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DIENSTMEDEDELING Nr. 00/01 17 maart 2000 

Aan de personeelsleden van de diensten 
van de Vlaamse regering 

Betreft : woon-werkverkeer - regeling vanaf 1 april 2000 

De Vlaamse regering heeft 
ter van Binnenlandse Aangelegenheden, Arnbtenarenzaken en Sport, op 17 maart 2 
beslist dat vanaf 1 april 
openbaar vervoer voor het 
laste genomen. 

Deze beslissing is gebaseerd op de grote stijging van het gebruik van het open- 
baar vervoer voor het woon-werktraject tijdens de periode van 1 april 1999 - 30 
maart 2000. 

De praktische modaliteiten, zoals uiteengezet in de omzendbrief van 23 maart 
1999 ( l )  en de dienstorder van 24 maart 1999 ( * ) ,  blijven onverminderd van toe- 
passing. 

Ik vestig uw aandacht op het volgende: 

1. U wordt verzocht om zoveel als mogelijk gebruik te maken van een jaarabonne- 
ment, alleszins bij de NMBS aangezien jaarabonnementen sedert 1 februari 2000 
daar nog goedkoper geworden zijn (kostprijs = 9 maanden in plaats van 10 maan- 
den). Bij De Lijn en de MIVB blijft de kostprijs van een jaarabonnement bepaald 
op die van 10 maandelijkse abonnementen. 
Mijn vraag om een jaarabonnement te nemen geldt uiteraard niet voor perso- 
neelsleden die bij de verlenging van hun abonnement reeds zeker zijn: 
- binnen de 9 à 10 maanden de dienst te zullen verlaten (bv. pensionering, ont- 
slag) 
- gedurende een langere periode (minimaal 2 à 3 maanden) tijdelijk afwezig te 
zullen zijn (bv. zwangerschapsverlof, lange ziekteperiode, voltijdse loopbaanon- 
derbreking ... . ) . 

2. Aangezien het ten laste nemen van het persoonlijk aandeel in het abonnement 
voor het personeelslid een belastbaar voordeel is, is het abonnement vooralsnog 
niet helemaal "gratis" . 
Bij brief van 28 oktober 1999 heeft de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van 
Binnenlandse Aangelegenheden, Arnbtenarenzaken en Sport, aan de heer Didier Reyn- 
ders, federaal minister van Financiën, gevraagd om, met ingang van het aanslag- 
jaar 2000, de tenlasteneming van het persoonlijk aandeel in het openbaar vervoer 
fiscaal vrij te stellen. Met een brief van 4 januari 2000 heeft minister Reyn- 
ders geantwoord dat de vraag tot defiscalisering aan de bevoegde dienst voor 
onderzoek werd toegestuurd. 

wordt u hierover uitsluitsel gegeven. 

Roger Van den Tr 
directeur-genera 

omzendbrief van 231maart 1999 betreffende de uitvoering van het sectoraal akkoord 1997-1998 en de 
afschaffing van de minimumafstandsgrenzen. 
* dienstorder van 24 maart 1999 betreffende de werknemersbijdrage in een abonnement voor het woon- 
werkverkeer en de afschaffing van de minimumafstanden. 


