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Aan de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering en van de kabinet- 
ten van de Vlaamse ministers. 

Betreft: werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer 
regeling voor de NMBS, De Lijn, TEC en MIVB 

1. INLEIDING : 

Deze omzendbrief regelt met ingang van l februari 1996 de werkgeversbijdrage in 
het woon-werkverkeer voor de personeelsleden die gebruik maken van het open- 
baar vervoer georganiseerd door de NMBS, De Lijn, TEC enlof MIVB ('). 

2. DOELSTELLING : 

Deze omzendbrief heeft een dubbele doelstelling : 
enerzijds geeft deze omzendbrief de nodige uitleg en richtlijnen in verband met de 
twee grote wijzigingen die zich sedert februari 1996 hebben voorgedaan in ver- 
band met het openbaar vervoer georganiseerd door de NMBS 

Deze twee wijzigingen betreffen : 
- de validering van de treinkaart verminderd met de werkgeversbijdrage voor een 
periode van 7 dagen (weektreinkaarten) ; 

- de invoering vanaf 1 februari 1996 van de treinkaart voor deeltijds werkenden, 
beter gekend als de "Railflex". 

anderzijds worden de thans geldende principes, zoals omschreven in de hierboven 
vermelde richtlijnen gebundeld in één enkele omzendbrief ; 

I "NMBS" staat voor Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, "De Lijn" voor de Vlaamse 
Vervoermaatschappij, "TEC" voor Transport en Commun, en "MIVB" voor Maatschappij voor het 
Intercommunaal Vervoer in Brussel. 



3. NMBS EN DE GEMENGDE TREINKAARTEN : 

3.1. kt derde betalerssysteem : treinkaartprijs verminderd met de werkgeversbij- 
drage 

3.1.1. Algemene principes : 

Het derde betalerssysteem (systeem 09) inzake de NMBS ingevoegd 
op 15 juni 1992 betekent dat u, als personeelslid, aan het loket van de 
NMBS, slechts uw eigen werknemersbijdrage hoeft te betalen. 

De werknemersbijdrage wordt, ongeacht de afstand, vastgesteld op 
44 % van de normale treinkaartprijs 2e klasse. Het werkgeversaandeel 
(56 %) wordt dan later door de NMBS aan het ministerie gefactureerd. 

Personeelsleden die l e klasse rijden, betalen de prij s l e klasse, ver- 
minderd met 56 % van de treinkaartprijs 2e klasse. 

De personeelsleden die gebruik maken van een "gemengde treinkaart" 
betalen aan het loket van de NMBS 44 % van de totale prijs. De totale 
prij s is de som van de treinkaartprij s en de abonnementsprijs van "De 
Lijn", TEC (transport en commun) of MIVB (Maatschappij voor inter- 
communaal vervoer te Brussel). 

Op te merken valt dat deze uitbreiding nog steeds niet mogelijk is voor 
sommige trajecten van het stadsvervoer "De Lijn" in Antwerpen en 
Gent. Hiervoor dient een apart abonnement "De Lijn" genomen te 
worden. 

Ik vestig er uw aandacht op dat u een gemengde treinkaart enkel kan 
aanvragen zo uw woon- of werkplaats niet op "redelijke" afstand van 
een station gelegen is. Dit principe geldt ook voor de "treinkaart plus" 
(trein + metro of stadstram in Brussel). 

In geval van misbruik zal de werkgeversbijdrage achteraf teruggevor- 
derd worden, onverminderd andere maatregelen. 

3.1.2. Aanvraag van een treinkaart verminderd met de werkgeversbijdrage 

De aanvraag van een treinkaart gebeurt door middel van een "attest 
voor het bekomen van een trajecttreinkaart verminderd met de bijdrage 
van de werkgever". (Bijlage 1). Dit attest krijgt u, op eenvoudig ver- 
zoek, bij uw personeelsdienst of AAD. 

De "erewoordverklaring" (onderste luik van dit attest) wordt op het 
ogenblik dat het attest wordt afgeleverd ter plaatse door het perso- 
neelslid ondertekend, en bewaard door de Algemene Administratieve 
Diensten. 



