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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit : 

1. de heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering 
en Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, 
Wetenschap en ~echnologie, voorzitter ; 

2. de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenaren- 
zaken, ondervoorzitter ; 

3. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Be- 
groting en Gezondheidsbeleid ; 

enerziida, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Hilaire Berckmans 
Richard De Winter 
Ronny Vande Winckel 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die 
onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten en de 
Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, 
vertegenwoordigd door : 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 
Chris Herreman 

anderziids, 
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Werd een akkoord bereikt over het voorgelegde ontwerp van omzendbrief be- 
treffende de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon- 
werkverkeer. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

C 
Brussel. 1 0 -05- 1999 
DE AFVAARDIGING VAN DE REPRESENTA- DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
TIEVE VAKORGANISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

LUC Van den Brande 
minister-president van de V1 amse 
regering en Vlaams minister 
Buitenlands Beleid, Europese 
gelegenheden, Wetenschap en T ch- 
nologie F- 

Voor de Federatie van de Christe- DE ONDERVOORZITTER, 
lijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

Vlaams minister van Onderwijs en 
-4 Ambtenarenzaken 
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LEDEN 

Vlaams minister an Financiën, f Begroting en Ge ondheidsbeleid 



Aan de personeelsleden van de diensten 
van de Vlaamse regering 
en sommige Vlaamse openbare instellingen 

ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553.50.20 - Fax (02)553.51.06 

B e t r e f t  : toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer. 

1. Inleiding - toepassingsgebied: 
Vanaf 1 januari 1999 wordt, ter uitvoering van het sectoraal akkoord 
1997-1998 van 19 december 1998, een fietsvergoeding toegekend aan de 
personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering en de Vlaamse 
openbare instellingen die onder het toepassingsgebied van het secto- 
raal akkoord 97-98 ressorteren. 

2. Wie heeft recht op een fietsvergoeding? 
Elk personeelslid dat de fiets gebruikt voor : 
- het volledige woon-werktraject; 
- een gedeelte van het woon-werktraject (vóór- of nadat een ander 
transportmiddel wordt gebruikt). 

Onder volledig woon-werktraject wordt verstaan : de verplaatsing met 
de fiets van de woonplaats (verblijfplaats) tot aan de werkplaats, 
zonder dat een ander transportmiddel wordt gebruikt. 

Onder gedeelte van het woon-werktraject wordt verstaan : de verplaat- 
sing met de fiets vanaf de woonplaats of verblijfplaats tot op een 
plaats van waaruit het openbaar vervoer of een ander transportmiddel 
(bv. bij carpooling) wordt gebruikt voor de verdere woon- 
werkverplaatsing (voortraject), of de verplaatsing met de fiets vanaf 
een halte van het openbaar vervoer of de plaats waar een ander trans- 
portmiddel wordt verlaten, tot aan de werkplaats (natraject). 

3. Wat zijn de voorwaarden? 
Om aanspraak te maken op een fietsvergoeding gelden de volgende twee 
voorwaarden : 
1) u gebruikt ten minste 80% van de dagen in een maand waarop u effec- 
tief werkt de fiets voor het woon-werkverkeer. Een specifieke regeling 
geldt voor de personeelsleden tewerkgesteld in continu-diensten (zie 
infra punt 5.2en punt 7.2); 
2) de afstand die u aflegt (enkele rit) bedraagt ten minste één kilo- 
meter. 

4. Op wel k bedrag hebt u recht? 
U ontvangt een bedrag dat gelijk is aan de wettelijke werkgeversbij- 
drage in een maandtreinkaart van de NMBS over dezelfde afstand (enkele 
rit). Die bedragen worden jaarlijks in het Belgisch Staatsblad gepu- 
bliceerd. Bij een afstand van één kilometer of twee kilometer (enkele 
rit) wordt de vergoeding verminderd tot respectievelijk 50% of 75% van 
de wettelijke werkgeversbijdrage in een maandtreinkaart over een af- 
stand van drie kilometer. 



