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Onderwerp:

Verhoging van de hoogste nominale waarde van de maaltijdcheques tot een
totaalbedrag van 8 euro – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 bis 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

Mevrouw M. De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft
bij brief van 5 maart 2015 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een
ontwerp van koninklijk besluit dat de maximale bijdrage van de werkgever in het bedrag van
de maaltijdcheque met 1 euro verhoogt (van 5,91 euro tot 6,91 euro).

Die maatregel, die is genomen ter uitvoering van het sociaal akkoord van 30
januari 2015 voor de periode 2015-2016, zou op 1 januari 2016 in werking treden.

Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 24 maart 2015 het volgende
eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-----------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE

Mevrouw M. De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft bij brief van 5 maart 2015 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van koninklijk besluit dat de maximale bijdrage van de
werkgever in het bedrag van de maaltijdcheque met 1 euro verhoogt (van 5,91 euro tot
6,91 euro).
De minister merkt in haar brief op dat die maatregel op 1 januari
2016 in werking zou treden.

Het voornoemde ontwerp van koninklijk besluit beoogt de uitvoering van het sociaal akkoord van 30 januari 2015 voor de periode 2015-2016. Dat akkoord stelt in het hoofdstuk over de loonkostenontwikkeling 2015-2016 een loonkader
vast voor de onderhandelingen op sector- en ondernemingsniveau.

Het sociaal akkoord bepaalt daarover het volgende: "Om de invulling van bovenstaande enveloppes naar netto koopkracht voor de werknemers te faciliteren, vragen de sociale partners de regering om: het faciaal tarief van de maaltijdcheque
te verhogen met 1 euro (van 7 naar 8 euro), zonder dat het persoonlijk aandeel van de
werknemer (m.n. 1,09 euro) verhoogd wordt.

Tegelijkertijd wordt aan de regering gevraagd om erin te voorzien
dat de werkgever 1 euro extra per maaltijdcheque fiscaal kan inbrengen als aftrekbare
kost."

In de adviesaanvraag wordt de Raad verzocht zo vlug mogelijk advies te geven, aangezien de sectorale onderhandelingen op zeer korte termijn van start
zullen gaan.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft het hem voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit
aandachtig onderzocht.
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Volgens de Raad is dat ontwerp van koninklijk besluit een conforme uitvoering van het sociaal akkoord voor de periode 2015-2016.

Het ontwerp van koninklijk besluit maakt het de sociale partners op
sector- en ondernemingsniveau immers mogelijk om in hun sector of onderneming desgewenst maaltijdcheques met een hogere nominale waarde (8 euro in plaats van 7 euro)
toe te kennen, zonder dat het persoonlijke aandeel van de werknemer stijgt.

De Raad merkt bovendien op dat de minister in haar adviesaanvraag aangeeft dat de maatregel op 1 januari 2016 in werking zou treden.

Hij stelt dienaangaande voor dat de datum van inwerkingtreding,
namelijk 1 januari 2016, expliciet wordt vermeld in het ontwerp van koninklijk besluit, niet
alleen voor de duidelijkheid maar ook om te voorzien in een tijdpad voor de uitvoering
van de maatregelen overeenkomstig hetgeen in het sociaal akkoord is bepaald.

Tot besluit van zijn onderzoek stemt de Raad in met het hem voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit, mits in het dispositief van het koninklijk besluit
uitdrukkelijk wordt vermeld dat de maatregel op 1 januari 2016 in werking treedt.
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