Christian De Beco, Arnaud Van Praet, John Buyani
Ilungu, Imad Benarafa, Ahmed M’Rabet, Stéphane Van Vaerenbergh, Farida Tatou, Françoise de
Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Vincent De Wolf, Burgemeester ;
Gisèle Mandaila, Rachid Madrane, Christina Karkan, Virginie Taittinger, Sandra Jen, Viviane
Scholliers, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 01.06.15
#Onderwerp : Sociale dienst van het personeel - Bezoldigingen - toekenning van maaltijdcheques aan het
gemeentepersoneel, met uitzondering van het onderwijzend personeel voor wie de gemeente een
weddetoelage ontvangt - wijziging.#
Openbare zitting

HRM - gemeentepersoneel
De gemeenteraad,
gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
gelet op de beraadslaging van 27 februari 2012;
na herziening van zijn beraadslaging van 21 oktober 2013;
gelet op artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders zoals gewijzigd door het
koninklijk besluit van 29 juni 2014;
gelet op het protocolakkoord van het bijzonder onderhandelingscomité, bereikt in de zitting van …;
BESLIST
Artikel 1
Het onderstaande reglement wordt aan het arbeidsreglement en het geldelijk statuut van de gemeente
Etterbeek gehecht:
“MAALDTIJDCHEQUES
Artikel 1

Gemeenteraad - 01.06.2015 - Uittreksel van dossier 16401

1/3

#005/01.06.2015/A/0005#

Dit reglement is van toepassing op alle personeelsleden ongeacht hun statuut, met uitzondering van het
onderwijzend personeel voor wie de gemeente een weddetoelage ontvangt en het personeel met een
arbeidsovereenkomst voor studenten. Om maaltijdcheques te kunnen ontvangen moet het
personeelslid minstens twintig dagen gewerkt hebben tijdens een kalenderjaar.
Artikel 2
§1. De ambtenaren vermeld in artikel 1 krijgen maaltijdcheques toegekend met een nominale
eenheidswaarde van € 5,00.
§2. Elke gepresteerde werkdag geeft recht op de toekenning van één maaltijdcheque. Worden
beschouwd als werkdagen: recuperatiedagen als gevolg van het glijdend uurrooster,
compensatieverlofdagen, opleidingsdagen, dagen waarop de werknemer een dienstopdracht of
vakbondsopdracht vervult, op voorwaarde dat er geen gratis maaltijd geboden wordt aan het
personeelslid dat in opleiding of op opdracht is.
§3. De personeelsleden die deeltijdse prestaties verrichten ontvangen een aantal maaltijdcheques dat
evenredig is aan het aantal maaltijdcheques waarop een voltijds personeelslid recht heeft, vermeerderd
met het aantal uren dat de halftijdse werknemer gepresteerd heeft en gedeeld door het aantal uren dat
gepresteerd wordt door een voltijdse werknemer. Indien deze berekening een decimaal getal oplevert,
wordt het naar boven afgerond.
Artikel 3
De gemeente draagt € 3,76 bij in de kostprijs van elke toegekende maaltijdcheque. De bijdrage van de
begunstigde is vastgelegd op € 1,24 per ontvangen maaltijdcheque. Deze bijdrage wordt elke maand
automatisch afgehouden van zijn nettowedde.
Artikel 4
De maaltijdcheques worden elke maand overgemaakt op de maaltijdchequerekening van de
werknemer op basis van de berekening van de prestaties van de vorige maand, uitgevoerd in
overeenstemming met artikel 2. De elektronische maaltijdcheques worden geacht toegekend te zijn op
het moment dat de maaltijdchequerekening gecrediteerd wordt.
Artikel 5
De gegevens betreffende de maaltijdcheques (aantal en brutobedrag verminderd met de persoonlijke
bijdrage van de werknemer) staan vermeld op de individuele rekening van de werknemer.
Artikel 6
De elektronische maaltijdcheque heeft een geldigheidsduur van twaalf maanden, vanaf het moment dat
de maaltijdcheque geladen wordt op de maaltijdchequerekening. Hij kan enkel aanvaard worden als
betaling voor een maaltijd of voor de aankoop van voedingsmiddelen die klaar zijn voor consumptie.
Artikel 7
De werknemer krijgt een gratis drager ter beschikking en verbindt zich ertoe deze in goede staat te
bewaren. Indien hij deze drager verliest, wordt de kostprijs van een nieuwe drager afgehouden van de
nettowedde van de betrokkene. Deze kostprijs is gelijk aan de nominale zichtwaarde van een
maaltijdcheque.
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In geval van verlies of diefstal van de kaart dient de werknemer dit zo snel mogelijk te melden aan
CARDSTOP (070/344 344). Alle transacties die uitgevoerd werden voorafgaand aan de aangifte van
verlies of diefstal zijn onherroepelijk. Er bestaat geen mogelijkheid voor de werknemer om hiervoor
een beroep in te stellen tegen de werkgever of het maaltijdchequebedrijf.”
Artikel 2
Het bijgevoegde model van individuele overeenkomst wordt goedgekeurd.
Een afschrift van deze beraadslaging zal verstuurd worden aan de minister-president van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de gemeenteontvanger, de diensten Financiën, Personeel en Aankoop.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De gemeentesecretaris,
Christian Debaty

De schepen-voorzitter,
Patrick Lenaers

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 02 juni 2015

De gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Christian Debaty

Patrick Lenaers
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