Met het bovenste luik van dit attest (samen met een recente pasfoto) 
begeeft u zich naar het loket van de NMBS waar u een aanvraag invult 
voor het bekomen van een treinkaart. 

Aangezien het aanmaken van een treinkaart maximum 4 werkdagen in 
beslag neemt, dient u de aanvraag bij de NMBS tijdig in te dienen. De 
biljetten genomen in afwachting van het verkrijgen van een treinkaart, 
worden, vanaf de 4de dag na de aanvraag, door de NMBS terugbetaald. 

3.1.3. Vernieuwing van de treinkaart 

Wanneer de geldigheidsduur van uw treinkaart vervalt (in principe zijn 
treinkaarten drie jaar geldig) moet u een nieuwe treinkaart aanvragen. 
Dit kan gebeuren door middel van het attest waarvan sprake onder punt 
3.1.2. 

3.1.4. Aanvraag attest : 

Bij de aanvraag van voornoemd attest dient u een verklaring te onder- 
tekenen dat u bij uitdiensttreding of niet-gebruik, uw treinkaart onmid- 
dellijk bij uw personeelsdienst of AAD zult inleveren. 

3.1.5. Weektreinkaarten : 

Voortaan is het mogelijk de treinkaart verminderd met de werkge- 
versbijdrage te valideren voor een periode van 7 dagen, en dit ingaand 
op om het even welke dag van de week. 

Aangezien een weektreinkaart veel duurder is dan de andere formules 
(per maand, 3 maanden of jaarlijks) kan slechts in volgende uitzon- 
derlijke gevallen een validering voor een periode van 7 dagen worden 
toegestaan, inzonderheid : 

- verminderde prestaties met alternerend verloflwerken per week en 
gelijkaardige gevallen ; 

- de treinkaartverlenging van 1 of 2 kalenderweken vóór een vakantie- 
periode van minimaal 2 weken ; 

- andere uitzonderlijke situaties waar kan aangetoond worden dat een 
weektreinkaart voordeliger is dan de andere formules. 

Indien u vóór de bekendmaking van deze omzendbrief nog gebruik 
hebt gemaakt van een "weektreinkaart", kan de terugbetaling van de 
werkgeversbijdrage in de uitzonderlijke gevallen dat op een weektrein- 
kaart beroep mocht worden gedaan, nog gebeuren via de indiening van 
een schuldvorderingsformulier (cfr. bijlage 2). 



3.2. Forfaitaire werkgeversbijdrage van 56 % : ........................... ............ ...... .................. 

In het derde-betalerssysteem bedraagt de werkgeversbijdrage, ongeacht de af- 
stand, 56 %. Wettelijk varieert de werkgeversbijdrage in de prijs van de trein- 
kaarten, volgens de afstand, van minimaal 50 % tot maximaal 59 % van de 
treinkaartprijs 2e klasse. 

Als u normalerwijze aanspraak zou kunnen maken op een bijdrage van meer 
dan 56 % (d.i. vanaf de afstand woon-werk van 55 km of meer) kunt u het 
saldo éénmaal per jaar opvragen. Dit dient te gebeuren in de loop van de 
maand december of bij uitdiensttreding in de loop van het jaar met het gewo- 
ne schuldvorderingsformulier. (Bijlage 2). U richt zich daarvoor rechtstreeks 
tot uw personeelsdienst of AAD. 

De tabel van de werkgeversbijdrage (van toepassing sedert 1 februari 1996) 
werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 1996. (Bijlage 

3). 

3.3. Treinkaart voor deeltijds werkenden : .................................... ........................ 

3.3.1. Begrip : 

Vanaf 1 februari 1996 werd door de NMBS een treinkaart voor deel- 
tijds werkenden (de Railflex) ingevoerd. 

De Railflex is een "nominatieve" kaart, bestaande uit een 
llm~ederkaartll en een "tienrittenkaart" die als validatie geldt. Met de 
Railflex kunt u gedurende 15 kalenderdagen dezelfde heen- en terugrit 
tussen twee Belgische stations 5 keer afleggen. 

