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Onderwijspersoneel - kilometervergoeding woon-werkverkeer

Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;

BEVOEGDHEID

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40.

JURIDISCH KADER

 Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 17 
septies

 Decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs – XIII – mozaïek, hoofdstuk XI

 Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, artikel 13

 Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

 Omzendbrief 13AC/CR/JVM/JS van 22 december 2000 - volledige tenlasteneming door de 
werkgever van de vervoerskosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk. Toekenning 
van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer, punt 4

 Verslag afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van 12 november 2018.

 Verslag en protocol afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van 11 maart 2019.

MOTIVERING

In het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van 12 november 2018 werd aan het schoolbestuur 
gevraagd of de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer kon opgetrokken worden van € 0,15 naar € 
0,23/kilometer.

De kilometervergoeding voor woon-werkverkeer door het onderwijspersoneel wordt, in uitvoering van het 
onderwijsdecreet XIII, geregeld door de omzendbrief 13AC/CR/JVM/JS. In punt 4.3. van de omzendbrief 
wordt het bedrag vastgelegd op € 0,15/kilometer. De aanvragen voor deze kilometervergoeding worden 
ingediend bij het schoolbestuur die ze vervolgens terugvordert van het departement Onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap.

De kilometervergoeding voor woon-werkverkeer voor het personeel van het lokaal bestuur is vastgelegd 
op het maximale bedrag dat sociaal en fiscaal is vrijgesteld. Momenteel is dit bedrag € 0,23/kilometer.

Het schoolbestuur kan de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer door het onderwijspersoneel 
optrekken naar het niveau van het personeel van het lokaal bestuur, doch het departement onderwijs zal 
slechts de vastgelegde € 0,15/kilometer terugbetalen.

Voor 2018 werd een totaal van € 572,88 teruggevorderd van het departement Onderwijs. De jaarlijkse 
meerkost kan, bij ongewijzigd gedrag van het personeel, geschat worden op € 305,54.

We kunnen echter aannemen dat de maatregel het gebruik van de fiets, als duurzame verkeersmodus, 
zal bevorderen. De maatregel draagt dan ook bij aan de realisatie van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen ’11 duurzame steden en gemeenschappen’ en ’13 klimaatactie’.



Het voorliggend voorstel werd besproken op het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van 11 
maart 2019 en er werd in consensus een protocol van akkoord afgesloten.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Art. 1: Het personeelslid, dat onder de toepassing van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de 
rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de 
gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding valt, ontvangt een fietsvergoeding 
overeenkomst de bepalingen van de omzendbrief 13AC/CR/JVM/JS van 22 december 2000.

Art. 2: Het bedrag van de fietsvergoeding per afgelegde kilometer stemt overeen met het maximale 
bedrag dat sociaal en fiscaal is vrijgesteld. Elke wijziging van dit maximale bedrag heeft 
uitwerking van de eerste dag van het daaropvolgende jaar.

Art. 3: Onderhavige beslissing treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 4: Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling onderwijs en de afdeling interne 
zaken (dienst administratieve organisatie en dienst financiële organisatie).

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
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