
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS 

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 29 april 2019 . 

Aanwezig: 

Kris Swinnen, Voorzitter van de raad 

Jo Roggen, Burgemeester 

Chris Jamar, Erik Soors, schepenen 

Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Bart Andries, Monique Adams, Kevin Huybrechts, 

Nadia Najem, Rita Soetaerts, Stijn Doms, Birthe Lux, Danny Ruysen, gemeenteraadsleden 

Herman Stiers, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: 

Roland Strouven, Elke Allard, schepenen 

In openbare zitting 

Vaststellen van het bedrag van de werkgever voor de maaltijdcheques.  

De gemeenteraad 

Juridische basis: 

1. Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 40, 41 en 286. 

Voorgaande: 

1. De gemeenteraadsbeslissing van 27 december 2007 houdende “Vaststellen van het bedrag van de 

werkgever voor de maaltijdcheques 2008. 

2. Het Protocol van het syndicaal overleg- en onderhandelingscomité van 27 maart 2019. 

Probleemstelling: 

Het bedrag van de maaltijdcheques is sinds 2008 vastgesteld op € 6,00 (4,91 werkgeversbijdrage en € 

1,09 werknemersbijdrage). 

Motivering:  

De maaltijdcheques zijn al sinds januari 2008 vastgelegd op € 6,00 (€ 4,91 werkgeversbijdrage en € 1,09 

werknemersbijdrage). Er werd aan het syndicaal overleg- en onderhandelingscomité van 27 maart 2019 

voorgesteld om de werkgeversbijdrage te verhogen met € 1,00 zodanig dat het nominaal bedrag van de 

maaltijdcheque € 7,00 bedraagt. Dit werd gunstig geadviseerd. 

Bespreking:  

Burgemeester: de vakbondsafgevaardigden hebben al lang gevraagd om het bedrag van de 

maaltijdcheques te verhogen. 

Raadslid I. Claes: de vraag van de vakbonden is er nog steeds om het bedrag nog te verhogen. 

Burgemeester: inderdaad. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Artikel 1. 

Het bedrag van de werkgeversbijdrage met ingang vanaf 1 mei 2019 te bepalen op € 5,91 en het bedrag 

van de werknemersbijdrage te bepalen op € 1,09, waardoor de totale nominatieve waarde van de 

maaltijdcheque €7,00 bedraagt. 

Artikel 2. 

Afschrift van deze beslissing zal via het digitaal loket overgemaakt worden aan de toezichthoudende 

overheid. 
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