De Railflex bestaat in le  en 2e klasse, doch is (voorlopig) niet combi- 
neerbaar met een abonnement van De Lijn of TEC. 

De heen- en terugritten moeten chronologisch en in numerieke volgor- 
de van de kaart verlopen. 

3.3.2. Tussenkomst door de Vlaamse Gemeenschap 

Er dient te worden opgemerkt dat het "derde-betalerssysteem", zoals 
dit van toepassing is op de overige treinkaarten (week, maand, 3 maan- 
den of 1 jaar), voorlopig niet van toepassing is voor de treinkaart voor 
deeltijds werkenden. 

Voor de gebruikers van een treinkaart voor deeltijds werkenden 
(Rail flex) wordt de tussenkomst van de werkgever als volgt geregeld. 

U dient aan het loket van de NMBS de volle prijs van de treinkaart te 
betalen. 



Tegen het einde van elk kwartaal van het lopende jaar dient u een 
schuldvorderingsformulier in. 

Bij het schulvorderingsformulier voegt u de tijdens bedoelde periode 
gebruikte validaties (tienrittenkaarten). 

De werkgeversbijdrage bedraagt ook hier 56 % van de totale kostprijs 
van een treinkaart 2de klasse. 

Ook voor deze specifieke treinkaart geldt de regel dat, indien u over- 
eenkomstig de wettelijke percentages, aanspraak kunt maken op een 
bijdrage van meer dan 56 % (dit is vanaf de afstand van 55 km) u het 
saldo éénrnaal per jaar kunt opvragen aan de hand van een schulvorde- 
ring in te dienen in de maand december of op het ogenblik van de uit- 
diensttreding in de loop van het jaar. 

4. WOON-WERKVERKEER MET DE LIJN 

De administratieve vereenvoudiging, die sedert 15 juni 1992 reeds bestond voor 
het woon-werkverkeer met de NMBS, werd vanaf 1 mei 1994 uitgebreid naar De 
Lijn. Vanaf deze datum betaalt u bij uw abonnementsaanvraag of bij de verlenging 
enkel uw eigen werknemersbijdrage van 44 %. De werkgeversbijdrage van 56 % 
wordt achteraf aan het ministerie gefactureerd. 

De abonnementsaanvraag dient vergezeld te zijn van een speciaal grijskleurig at- 
test dat bij uw personeelsdienst of AAD kan bekomen worden. (Bijlage 4). 

De abonnementen van De Lijn zijn geldig voor I maand, 3 maanden of 1 jaar. 

Net zoals bij de NMBS is een validering voor 7 dagen (weekabonnement) 
slechts mogelijk in volgende uitzonderlijke gevallen : 

- verminderde prestaties met alternerend verloflwerken per week en gelijk- 
aardige gevallen 

- de verlenging van 1 of 2 weken vóór een vakantieperiode van minimaal 2 
weken. 

In tegenstelling tot de NMBS is bij De Lijn het "derde-betalerssysteem" nog 
niet uitgebreid voor de "weekabonnementen". Dit wil zeggen dat de werkge- 
versbijdrage voor weekabonnementen slechts kan vergoed worden na indie- 
ning van een schuldvordering, vergezeld van het valideringsbiljet. 



4.2. minimumafstand : ............................. 

Om recht te hebben op een werkgeversbijdrage voor het gebruik van het ste- 
delijk, voorstedelijk of streekvervoer moet de totale afstand, vanaf de woon- 
plaats, 5 km of meer bedragen. Dit brengt met zich mee dat u maar een abon- 
nementsaanvraag "derde-betalerssysteem" bij De Lijn kunt indienen als aan 
deze voorwaarde voldaan is. 

4.3. ..................... einde gebruik : 

Bij uitdiensttreding, verhuizing of enige andere redenen waardoor het abon- 
nement (derde-betalerssysteem) niet meer mag of kan gebruikt worden, moet 
dit onmiddellijk ingeleverd worden bij uw personeelsdienst of AAD. 

