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De papieren maaltijdcheque verdwijnt vanaf 1 januari 2016
KB 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders (BS 24 juli 2014)

1. Situering
Maaltijdcheques zijn één van de ruimst verspreide extralegale voordelen die werkgevers aan hun
werknemers toekennen en die onder de voorwaarden vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit van de
RSZ-wet vrijgesteld zijn van socialezekerheidsbijdragen (zie www.sociaalcompendium.be).
Aanvankelijk bestonden er enkel papieren maaltijdcheques. Sinds 2011 bestaan er naast de papieren
maaltijdcheques ook elektronische maaltijdcheques (de zogenaamde e-maaltijdcheques). De keuze
voor papieren dan wel voor elektronische maaltijdcheques, werd aan het sociaal overleg overgelaten.
Het gelijktijdig bestaan van de papieren maaltijdcheques en de elektronische maaltijdcheques geeft
evenwel aanleiding tot een vermenigvuldiging van de administratieve lasten voor de handelaars en
de werkgevers. Bovendien dient vastgesteld te worden dat de omkeerbaarheid van de keuze voor de
elektronische maaltijdcheques een rem vormt op de ontwikkeling van het systeem van elektronische
maaltijdcheques.
Daarom werd beslist de papieren maaltijdcheques af te schaffen en het systeem van de elektronische
maaltijdcheques te veralgemenen.
Het koninklijk besluit dat voor de afschaffing en de veralgemening zorgt, werd tijdens de zomervakantie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
2. Timing
Op 1 januari 2016 wordt definitief en totaal overgegaan naar het systeem van de elektronische maaltijdcheques.
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Om te vermijden dat er na die datum nog parallel papieren en elektronische maaltijdcheques zouden
bestaan, kunnen werkgevers nog tot 30 september 2015 papieren maaltijdcheques overhandigen
aan hun werknemers. De maaltijdcheques uitgegeven in 2015 blijven nog geldig tot 31 december 2015. Vanaf 1 januari 2016 kunnen geen papieren maaltijdcheques meer gebruikt worden.
Ester Van Oostveldt.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 13-14, hét standaardwerk van het
Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)

Zie, voor een sociaaljuridische duiding van wat de media dagelijks brengen, ook:

WikiSoc
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