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Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het 
ministerieel besluit van 19 juni 2012 tot invoering van de 
maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van 
de personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse 
overheid die voor de berekening van het aantal 
maaltijdcheques een beroep doen op de alternatieve telling

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, 
§3, eerste lid, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de 
bijzondere wet van 6 januari 2014;
- het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.23.;
- het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, artikel VII 109bis, derde lid, 
ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008;

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 5 juni 2020;
- Het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest heeft protocol nr. 
392.1249 gesloten op 10 juli 2020;
- Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 10 augustus 2020 bij de 
Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van 
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, §4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- dit ministerieel besluit bepaalt in uitvoering van artikel VII 109bis, derde lid van 
het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, welke entiteiten/diensten 
binnen de diensten van de Vlaamse overheid een beroep doen op de “alternatieve 
telling” voor de toekenning van het aantal maaltijdcheques;

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
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- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling 
van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, 
inzonderheid artikel VII 109bis, derde lid.

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, 
INBURGERING EN GELIJKE KANSEN,

Artikel 1. De bijlage bij het ministerieel besluit van 19 juni 2012 tot invoering van 
de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de 
personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening 
van het aantal maaltijdcheques een beroep doen op de alternatieve telling, zoals 
vervangen door het ministerieel besluit van 29 februari 2016, 13 december 2017 en 
14 januari 2019, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de 
ondertekening ervan.  

Brussel, ... (datum).

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en 
Gelijke Kansen 

Bart SOMERS
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Bijlage bij het ministerieel besluit van …… tot wijziging van de bijlage bij het 
ministerieel besluit van 19 juni 2012 tot invoering van de maaltijdcheque in 
elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieën en diensten 
van de Vlaamse overheid die voor de berekening van het aantal maaltijdcheques 
een beroep doen op de alternatieve telling

Bijlage. Personeelscategorieën en diensten die een beroep doen op de 
alternatieve telling voor de berekening van het aantal maaltijdcheques

1. Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

entiteit functie datum inwerkingtreding of 
uitwerking

1.1. agentschap Het Facilitair 
Bedrijf (IVA zonder RP)

de chauffeur van de leidend 
ambtenaar

1 augustus 2014

1.2. agentschap 
Overheidspersoneel (IVA 
zonder RP)

de chauffeur van de leidend 
ambtenaar

1 maart 2016

2. Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

entiteit functie datum inwerkingtreding 
of uitwerking

de personeelsleden van het 
team Monitoring en het team 
Mobiele Eenheid 

1 januari 20152.1.Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin – 
afdeling Justitiehuizen – 
Vlaams Centrum voor 
Elektronisch Toezicht

de opvoeders van het team 
Wagenschot

1 februari 2019

2.2. agentschap Opgroeien 
(IVA zonder RP)

de personeelsleden met de 
functie van begeleider, 
hoofdbegeleider, 
campusverantwoordelijke, 
nachtwaker, hoofdnachtwaker, 
en leidinggevend 
hoofdnachtwaker in een 
gemeenschaps- instelling, de 
onthaalbedienden en 
hoofdonthaalbedienden in de 
gemeenschapsinstellingen De 
Kempen en De Grubbe en de 
bewakingsassistenten van het 
Vlaams Detentiecentrum De 
Wijngaard

1 januari 2019

2.3. Openbaar Psychiatrisch 
Zorgcentrum Geel (EVA)

de personeelsleden met de 
functie van verpleegkundige en 
zorgkundige, die in vaste 
nachtdienst werken en van 
nachtwaker

1 maart 2016

2.4. Openbaar Psychiatrisch 
Zorgcentrum Rekem (EVA)

de personeelsleden met de 
functie van 
(hoofd)verpleegkundige, 
ziekenhuishelper, 
verpleegassistent en opvoeder

1 maart 2016
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3. Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media

entiteit functie datum inwerkingtreding 
of uitwerking

3.1.Departement Cultuur, 
Jeugd en Media

Kasteel Van Gaasbeek:
o suppoost
o keukenpersoneel
o schoonmaakpersoneel
o onderhoudspersoneel

Alden Biesen: 
o wachters
o onderhoudspersoneel
o keukenpersoneel
o schoonmaakpersoneel
KMSKA:
o suppoost
o personeelsleden technische 

ploeg
o interne bewakingsdienst

Personeelsleden werkzaam in het 
Vlaams Cultuurcentrum Voeren

1 juli 2007

4. Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

entiteit functie datum inwerkingtreding 
of uitwerking

de personeelsleden belast met 
het toezicht op baggerwerken 
van de afdeling Maritieme 
Toegang

1 maart 20164.1.Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken

de personeelsleden met de 
functie van beveiliging, 
brandweer, inspectie, navigatie 
en schoonmaak in de 
luchthaven van Antwerpen, en 
met de functie van beveiliging, 
brandweer, inspectie, navigatie, 
schoonmaak, elektriciteit en 
seingever BCU in de luchthaven 
van Oostende

1 maart 2016

de personeelsleden met de 
functie van verkeersoperator bij 
het Vlaams Verkeerscentrum

1 juli 2019

'de operatoren tewerkgesteld bij 
het Vlaams Tunnel en 
Controlecentrum'

1 februari 2019

4.2. agentschap Wegen en 
Verkeer (IVA zonder RP)

'de personeelsleden 
tewerkgesteld in de Sint-
Annatunnel'

1 februari 2019
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entiteit functie datum inwerkingtreding 
of uitwerking

de personeelsleden met de 
functie van loodsdienst- en 
rededienstcoördinator bij de 
DAB Loodswezen

1 maart 2016

de personeelsleden, 
tewerkgesteld in continudienst 
of semi-continudienst bij de 
DAB Vloot

1 maart 2016

4.3. agentschap voor 
Maritieme Dienstverlening en 
Kust (IVA zonder RP)

de personeelsleden met de 
functie van verkeersleider, 
regioverkeersleider en nautisch 
verkeersleider bij de afdeling 
Scheepvaartbegeleiding

1 maart 2016

4.4. De Vlaamse Waterweg 
nv (EVA)

- Personeelsleden tewerkgesteld 
in continudienst of in semi-
continudienst binnen 
exploitatie en RIS (River 
Information Services)

- Personeelsleden tewerkgesteld 
in een uurrooster van meer 
dan 38u per week, zoals is 
opgenomen in het 
arbeidsreglement

1 januari 2018

5. Beleidsdomein Omgeving

entiteit functie datum inwerkingtreding
5.1. Agentschap voor Natuur 
en Bos (IVA zonder RP)

mobiele groenarbeiders 1 januari 2018
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van… tot wijziging van 
de bijlage bij het ministerieel besluit van 19 juni 2012 tot invoering van de 
maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de 
personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de 
berekening van het aantal maaltijdcheques een beroep doen op de alternatieve 
telling

Brussel, ... (datum).

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en 
Gelijke Kansen 

Bart SOMERS


