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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 27 NOVEMBER 2006 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Omzendbrief inzake toekenning van een fietsvergoeding voor het woon- 
werkverkeer 



door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse regering, 
voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 

enerziids, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Hilaire Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten 
die onder meer de ACV-Openbare Diensten en de ACV-Transport en 
Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door: 

mevrouw Ann Vermorgen 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Jos Mermans 

anderziids, 
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Werd een éénparig akkoord afgesloten over bijgaande omzendbrief 
inzake toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 
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VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der 
Openbare ~ i& ten :  
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De Voorzitter, 

~ v e y ~ e t e r m e  
MiJister-president van de Vlaamse regering 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

f 

Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 

i 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 



Gbhet  van de Vlaamse aniaiister van 

omzendbdef DVO /BZ/n&o /ZOOG/ "e"m"""h", B ~ ~ ~ d s  Beleid, 
Media en Toerisme 

E d e  Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel Aan de personeelsleden van de diensten van de ,, ,, ,,, ,, o o , ~ 0 2 , , 2 , , 0 1  
Vlaamse overheid kabinet.bourgeois@vlaanderen.be 

BetreR: Toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer 

i .  Doel 

Deze omzendbrief vervangt de gelijkaardige omzendbrieven van 4 juni i 999 en 18 
augustus 2800, Deze omzendbrief wordt herschreven in het kader van BBB en in uit- 
voering van het VPS (fase 2), meer bepaald artikel VII 182 waar in paragraaf 7 ver- 
meld wordt dat de Vlaamse minister bevoegd voor bestuurszaken de toekenningsmo- 
daliteiten van de fietsvergoeding bij omzendbrief vaststelt. 

2. Inleidina - toepassingsgebied 

Sinds 1 januari i 999 wordt, ter uitvoering van het sectoraal akkoord 1997-1 998 van 19 
december 1998, een fietsvergoeding toegekend aan de personeelsleden van de dien- 
sten van de Vlaamse regering die onder het toepassingsgebied van het sectoraal ak- 
koord 97-98 ressorteren. 

Deze fietsvergoeding wordt voortaan ingevolge BBB toegekend aan het personeel van 
de diensten van de Vlaamse overheid. 

3. Wie heen recht op een fietsvercloeding ? 

Elk personeelslid dat de fiets gebruikt voor: 
- het voltedige woon-werkraject; 
- een gedeelte van het woon-werkraject (vóór- of nadat een ander transpostmiddeii 
wordt gebruikt). 

Onder volledicl woon-werkraiect wordt verstaan: de verplaatsing met de fiets van de 
woonplaats (verblijfplaats) tot aan cle werkplaats, zonder dat een ander "canspoflrnid- 
del wordt gebruiM. 

Onder aedeelte van het woon-werktra-ied wordt verstaan: de verplaatsing met de fiets 
vanaf de woonplaats of verblijfplaats tot op een plaats van waaruit het openbaar ver- 



voer 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 transpoflmiddel wordt verlaten, 
tot aan de werkplaats (natraject). 

4. Wat zijn de voorwaarden? 

Om aanspraak te maken op een fietsvergoeding gelden de volgende twee voowaar- 
den: 
1) u gebruikt ten minste 80% van de dagen in een maand waaroo u effectief werkt de 
fiets voor het woon-werkverkeer. Een specifieke regeling geldt voor de personeelsle- 
den tewerkgesteld in continu-diensten (zie infra punt 6); 
2) de afstand die u aflegt (enkele rit) bedraagt ten minste één kilometer, 

5. OD welk bedrag hebt u recht en berekeninci van de maandelijkse veraoedincg 

Seder? 1 september 2800 is de vergoeding gelijk aan 6,15 euro per kilometer. 

Met het oog op een eenvoudige regeling wordt de fietsvergoeding op jaarbasis bere- 
kend als volgt: 

aantal kilometer (heen en terug) X 0,15 euro X 21 5 (aantal werkdagen). 

111 2 van het aldus bekomen bedrag mal u maandelijks, samen met het salaris worden 
uitbetaald. \/oor de volledige kalendermaanden dat u afwezig bent, aal u de fietsver- 
goeding niet ontvangen. 

voorbeeld: 
ki rijdt dagelijks met uw fiets van uw woonplaats naar het station. De afstand bedraagt 
heen en terug 4 kilometer. 

U ontvangt een maandelijks bedrag van 1 0,75 euro per maand (4 kilometer x 0,15 
euro x 21 5 werkdagen per jaar11 2). 

6. Reaeling voor continudiensten 

Aangezien de personeelsleden tewerkgesteld in continu-dienst maandelijks een aan- 
vraagformulier bij de rekenplichtige moeten indienen, zal de uitbetaling, in afwijking 
van het bepaalde in punt 5 gebeuren rekeninghoudend met de etfectieve dagen dat 
de fiets wordt gebruik. 

voorbeeld: U werk in continudienst effectief 13 dagen in een bepaalde maand. Wan 
deze 13 werkdagen rijdt u 7 dagen met de fiets. De afstand bedraagt 3 kilometer en- 
kele rit. 

U ontvangt voor die maand een vergoecling van: 



7 dagen x 6 kilometer (afstand heen en terug) x 0,15 eurolkilometer = 6,3 euro. 

