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ONTWERP COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST  

MAALTIJDCHEQUES COVESTRO NV (ANTWERPEN) 

TUSSEN: 

(1) Covestro NV, met ondernemingsnummer 0627.857.343 rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door Volker Weintritt, Gedelegeerd Bestuurder, en Bérénice Hantson, HR Directeur, Haven 
507 – Scheldelaan 420, 2040 Antwerpen; 

Hierna de Werkgever genoemd; 
 
Enerzijds, 

EN: 

(2) De Algemene Centrale ABVV, vertegenwoordigd door de heer B. Verlaeckt, Secretaris; 

(3) Het Algemene Christelijke Vakverbond Bouw, Industrie en Energie, vertegenwoordigd 
door mevrouw I. Paeshuys, Secretaris; 

(4) De Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden - ABVV, vertegenwoordigd door de 
heer J. Martens, Secretaris; en  

(5) De Landelijke Bedienden Centrale – Nationaal Verbond Kaderpersoneel, 
vertegenwoordigd door mevrouw I. Paeshuys, Secretaris. 

Hierna de Werknemersvertegenwoordigers genoemd; 

Anderzijds, 

De Werkgever en de Werknemersvertegenwoordigers worden in deze overeenkomst elk een Partij  
en gezamenlijk de Partijen  genaamd. 

WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT:  

Tussen de Partijen wordt de volgende overeenkomst afgesloten, die bindend is voor alle bedienden 
die tewerkgesteld zijn bij de Werkgever.   

WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:  

1. VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 

De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn van toepassing op alle baremieke 
bedienden tewerkgesteld door de Werkgever [in haar vestiging te Antwerpen, met 
vestigingseenheidsnummer 2.241.991.286] (hierna de Werknemers). 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt de regeling inzake de toekenning en gebruik van 
maaltijdcheques in elektronische vorm (hierna genoemd e-maaltijdcheques) conform artikel 19bis 



 
 

  
 2  
 

van het K.B. 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. 

2. INWERKINGTREDING EN DUUR 

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en is van onbepaalde duur. Zij kan 
schriftelijk opgezegd worden door één der partijen, mits een opzeggingstermijn van 36 maanden. 
De akte van opzegging moet worden neergelegd op de dienst collectieve arbeidsbetrekkingen van 
de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

3. WAARDE VAN DE MAALTIJDCHEQUE 

Er wordt een elektronische maaltijdcheque toegekend met een nominale waarde van 3 euro. De 
tussenkomst van de Werkgever in de kost van de elektronische maaltijdcheque bedraagt 1,91 euro 
per maaltijdcheque. De persoonlijke bijdrage van de Werknemer in de kost van de elektronische 
maaltijdcheque bedraagt 1,09 euro per maaltijdcheque. 

Het aantal elektronische maaltijdcheques toegekend aan de Werknemer zal berekend worden 
volgens de bepalingen in artikel 4 van deze overeenkomst. 

4. BEREKENING VAN HET AANTAL ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHE QUES 

Het aantal elektronische maaltijdcheques toegekend aan de werknemer zal worden vastgesteld op 
basis van de alternatieve telling zoals bedoeld in artikel 19bis §2, 2° van KB van 28 november 
1969. 

Het totaal aantal elektronische maaltijdcheques wordt berekend door het totaal aantal effectief 
gepresteerde arbeidsuren (nl. uren normale werkelijke arbeid, meerprestaties zonder inhaalrust en 
meerprestaties mits inhaalrust) van de Werknemer tijdens het kwartaal te delen door het normaal 
aantal arbeidsuren per dag in de onderneming van de Werkgever volgens volgende breuk: 

Aantal effectief gepresteerde arbeidsuren tijdens het kwartaal 

6,72 

Indien deze berekening een decimaal getal oplevert, wordt het aantal afgerond naar de hogere 
eenheid. 

Indien het op deze wijze bekomen aantal hoger is dan het maximaal aantal werkbare dagen in een 
kwartaal voor een voltijds tewerkgestelde Werknemer, dan wordt het aantal tot dit laatste beperkt. 
Bij de Werkgever bedraagt het maximum aantal werkbare dagen 65 per kwartaal.  

