Volgende aanpassingen werden in de versies van de module van 01/10/2021 opgenomen
i.v.m. de maaltijden en maaltijdcheques.
1) Maaltijden:
EcoCode 121-48/20 Model 9 BIS
looncode 4163
Ecocode 121-48/21 L021
looncode 4206
Ecocode 121-48/22 L096
looncode 4207
Calog : Kolommen DZ<->EB & EC<->EE & EF<->EH
Ops : Kolommen EX<-> EZ & FA<->FC & FD<->FF
Deze bevatten geen berekening van de maaltijdcheques meer (dus tot vorige publicatie
inbegrepen).
Concreet “alle” vormen van maaltijden worden als volgt berekend :
Rechten in de 3 kolommen van 121-48
tot 2021 : volledig bedrag model 9bis
voor 2022 : 10/12 van het geïndexeerde bedrag Mod9bis
voor 2023 : 0 €
UITZONDERING:
a) Oud statuut
Wanneer een lid het behoud van de maaltijden kiest zullen “alle” rechten op maaltijden
behouden blijven voor de drie rubrieken.
Deze code wordt in de module opgehaald in de kolom J.
zie blad Codes Themis
3

Verloning oud Statuut - & 2022 geen MTC
Keuze 'oude' maaltijden (onomkeerbaar !)

b) Raming kost sectoraal akkoord
Ook wanneer de “macro- Procedure” Raming kost op het blad algemeen totaal wordt
uitgevoerd, zullen alle uitbetaalde maaltijden geïndexeerd berekend worden.
2) Maaltijdcheques :
Blad “Calog” : Kolommen FU-FV-FW
Blad “Ops” : Kolommen GS-GT GU
EcoCodes verbonden aan de maaltijdcheques:

161-14 : Persoonlijke bijdrage
115-41 : Patronale tussenkomst
nog te bepalen : Kost van de uitgifte

Blad “ParaN”
Dit tabblad bevat de basiselementen voor de berekeningen, evenals de eigenlijke algemene
benadering van de raming i.v.m. de maaltijdcheques per economische en functionele code
(F131 t.e.m. R153).

Een macroprocedure is voorzien om deze resultaten als waarden naar het blad “Toezicht 1”
over te hevelen.
Ze is ook beschikbaar onder “Invoegtoepassingen” – “PZ-Personeelsbudget” - Bijzonder
rekenplichtige (BRP)”.
4de item : “Raming Maaltijdcheques 2022”
Blad “Toezicht1”
In het blad “Toezicht” worden voor 2023 de maaltijdcheques nergens (meer) opgenomen in
het detail.
Ze figureren afzonderlijk onderaan het controlegebied in een kader binnen de zone C140G165.
Per functionele code zijn 3 lijnen voorzien (161-14 &115-41 en het totaal).
Het algemeen totaal is eveneens voorzien ( Som Functionele Codes en Economische Codes).
Blad” Formules”
De aangepaste formules op de bladen “Calog” en “Ops” werden zoals steeds ook voorzien als
back-up in het blad “Formules” (respectievelijk op lijn 10 en lijn 20).
Andere tabbladen van de module
Noch de bladen “Totaal”, noch “Totaal-Code”, noch de andere niet geciteerde tabbladen
maken melding van de maaltijdcheques.

2022
De 1ste kolom GS (FU) is standaard gelijk aan 1 waardoor er maaltijdcheques worden
toegekend.
In de 2de en 3de kolom worden voor november en december 2022 respectievelijk de
persoonlijke bijdrage € 1.09 en de patronale bijdrage € 4.91 berekend.
Het toegekende bedrag wordt als volgt berekend:
Forfait 38 Dagen* bedrag
rekening houdend met wat ingevuld is in kolom U (werkregime en/of
aanwezigheidstermijn).
! Het berekende bedrag blijft een Raming!
! De maaltijdcheques zelf worden pas bij het afsluiten van de periode doorgegeven aan
de loonmotor.
Ze zouden dus met uitstel uitgekeerd worden samen met de uitbetaling van de laatste
periode van 2022.
Om deze reden zijn zij ook nog niet in de totalen van de verschillende tabbladen
inbegrepen.
UITZONDERING:

a) Oud statuut : Geen berekening MTC indien in kolom J “3” als tweede positie.
b) Raming kost sectoraal akkoord : tijdelijk alle cijfers = 0 i.v.m. maaltijdcheques
(EcoCode 161-14 en 151-41).

2023
Voor dit jaar zou de begrotingsmodule wederom aangepast worden zodat er een
volledigheid van 6 perioden in het jaar geraamd kan worden.
De kolommen van de bladen “Ops” en “Calog” zouden dan moeten verschuiven voor de
kolom waar actueel het “Totaal” berekend wordt.
In de 2 bladen “Totaal-Code” zullen nieuwe kolommen i.v.m. de maaltijdcheques
toegevoegd worden.
In de 3 bladen “Totaal” en beide bladen “Toezicht” dienen de nodige lijnen MTC
ingevoegd te worden.
Blad “Formules” zal dan de formules als back-up van ”Totaal-code” moeten bevatten.