7. Wat als u deeltiìds werk of langdurig afwezig bent ? 

7.1 Deeltijdse prestaties 

De vergoeding wordt pro rata berekend, behalve als de woon-werkverplaatsing elke 
dag wordt afgelegd. 

Voorbeeld: 
U verricht prestaties van 80%. U zult 415 van de maandelijkse vergoeding ontvangen 
van iemand met voltijdse prestaties indien u elke week vier dagen werk. Bij afstand 
van vier kilometer (heen en terug) ontvangt u 8,60 euro per maand in plaats van 10,75 
euro. 

Indien u prestaties verricht aan 80% maar elke dag de woon-weïkverplaatsing aflegt, 
zal u dezelfde vergoeding ontvangen als een personeelslid dat voltijds werkt (in voor- 
noemd voorbeeld 10,75 euro). 

7.2. Langdurige afwezigheid 

U krijgt de fietsvergoeding niet voor de volledige kalendesmaanden waarin geen pres- 
taties 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. 

8. Afronding 

Afstanden van 500 meter en meer worden afgerond naar boven; afstanden van min- 
der 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. 

9. Wat moet u doen om een fietsverqoedinq te ontvanqen ? 

9.1 . Aanvraag van de vergoeding - erewoordverklaring: 

U vraagt de fietsvergoeding 6énrn-r-l per jaar aan door middel van een erewoordver- 
klaring (een model van die erewoordverklaring gaat als bijlage i) die u indient bij de 
bevoegde personeelsfunctie (MOD) van uw entiteit. U doet die aanvraag in december 
voor het jaar nadien. De erewoordverkiaring blijf! gedurende dat jaar geldig tot u aan 
de bevoegde personeelsfunctie (MOD) van uw entiteit een wijziging van uw situatie 
doorgeefi. Jaarlijks zult u eraan worden herinnerd dat u een nieuwe erewoordverkla- 
ring moet indienen ais si de fietsvergoeding wilt blijven ontvangen. 



Metis 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 de bevoegde 
personeelsfunctie (MOD) van uw entiteit meedelen; 
- als u de fiets slechts een beperkte periode van het jaar gebruik ((bv. in de zomer- 
maanden) dient u op het aanvraagformiuilier die maanden te vermelden. 

9.2. Uitbetaling: 
Uw fietsvergoeding wordt maandelijks uitbetaald, samen met uw salaris. 

Voor continudiensten wordt de vergoeding maandellijks uitbetaald door de rekenplich- 
tige. 

"s. Wat aebeurt er bij misbruiken ? 

Als wordt vastgesteld dat u valse verklaringen aflegt, worden de uitbetaalde bedragen 
teruggevorderd, Er kunnen ook tuchtsancties overeenkomstig deel V111 van het VPS 
van 13 januari 2006 worden opgelegd. Valse verklarirrgen kunnen eveneens aanlei- 
ding geven tot strafrechtelijke vervolging ( l) .  

i l .  Moet u die fietsvergoedina aangeven aan de belastinaen en worden er sociale ze- 
kerheidsbiidraaen op afaehouden ? 

Op de fietsvergoeding hoeft u geen belasting of sociale bijdrage te betalen. 

12. datum van inwerkinatredina: 

Deze omzendbrief geldt vanaf de datum van goedkeuring voor de entiteiten, raden en 
instellingen die op deze datum reeds in werking zijn getreden en op de datum dat de 
entiteit, raad of instelling in werking treedt, voor de entiteiten, raden en instellingen die 
na deze datum in werking treden. 

Geei-% Bourgeois 

Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme 

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



Aanvraag voor een fietsvergoeding voor het .y! 
woon-werberkeer F4 

Gelieve ditSomnulier temg te sturen naar uw personeelsdienst. 

ontvangstdatum op de 
MOD 

voornaam en naam 

personeelsnurnrner 

Ik verklaar op eer dat ik de fiets op regelmatige basis gebruik voor de woon-werkverplaatsing of een deel ervan. 
Tenminste 80% van de efectigte werken dagen t9An.r een maand Bv. 16 dagen van 20 wera'ugen bij volt$heprestaties of8 van de 
10 werkdagen b9 ha&@h-eeprestaties. 

jaartal 

voortraject km 

volledig traject km 

natraject km 

totaal aantal km per dag enkele rit km 

Ik gebniik de fiets tijdens het hele jaar 

in de volgende maanden 

Ik verklaar op eer eike wijzigmg mee te delen aan de MOD. 
Misbruiken kunnen bestraft worden - ?ie punt 10 van om~endbdbnefPebe/ D V 0 / 2 0 0 6 /  . 

datum 

handtekening van de aanvra- 

ger 



Maandelijkse aanvraag van een 
fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer 
voor personeelsleden tewerkgesteld in een 
continu&ens t 

ontr~angs t d a t ~ n  op de 
MOD 

Gelieve dit formulier maandeljih te sttlren aan de rekenplichtige (via de personeehdienst). 

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 

voortraject 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 rnisbniiken kunnen bestraft worden - zie punt 10 
van omzendbrief Pebe/DVO/ZOOb/. 

datum 

handtekening vati de aanvra- 

ger 