Maaltijdcheques worden enkel toegekend op basis van effectief geleverde prestaties. Er worden 
bijgevolg geen elektronische maaltijdcheques toegekend bij afwezigheden bij bv. verlof, inhaalrust 
voor overuren, opname van flex-uren, wettelijke feest- en vervangingsdagen, 
arbeidsongeschiktheid, enz.  

De enige uitzondering hierop is het toekennen van een elektronische maaltijdcheque bij: 

• educatief verlof: bij dagen van effectief gevolgde vorming die samenvallen met de normale 
arbeidsuren.  
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• de dagen waarop effectieve of plaatsvervangende afgevaardigden deelnemen aan 
vergaderingen van overlegorganen of een door de vakbond georganiseerde syndicale 
vorming met het oog op de uitoefening van hun mandaat volgen. 

Uren tijdens dienstopdrachten worden gelijkgesteld met effectief geleverde prestaties voor zover er 
voor die dagen geen maaltijdsvergoeding wordt toegekend. 

5. MODALITEITEN 

De maaltijdcheques zullen in elektronische vorm worden toegekend en zullen via een erkende 
uitgever ter beschikking worden gesteld. 

De Werknemer krijgt gratis een elektronische kaart ter beschikking gesteld, waarmee het saldo van 
de maaltijdchequerekening en de geldigheidsduur van de e-maaltijdcheques kan geraadpleegd 
worden. 

De Werknemer dient deze in goede staat te bewaren en terug te geven aan de Werkgever na de 
vervaldatum van de laatste elektronisch maaltijdcheque op de maaltijdchequerekening indien de 
arbeidsovereenkomst om welke reden dan ook beëindigd wordt. 

De Werknemer dient de elektronische maaltijdcheque kaart als een goed huisvader te bewaren en 
hiervoor zorg te dragen.  

De eigen bijdrage van de Werknemer wordt ingehouden op het loon/de wedde (netto) van de maand 
waarin de elektronische maaltijdcheques worden toegekend. De elektronische maaltijdcheques 
worden geacht te zijn toegekend aan de Werknemer op het moment waarop diens 
maaltijdchequerekening wordt gecrediteerd. 

6. KENMERKEN 

De elektronische maaltijdcheques hebben volgende kenmerken: 

• De elektronische maaltijdcheques mogen enkel gebruikt worden voor de betaling van een 
maaltijd of voor de aankoop van verbruiksklare voeding. 

• De geldigheidsduur van de elektronische maaltijdcheques is beperkt tot 12 maanden vanaf 
de plaatsing op de maaltijdchequerekening van de Werknemer. 

• De toekenning van de elektronische maaltijdcheques en de daarop betrekking hebbende 
gegevens, zoals het aantal elektronische maaltijdcheques, het brutobedrag van de e 
elektronische maaltijdcheques verminderd met het persoonlijk aandeel van de Werknemer, 
worden vermeld op de  loonfiche en individuele rekening van de Werknemer. 

7. NEERLEGGING EN REGISTRATIE 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal door de Werkgever worden neergelegd ter griffie van de 
dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg, met het oog op registratie. 
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Aldus te goeder trouw overeengekomen en ondertekend, te Antwerpen op [�] 2018 in 7 
exemplaren, één voor elke ondertekenende Partij en waarvan twee exemplaren bestemd zijn om 
geregistreerd te worden op de dienst collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

Elke ondertekenende Partij verklaart door zijn handtekening een door de andere Partij ondertekend 
exemplaar van de CAO ontvangen te hebben. 

Voor COVESTRO NV 

 

________________________   ________________________ 

Volker Weintritt      Bérénice Hantson 

Gedelegeerd Bestuurder     HR Directeur  

 

Voor de Werknemersvertegenwoordigers, 
 

AC-ABVV      ACV - Bouw, Industrie en Energie 

 

 

________________________   ________________________ 

B. Verlaeckt      I. Paeshuys 

Secretaris      Secretaris 
 

BBTK       LBC-NVK 

 

 

________________________   ________________________ 

J. Martens      I. Paeshuys 

Secretaris      Secretaris 
 

 