Voorbeelden : 
1) U woont op één kilometer van een station en rijdt dagelijks met de 
fiets van uw woonplaats tot aan dit station en terug. In totaal legt u 
twee kilometer af. U krijgt een maandelijkse fietsvergoeding van 228 
frank per maand ( 50% van de wettelijke werkgeversbijdrage in een 
maandtreinkaart over een afstand van nul tot drie kilometer - tarieven 
op 1 februari 1998) . 
2) U rijdt met de fiets vier kilometer tot bij een collega, met wie u 
vervolgens meerijdt tot aan het werk (carpooling), s' avonds legt u de 
weg in omgekeerde richting af (in totaal fietst u dus acht kilometer). 
U krijgt een maandelijkse fietsvergoeding van 490 frank per maand 
(werkgeversbijdrage in een maandtreinkaart over vier kilometer). 

5. Wat als u deeltijds werkt, in continudienst werkt of langdurig afweziq 
bent? 
5.1 Deel ti jdse prestaties 
De vergoeding wordt pro rata berekend, behalve als de woon- 
werkverplaatsing elke dag wordt afgelegd. 

Voorbeeld : 
U verricht prestaties van 80%. U zult 4/5 van de maandelijkse verqoe- 
ding ontvangen van iemand met voltijdse prestaties indien u elke week 
vier dagen werkt. Bij een enkele rit van vier kilometer ontvangt u 392 
frank per maand in plaats van 490 frank. 

Indien u prestaties verricht aan 80% maar elke dag de woon- 
werkverplaatsing aflegt, zal u dezelfde vergoeding ontvangen als een 
personeelslid dat voltijds werkt (in voornoemd voorbeeld 490 frank). 

5.2. Werken in con tinudiens t 
Als u de fiets gebruikt, en in continudienst werkt, wordt de vergoe- 
ding berekend pro-rata het aantal effectieve arbeidsdagen van de maand 
dat u de fiets gebruikt, gedeeld door twintig. 

Voorbeeld: 
U werkt in een continudienst. Uw effectieve werkdagen tijdens een be- 
paalde maand bedragen 13. Van deze 13 werkdagen rijdt u 7 dagen met de 
fiets. U ontvangt een vergoeding van 7/20 van de werkgeversbijdrage in 
een maandtreinkaart over dezelfde afstand (enkele rit). 

5.3. Langdurige afwezigheid 
U krijgt de fietsvergoeding niet voor de volledige kalendermaanden 
waarin geen prestaties worden geleverd. 

Voorbeeld: 
U neemt drie maanden ouderschapsverlof waarbij de aanvangsdatum de 
eerste dag van de maand is. U ontvangt voor die drie maanden geen 
fietsvergoeding. 

6. Afronding: 
Afstanden van 500 meter en meer worden afqerond naar boven; afstanden 
van minder dan 500 meter worden afgerond naar beneden. Aangezien de 
minimumafstand enkele rit één kilometer bedraagt, wordt een enkele rit 
van 700 meter niet afgerond tot één kilometer. U zult dus in dit geval 
geen fietsvergoeding ontvangen. 

Voorbeeld: 
De afstand enkele rit die U moet afleggen bedraagt 1,8 kilometer. U 
ontvangt 75% van de wettelijke werkgeversbijdrage in een maandtrein- 
kaart over een afstand van nul tot drie kilometer, of 341 frank per 
maand. 

De afstand enkele rit die u moet afleggen bedraagt 2'4 kilometer. U 



ontvangt eveneens een vergoeding van 341 frank per maand. 

7. Wat moet u doen om een fietsvergoeding te ontvangen? 
7.1. Algemene regeling 
- A a n v r a a g  v a n  d e  v e r g o e d i n g  - e r e w o o r d v e r k l a r i n g :  
U vraagt de fietsvergoeding éénmaal per jaar aan door middel van een 
erewoordverklaring (een model van die erewoordverklaring gaat als bij- 
lage l) die u indient bij de AAD/personeelsdienst. U doet die aanvraag 
in december voor het jaar nadien. De erewoordverklaring blijft gedu- 
rende dat jaar geldig tot u aan de AAD of de personeelsdienst een wij- 
ziging van uw situatie doorgeeft. Jaarlijks zult u een dienstorder 
ontvangen waarin u eraan wordt herinnerd dat u een nieuwe erewoordver- 
klaring moet indienen als u de fietsvergoeding wilt blijven ontvangen. 

Het is belangrijk u op het volgende te wijzen: 
- de aanvraag is voor één jaar geldig, en dient bijgevolg jaarlijks 
hernieuwd te worden; 
- elke wijziging in de loop van een bepaald jaar moet u onmiddellijk 
aan uw AAD/personeelsdienst meedelen; 
- als u de fiets slechts een beperkte periode van het jaar gebruikt 
(bv. in de zomermaanden) dient u op het aanvraagformulier die maanden 
te vermelden. 

