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Betreft : werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer : 
- verlenging van de treinkaart voor 7 kalenderdagen 
(weektreinkaart); 
- gelijktijdig bezit van verschillende treinkaarten. 

De werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer wordt geregeld bij omzend- 
brief van 14 juni 1996 (kenmerk : AZ-MIN-9615). 

Bij de facturatie-controle door mijn administratie van de werkgeversbijdra- 
ge, verschuldigd door het ministerie, worden regelmatig problemen vastge- 
steld in verband met : 
- de verlenging van de treinkaart voor 7 kalenderdagen (weektreinkaart); 
- het gelijktijdig bezit van verschillende treinkaarten. 

m Teneinde bovenvermelde problemen naar de toekomst toe te vermijden, 
wordt u hierbij herinnerd aan de bestaande richtlijnen dienaangaande. 

1 .  Verlenging; van de treinkaart voor 7 kalenderdagen (weektreinkaart) : 
De verlenging van uw treinkaart is mogelijk voor 7 kalenderdagen, één 
maand, drie maanden of één jaar.  

In elke situatie dient u bij de verlenging van uw treinkaart steeds de 
goedkoopste oplossing te  kiezen (zowel voor uzelf als voor het ministe- 
rie). 

Bij de facturatie-controle van de werkgeversbijdrage wordt regelmatig 
vastgesteld dat de treinkaart gedurende 4 opeenvolgende keren voor 7 
kalenderdagen wordt verlengd. 

De werknemers- en werkgeversbijdrage voor 4 weektreinkaarten ligt 
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nochtans gemiddeld 20% hoger dan de bijdrage verschuldigd voor een 
maandtreinkaart. 

Zoals reeds in bovenvermelde omzendbrief van 14 juni 1996 is bepaald, 
wordt de verlenging van de treinkaart voor 7 kalenderdagen dan ook 
slechts toegestaan in volgende uitzonderlijke gevallen: 
- vóór een vakantieperiode van minimaal 2 weken; 
- verminderde prestaties met alternerend verloflwerken per week en ge- 
lijkaardige gevallen. 

Indien u voortaan tijdens één en dezelfde maand uw treinkaart meer dan 
3 opeenvolgende keren voor 7 kalenderdagen verlengt, kan de door het 
ministerie teveel betaalde werkgeversbijdrage door uw personeelsdienst 
(AAD) eventueel van u worden teruggevorderd. Uw personeelsdienst 
(AAD) zal hieromtrent eerst een onderzoek naar  de omstandigheden om- 
trent het gebruik van uw treinkaart verrichten. 

Het eventueel terug t e  betalen bedrag zal gelijk zijn aan het verschil tus- 
sen de door het ministerie werkelijk betaalde werkgeversbijdrage voor 4 
weektreinkaarten en de werkgeversbijdrage verschuldigd voor een 
maandtreinkaart. 

2 .  Gelijktiidig bezit van verschillende treinkaarten. 
Bij de aanvraag bij uw personeelsdienst (AAD) van een "attest voor het 
bekomen van een treinkaart verminderd met de werkgeversbijdrage" 
(blauw attest) dient u een erewoordverklaring t e  ondertekenen dat u bij 
uitdiensttreding of niet-gebruik de treinkaart onmiddellijk bij de perso- 
neelsdienst zal inleveren. 

In de praktijk wordt vastgesteld dat de richtlijnen in verband met de in- 
levering van de treinkaart niet steeds worden nageleefd. Ik acht het dan 
ook nuttig u hieromtrent de geldende richtlijnen in herinnering t e  bren- 
gen. 

2.1.  regeling bi j  uitdiensttreding : 
Bij uitdiensttreding dient u de treinkaart na uw laatste dag van te- 
werkstelling onmiddellijk terug te  sturen naar uw personeelsdienst 
(AAD). Indien wordt vastgesteld dat de desbetreffende treinkaart na 
de datum van uitdiensttreding nog zou worden verlengd, zal u de in- 
gevolge deze verlenging verschuldigde werkgeversbijdrage aan het 
ministerie moeten terugbetalen. 

2 . 2 .  regeling bi j  niet-gebruik : 
De redenen van niet gebruik kunnen zijn : 
- verandering van woon- of verblijfplaats (andere gemeente); 
- verandering van werkplaats (andere gemeente). 

Indien u om bovenvermelde redenen een nieuwe treinkaart aanvraagt, 
dient u uw oude treinkaart in t e  leveren bij uw personeelsdienst 
(AAD) van zodra u deze niet meer dient t e  gebruiken. 



Voorbeeld : 
1) U verhuist op 1 februari 1998 naar een andere gemeente en vraagt 
in de loop van de maand januari 1998 reeds een "blauw attest" bij 
uw personeelsdienst. 

Op 1 februari 1998 maakt u gebruik van uw nieuwe treinkaart. Op 
die dag dient u uw oude treinkaart bij uw personeelsdienst (AAD) in 
t e  leveren. 

2)  Op 1 juni 1998 zal u ingevolge een interne mutatie tewerkgesteld 
worden t e  Gent (departement LIN) in plaats van t e  Brussel 
(departement AZF). 

Om tijdig uw nieuwe treinkaart in uw bezit te hebben zal u bij de 
AAD van het departement LIN reeds in de loop van de maand mei 
1998 een blauw attest voor het bekomen van uw treinkaart vanuit uw 
woonplaats naar  Gent aanvragen. 

Op 1 juni 1998 dient u uw oude treinkaart (vanuit uw woonplaats 
naar  Brussel) aan de AAD van het departement AZF terug te sturen. 

Roger Van den Troost \ 


