
Agentschap voor overheidspersoneel 

SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 268.874 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 15 DECEMBER 2008 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
VIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Rondzendbrief DVO/BZ/P&0/2008 m.b.t. verhoging van het bedrag van de 
kilometer vergoeding voor dienstreizen vanaf 1 .l .2009 

4 



v e r v o l g  p r o t o c o l  n r .  268 .874  2 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, 
Buitenlands beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid, voorzitter; 

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

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heren Richard De Winter 
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: 

de heer Christoph Vandenbulcke 

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

de heer Jos Mermans 

anderziids, 



v e r v o l g  p r o t o c o l  n r .  2 6 8 . 8 7 4  3 

Werd een éénparia akkoord afgesloten over biiaaande rondzendbrief 
DVO/BZ/P&0/2008 m.b.t. verhoging van het bedrag van de kilometer 
vergoeding voor dienstreizen vanaf 1 .l .2009. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE OVERHEID 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

laamse Regering en 
ionele Hervormingen, 
beleid, Media, 

Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

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

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbpr Ambt 
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Aan de leidend ambtenaren en personeelsleden van de 
Vlaamse overheid die ressorteren onder het toepassings- 
gebied van het Vlaams personeelsstatuut 

Datum: 

Betreft: verhoging van het bedrag van de kilometer vergoeding voor dienstreizen vanaf 1 . l  .2009 

De rondzendbrief DVO/BZ/P&0/2007/6 van 21 maart 2007 met betrekking tot reis- en dagvergoe- 
ding voor binnenlandse reizen wordt als volgt gewijzigd: 

1. In punt 11.1 . l .  "Gebruik van privévoertuigen" worden de eerste 2 alinea's vervangen als volgt: 

Deze vergoedingen worden toegekend na indiening van een onkostenstaat voor reis- en maaltijd- 
vergoeding. 
Dit bedrag (uniform voor alle graden) wordt elk jaar met ingang van 1 juli herzien door de Vlaamse 
minister bevoegd voor Bestuurszaken. 

"Het personeelslid dat voor dienstreizen in het binnenland gebruik maakt van zijn privé voertuig 
heeft recht op een vergoeding als volgt: 

2. In punt 11.1.6. worden de woorden "momenteel 0,2903 EUR/km." en "aan 0,2903 EURIkm." ge- 
schrapt. 

auto, motorfiets en bromfiets 
fiets 

3. Als bijlage 1 gaat de nieuwe tabel met forfaitaire bedragen voor reiskosten (réizende functies). 

£0,3 169 per km. 
£0,15 per km. 

Deze rondzendbrief heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009. 

Kris Peeters 
Minister-president van de Vlaamse Regering 
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, 
Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid 



BIJLAGE 1 bii de rondzendbrief kilometerveraoedinq 