5.  WOON-WERKVERKEER MET EEN OPENBAAR VERVOERMIDDEL VAN 
TEC OF MIVB : 

5.1. ..................................... Terugbetalingsprocedure : 

De terugbetaling van de werkgeversbijdrage gebeurt in deze gevallen na in- 
diening van een schuldvorderingsformulier, vergezeld van het valideringsbil- 
jet. De schuldvordering (met valideringsbiljet) wordt ingediend bij uw perso- 
neelsdienst of AAD. (cfr. bijlage 2). 

5.2. ............................. Minimumafstand : 

Om recht te hebben op een werkgeversbijdrage voor het gebruik van het 
delijk. voorstedelijk en streekvervoer moet de totale afgelegde afstand, vanaf 
de woonplaats, 5 km. of meer bedragen. Deze afstand wordt verantwoord door 
een ondertekende verklaring op het schuldvorderingsformulier waaruit blijkt 
dat u gewoonlijk over deze afstand van dit vervoer gebruik maakt. Z-kaarten 
komen evenwel niet in aanmerking voor een werkgeversbijdrage. 

5.3. Bedrag. _n be. werkgevers?3id~ge : 

Met het oog op de uniformiteit met het ander openbaar vervoer (NMBS - De 
Lijn) wordt vanaf 1 februari 1996 de werkgeversbijdrage vastgesteld op 56 % 
van de werkelijk betaalde prijs. 

6. DIVERSE VERVOERBEWIJZEN : 

In deze gevallen wordt de som gemaakt van de werkgeversbijdrage die voor elk 
abonnement afzonderlijk verschuldigd is. 
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7. BETALINGSWIJZE : 

In de gevallen waar de werkgeversbijdrage wordt terugbetaald na indiening van 
een schuldvorderingsformulier, gebeurt de terugbetaling door overschrijving via 
post- of bankrekening. 

8. BELASTBAARHEID VAN DE WERKGEVERSBIJDRAGE 

8.1. Algemeen .................... principe : 

De werkgeversbijdrage in de kosten voor het woon-werkverkeer is in principe 
een belastbaar voordeel. Van het belastbaar bedrag mag evenwel de wettelijke 
werkgeversbijdrage afgetrokken worden. Aangezien het ministerie zich tot het 
wettelijk bedrag van de werkgeversbijdrage beperkt, is dit dus de facto niet 
belastbaar. 

Wat het derde-betalerssysteem betreft werd het ministerie door de Admini- 
stratie der Directe Belastingen vrijgesteld om fiscale documenten af te leve- 
ren. 
Met de NMBS werd overeengekomen dat er voor de personeelsleden die ge- 
bruik maken van het derde-betalerssysteem geen attesten betreffende het re- 
gelmatig gebruik van het openbaar vervoer zullen afgeleverd worden, teneinde 
geen verwarring te veroorzaken. 
Ook wat het woon-werkverkeer met De Lijn betreft, heeft het dus geen enkele 
zin om een attest terzake aan te vragen. 

8.3. Geen. berde_beta!ers.s~steem : 

Wat het woon-werkverkeer betreft waar het derde-betalerssysteem niet van 
toepassing is (TEC, MIVB en Railflex), moet u het bedrag van de werkge- 
versbijdrage, op basis van de gegevens van het formulier 28 1.10 (rubriek V), 
dat u door uw AAD ter beschikking wordt gesteld, op uw belastingsbrief ver- 
melden onder code 254 of 304. 

Dit bedrag wordt geneutraliseerd door het identieke bedrag te vermelden on- 
der code 2551305 (vrijstelling) van uw belastingsbrief. Op deze wijze wordt 
de in principe belastbare werkgeversbijdrage opnieuw afgetrokken van uw 
belastbaar inkomen. 



9. DATUM VAN INWERKINGTREDING 

Deze omzendbrief treedt in werking met ingang van l februari 1996. 

De omzendbrief OA-MIN-9212 van 27 mei 1992 en AZIMIN 9414 van 18 april 
1994 evenals de dienstorder CSG 9513 van 26 april 1995 worden op dezelfde da- 
tum ( l  februari 1996) opgeheven. 

van de Vlaamse regering, 
en Ambtenarenzaken 


