Aan het personeel van ALDI …

AFREKENING VAN DE NIET
ONTVANGEN MAALTIJDCHEQUES
Ter herinnering :
Zoals jullie wellicht weten voorzag het sectorakkoord 2015/2016 van de kleinhandel in
voedingswaren (PC 202), dat de voorziene koopkracht (€ 250) omgezet kan worden op
bedrijfsvlak. Voor het verkooppersoneel en administratief personeel werd de nominale
waarde van de maaltijdcheque, vanaf 1 januari 2016, opgetrokken met € 1,45, zodat de
totale waarde van de maaltijdcheque € 6,95 bedraagt.
Aanvullende kortingsbonnen :
In het geval de werknemer na het einde van de referteperiode (1 januari tot 31 december)
een totaal netto bedrag (= bedrag van € 1,45 te vermenigvuldigen met het aantal
ontvangen maaltijdcheques in het refertejaar) ontvangt dat lager is dan het bedrag
voorzien in het desbetreffende sectorakkoord (€ 319, pro rata voor de deeltijdsen op basis
van voltijds regime van 35u) dan zal het verschil gecompenseerd worden met
kortingsbonnen.
Ter info :
 De waarde van de kortingsbonnen wordt verhoogd van € 1,25 naar € 1,50 per
aankoopschijf van € 10.
 De afrekening zoals deze vandaag reeds bestaat m.b.t. de omgezette ecocheques (cao
2009), zal bovenop deze afrekening blijven toegepast worden.
Bijvoorbeeld 1:
Een voltijdse werknemer tewerkgesteld in een 5 dagen werkweek bijvoorbeeld 206 dagen
(52 weken x 5 werkdagen = 260 werkdagen, te verminderen met 20 vakantiedagen, 10
feestdagen, 6 compensatiedagen, 15 ziektedagen en 3 dagen ancienniteitsverlof) in de
referteperiode gepresteerd heeft. De werknemer heeft een nettobedrag ontvangen, gelijk
aan €299 zijnde 206 x € 1,45. De werknemer ontving dus minder dan vooropgesteld
(€ 319) en zal dus om € 20 bijkomende aankoopbonnen ontvangen.
Bijvoorbeeld 2:
Een deeltijdse werknemer 24u/week tewerkgesteld in een 4 dagen werkweek bijvoorbeeld
147 dagen (52 weken x 4 werkdagen = 208 werkdagen, te verminderen met 20
vakantiedagen, 10 feestdagen, 28 ziektedagen en 3 dagen ancienniteitsverlof) in de
referteperiode gepresteerd heeft. De werknemer heeft een nettobedrag ontvangen, gelijk
aan € 213 , zijnde 147 x € 1,45. De werknemer ontving dus minder dan vooropgesteld
(€ 219 = € 319X24/35) en zal dus om €6 bijkomende aankoopbonnen ontvangen.

Contacteer je afgevaardigde voor meer informatie. Samen zijn we
sterk!
Bond van bedienden, technici en kaderleden
www.bbtk.org | Verantwoordelijke uitgever: Jan DE WEGHE & Myriam DELMEE