- U i t b e t a l i n g :  
Uw fietsvergoeding wordt maandelijks uitbetaald, samen met uw salaris. 

- R e g e l i n g  v o o r  1999:  
Aangezien de vergoeding wordt toegekend vanaf 1 januari 1999, moet u 
voor het lopende jaar zo snel mogelijk een aanvraagformulier indienen. 
Vanaf de ontvangst van uw aanvraag zal de vergoeding maandelijks wor- 
den uitbetaald. De vergoeding voor de al verstreken maanden zal u in 
één keer uitbetaald worden. 

7 . . 2 .  c o n t i n u - d i e n s t e n :  
- Aan v r a a g  v a n  d e  v e r g o e d i n g  - e r e w o o r d v e r k l  a r i n g  : 
U moet maandelijks een aanvraagformulier indienen (model als bijlage 
2) bij de rekenplichtige. Op deze aanvraag vermeldt u het aantal dagen 
dat u tijdens de betrokken maand de fiets hebt gebruikt. 

- U i t b e t a l i n g :  
De vergoeding wordt maandelijks uitbetaald door de rekenplichtige. 

- R e g e l i n g  v o o r  1 9 9 9 :  
Voor de reeds verstreken maanden van 1999 kan u een éénmalige aanvraag 
indienen bij de rekenplichtige, met vermelding van het aantal dagen 
per maand dat u in deze periode de fiets hebt gebruikt. De vergoeding 
voor de verstreken periode zal u in één keer worden uitbetaald. 

8. Wat gebeurt er bij misbruiken? 
Als wordt vastgesteld dat u valse verklaringen aflegt, worden de uit- 
betaalde bedragen teruggevorderd. Er kunnen ook tuchtsancties overeen- 
komstig deel IX van het Vlaams personeelsstatuut worden opgelegd. Val- 
se verklaringen kunnen eveneens aanleiding geven tot strafrechtelijke 
vervolging ( l )  . 

' Koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen 



9. Moet ik die fietsvergoeding aangeven aan de belastingen en worden er 
sociale zekerheidsbijragen op afgehouden? 
Op de fietsvergoeding hoeft u geen belasting of sociale bijdrage te 
betalen. 

Eddy Baldewi jns 
Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken 



Aanvraag voor een fietsvergoeding voor het 
woon-werkverkeer 

-- 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
ontvangstdaturn op de 
personeelsdienst 

Gelieve ditfirnuker terug te sturen naar uw personeelsdienst. 

voornaam en naam 

personeelsnumrner 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

afdeling 

Ik verklaar op eer dat ik de fiets op regelmatige basis g e b d  voor de woon-werkverplaatsing of een deel ervan. 
Tenminste 80% van de efectiefte werken dagen tidens een maand. Bv. 16 dagen van 20 werdagen b$ volt$dseprestaties of8 van de 10 werkda- 
geti b i  ha&ise prestaties. 

jaartal 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

volledig traject km 
.............................. 

natraject km 

totaal aantal km per dag enkele rit km 

Ik gebruik de fiets tijdens het hele jaar 

[7 in de volgende maanden 

Ik verklaar op eer elke wijziging mee te delen aan de personeelsdienst of AAD 
Misbruiken kunnen bestrafi worden - @punt 8 van om?endbkefAZ-MN-991 . 

datum 

handtekening van de aanvrager 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 



Maandelijkse aanvraag van een 
fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer 
voor personeelsleden tewerkgesteld in een 
continudienst 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Gelieve dit~mtllier maande&ks te sturen aan de rekenplichtige 

ontvangstdatum op de 
personeelsdienst 

P p- 

voornaam en naam 

personeelsnummer 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

rekeningnummer 

Ik verklaar op eer dat ik tijdens de maand .............. de fiets heb gebruikt gedurende ................ 
dagen voor de woon-werkverplaatsing of een deel ervan. 

jaartal 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

voortrajec t km 

volledig traject km 
.............................. 

natraject km 

totaal aantal km per dag enkele rit km 

Ik verklaar op eer kennis te hebben genomen van het feit dat misbnuken kunnen bestraft worden - zie punt 8 van omzend- 
brief OA-MIN-99/ . 

datum 
........................................................................................................................................................................................................................................ 

handtekening van de aanvrager 


