
 

 
   

 

 
 
 

 

Terugbetalingsmodaliteiten woon- werkverkeer / fietsvergoeding 
 

 

Verplaatsing met openbaar vervoer 
Woon- werkverkeer met het openbaar vervoer wordt terugbetaald. De terugbetaling is beperkt tot de prijs 
van het goedkoopste vervoerbewijs beschikbaar bij dit gebruikte openbaar vervoermiddel. Bij het gebruik 
van de trein wordt enkel het gebruik van het vervoerbewijs 2e klasse terugbetaald (volledig reglement zie 
omzendbief 13AC/CR/JVM/JS). 
 
- Personeelsleden met een volledige opdracht voor een volledig schooljaar zijn verplicht om een 

jaarabonnement te nemen. 
 

- Personeelsleden met een onvolledige opdracht of onvolledig schooljaar 
- Onvolledig schooljaar: hier wordt de voordeligste formule aanvaard binnen de duur van de opdracht: 

3 maand, 1 maand, passes en rittenkaart. 
- Onvolledige opdracht (deeltijds): hier worden halftijdse treinkaarten, passes en rittenkaarten 

aanvaard, simuleer ook hier de voordeligste formule. 
- Passes en rittenkaarten worden pas na volledig gebruik terugbetaald en enkel voor de ritten die 

gebruikt zijn voor het woon-werkverkeer (uitzondering op de onmiddellijke terugbetaling). 
 
Bij uitdiensttreding of niet-gebruik van het vervoerbewijs dient het personeelslid het vervoerbewijs (binnen de 
2 werkdagen) in te leveren tegen ontvangstbewijs bij de vervoersmaatschappij die het heeft uitgereikt. 
 
Verplaatsing met de fiets 
Indien je de fiets gebruikt voor het volledige of een gedeelte van het traject van en naar het werk, dan kan je 
hiervoor een vergoeding krijgen. Minimum = 1 km enkele rit en maximum 1 traject per dag. Deze vergoeding 
wordt betaald voor de effectieve dagen waarop de fiets gebruikt wordt. Op het einde van de maand maakt je 
hiervoor een onkostennota via het portaal van scholengroep het Leercollectief 
 
Hoe kosten openbaar vervoer terugvorderen? 
Na de aanschaf van je abonnement, na het opgebruiken van een rittenkaart of pass, vorder je de 
terugbetaling aan via het portaal van scholengroep het Leercollectief. 
https://hetleercollectief.scholengroepportaal.be/ 
 
Hoe fietsvergoeding terugvorderen? 
Op einddatum van de maand vraag je de betaling aan via het portaal van scholengroep het Leercollectief. 
https://hetleercollectief.scholengroepportaal.be/ 
 

 

Verklaring inzake terugbetaling kosten woon-werkverkeer 
 

 

Ondergetekende, personeelslid van scholengroep Het Leercollectief, verklaart dat hij/zij kennis heeft 
genomen van de terugbetalingsmodaliteiten woon- werkverkeer / fietsvergoeding en verklaart dat: 
 

- Hij/zij de goedkoopste formule heeft uitgezocht voor zijn/haar opdracht van het lopend schooljaar. 
Wanneer bij controle blijkt dat niet de goedkoopste formule werd toegepast, kan door de 
school/scholengroep het supplement bovenop de goedkoopste formule teruggevorderd worden van 
het personeelslid. 
 

- Hij/zij bij uitdiensttreding of niet-gebruik van het vervoerbewijs (bij verhuizing, langdurige afwezigheid 
door  ziekte of zwangerschap, loopbaanonderbreking, ed) het vervoerbewijs (binnen de 2 
werkdagen) inlevert tegen ontvangstbewijs bij de vervoersmaatschappij die het heeft uitgereikt. Het 
ontvangstbewijs wordt overgemaakt aan de school en het gerecupereerde saldo wordt terugbetaald. 
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