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Reglement provincie Vlaams-Brabant 

www.vlaamsbrabant.be 
 
 

Provinciaal reglement voor de toekenning van de vergoeding van kosten 
gemaakt voor woon-werkverkeer aan de personeelsleden van de provincie  

 

Artikel 1  
Dit provinciaal reglement volgt de uitgangspunten van de visienota duurzame dienstverplaatsingen, 
zoals die door deputatie werden goedgekeurd op 1 juli 2021.  
 
In die visienota wordt uitgegaan van het SSTOEP-principe. In volgorde gaat het om: 

o Schrappen van de verplaatsing of Teams (voorheen: Skype) (of andere platforms die 
goedgekeurd zijn) 

o Stappen 
o Trappen (fiets en elektrische fiets of bakfiets, ….) 
o Openbaar vervoer (of andere vormen van collectief of gedeeld vervoer) 
o Elektrisch rijden (meer duurzame wagens, al dan niet deelwagens: elektrisch, hybride, 

CNG, …..) 
o Personenwagen (met inbegrip van deelwagens) 

Art. 2 – Algemene bepalingen 
Een vergoeding voor woon-werkverkeer kan worden toegekend aan personeelsleden die zich met de 
fiets of het openbaar vervoer verplaatsen.   
 
De verplaatsing die het personeelslid aflegt tussen zijn woonplaats en zijn standplaats wordt 
beschouwd als woon-werkverkeer. 
  
De standplaats is de plaats waar het personeelslid zijn taken en opdrachten op kantoor 
(vestigingseenheid van het provinciebestuur) uitvoert. Indien een personeelslid meer dan één 
standplaats heeft, kunnen deze ook in aanmerking komen voor de vergoeding woon-werkverkeer. 
  
Het personeelslid kan in onderling overleg met de leidinggevende hybride werken. Dat wil zeggen dat 
het personeelslid niet enkel op kantoor werkt, maar ook e-werkt op zijn verblijfsadres, een 
satellietwerkplek van de werkgever of op een andere locatie. Voor verplaatsingen naar of tussen 
verschillende e-werkplekken kan geen vergoeding voor woon-werkverkeer verkregen worden.  
 

Art.  3  
Voor het verkrijgen van een vergoeding voor woon-werkverkeer dient de afstand tussen de 
woonplaats en de standplaats in enkele richting minstens één kilometer te bedragen.  
 

Art. 4  
Het personeelslid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de opgegeven kilometers of het traject 
waarvoor hij een vergoeding of abonnement vraagt. Voor het bepalen van het aantal kilometers van 
het traject waarvoor de vergoeding wordt gevraagd, wordt gebruik gemaakt van Google Maps. 

Art.  5 – Woon-werkverkeer met de fiets 
Personeelsleden die gebruikmaken van de fiets voor hun verplaatsingen tussen de woonplaats en de 
standplaats hebben recht op een fietsvergoeding. Enkel de kortste of veiligste route komt in 
aanmerking.   

https://publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be/Vlaams-Brabant/Provincie/17532b60-9675-11ed-b0c8-05b62ca6b34c/uittreksels/7d189090-9d80-11ed-b0c8-05b62ca6b34c
http://www.vlaamsbrabant.be/reglementen
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Art. 6  
Voor woon-werkverkeer met de fiets wordt de wettelijk voorziene maximumvergoeding uitbetaald. 
 

Art. 7  
Personeelsleden vragen hun fietsvergoeding aan via de groene knop ‘fietsvergoedingen’ op de 
prikklok of via ESS (‘correctie prikking’). Personeelsleden die niet prikken, vragen hun fietsvergoeding 
aan via een schuldvordering. De aanvragen voor de fietsvergoeding moeten ingediend worden in de 
maand die volgt op de maand waarvoor de fietsvergoeding wordt gevraagd. Aanvragen die te laat 
werden ingediend, worden niet uitbetaald, behalve in geval van overmacht.  
 

Art. 8 – Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
Personeelsleden die gebruikmaken van een abonnement in tweede klasse voor hun verplaatsingen 
tussen de woonplaats en de standplaats, hebben recht op een volledige tegemoetkoming van de 
werkgever in de vervoerkosten.  
  
Het personeelslid dat met de trein in eerste klasse reist, betaalt zelf de supplementaire kosten.  
 

Art.  9  
De dienst personeel en organisatie bekijkt, in overleg met het personeelslid, welke 
abonnementsformule het voordeligst is. Enkel maand-, 3 maanden- of jaarabonnementen worden 
vergoed.  
  
Personeelsleden met een deeltijdse tewerkstelling of met meer dan één standplaats kunnen, na 
overleg met de dienst personeel en organisatie, gebruikmaken van een halftijds abonnement of een 
rittenkaart, indien dit goedkoper uitkomt dan een voltijds abonnement.  
 
In het kader van hybride werken zijn ook flex-abonnementen van de NMBS mogelijk, op voorwaarde 
dat deze formule door de NMBS aangeboden wordt.   
 

Art. 10  
Gebruikers van de trein die voor hun voor- of natraject gebruikmaken van de bus, kunnen een 
combinatieabonnement krijgen van De Lijn, STIB of TEC.  
 

Art.  11  
Trein- of buskaarten die zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de dienst personeel en 
organisatie werden aangekocht, worden niet vergoed.  
 

Art.  12  
Gebruikers van een abonnement kunnen geen fietsvergoeding ontvangen voor hetzelfde traject.  
 
Personeelsleden die - in combinatie met hun abonnement voor het openbaar vervoer - gebruikmaken 
van de fiets voor hun voor- of natraject, komen in aanmerking voor een fietsvergoeding op voorwaarde 
dat dit traject in enkele richting minstens een kilometer bedraagt.  
Het traject waarvoor reeds een tegemoetkoming in de kosten bestaat voor het gebruik van het 
openbaar vervoer wordt niet in aanmerking genomen.  
 

Art.  13  
Personeelsleden die niet langer mogen gebruikmaken van hun abonnement (wegens pensionering, 
uitdiensttreding, verhuizing,...) of langer dan drie maanden afwezig zullen zijn (wegens een 
verlofsysteem, detachering ...) moeten hun abonnement onmiddellijk inleveren bij de dienst personeel 
en organisatie. Indien het personeelslid nalaat het abonnement in te leveren, wordt de 
werkgeversbijdrage voor de duur van het onrechtmatig gebruik teruggevorderd.  
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Van personeelsleden die onterecht gebruikmaken van een abonnement of een abonnement hebben 
aangevraagd dat niet gebruikt wordt, wordt de volledige werkgeversbijdrage teruggevorderd.  
 

Art.  14 – Woon-werkverkeer met de auto 
Het personeelslid dat minstens 66% arbeidsongeschikt is en niet in staat is te voet, met de fiets of met 
het openbaar vervoer naar het werk te gaan, ontvangt een vergoeding voor de woon- 
werkverplaatsing met de wagen. Deze vergoeding is gelijk aan een treinabonnement tweede klasse 
op jaarbasis over dezelfde afstand.   
  
Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen, legt het personeelslid een attest voor met 
vermelding van het percentage arbeidsongeschiktheid.  
  
Wanneer de verplaatsing niet dagelijks wordt gedaan, wordt het bedrag van de tegemoetkoming 
vermenigvuldigd met de tewerkstellingsbreuk.  
 

Art.  15 – Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2023 en heft alle vorige reglementen met betrekking tot 
de vergoeding van kosten in het kader van woon-werkverkeer op.  
 
 
 
 
 

Contact 
Dienst personeel en organisatie, tel. 016 26 77 04, personeel@vlaamsbrabant.be 
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