
 

ARPS - BUNDEL 523 - STATUTAIR PERSONEEL 

Lijst van de van kracht zijnde bijvoegsels 

Nr Ref. bericht Deel Hoofdst.. Gewijzigde bladzijden Gew. tekst Opmerkingen 

- 44 P/1969 III I, III   Publicatie 

- 74 P/1970 III I 2 
Bijlage 1 

§ 8, e)  

- 41.P/1972 III I 4, 6, 7 §§ 17, 18  

- 100 P/1972 III I 
III 

2 
1 

Oud § 6 
§ 3 

Huidig § 5 

- 56 P/1975 III I 1,2 §§ 2 en 5 tot 
8 

Oud §§ 5 et 7 

28 33 P/1981 III I Bijlage 3  Vervanging 

31 3 P/1982 II IX   Publicatie 

45 23 P/1989 II IX 1 § 5 Vervanging 

47 36 P/1989 III I 7 § 36 Aanvulling 

59 26 PP/1998 III VIII   Publicatie 

61 12 PP/2001 III VII Volledig hoofdstuk   

65 51 PP/2001 II 
III 

 
V 

 
Volledig hoofdstuk 
Inhoudstafel Deel II 

 Publicatie hoofdstuk 

68 45 PP/2002 II IV Volledig hoofdstuk   

70 13 HR/2003 II X   Publicatie hoofdstuk 

75 74 H-HR/2005 II I 2 F. 8 Bladzijde vervangen 

76 76 H-HR/2005 III 
III 

VI 
VII 

Volledig hoofdstuk 
Volledig hoofdstuk  

  

77 34 H-HR/2006 II VII Volledig hoofdstuk    

79 85 H-HR/2008 II IV 1 § 2 Wijziging uurbedrag 

80 169 H-HR/2008 III 
III 

VI 
VII 

1 en 2 
1 en 2 

§ 5 
§ 5 

 

81 125 H-HR/2009 III I   § 3 bis Invoegen 

82 45 H-HR/2010 III I 5 tot 8 
 

Inhoudstafel 

Rubriek C Volledig 
Vervanging 
Vervanging 

83 46 H-HR/2010 III II Volledig hoofdstuk   

85 165 H-HR/2010 II III 
V 

Volledig hoofdstuk 
Volledig hoofdstuk 

 Vervanging 

86 118 H-HR/2011 III I 
II 

Bijlage 2 
Bijlage 

 Vervanging 
Vervanging 

87 166 H-HR/2011 II 
III 

 Bijlage 
Bijlage 

 Invoegen 
Invoegen 

88 60 H-HR/2012 III I 
II 

Bijlage 2 
Bijlage 

 Vervanging 

90 153 H-HR/2012 II XI   Publicatie hoofdstuk 

91 154 H-HR/2012 II IV 1 §4 
§5 

Schrapping 

92 155 H-HR/2012 I I   publicatie 

93 7 H-HR/2013 II XII   Invoegen 

99 194 H-HR/2014 II XIII Volledig hoofdstuk  Vervanging 

100 43 H-HR/2015 II VI Bijlage 3  Vervanging 

103 248 H-HR/2015 II XIV   Invoeging  

111 68 H-HR/2018 III I Bijlage 2  Vervanging 

112 70 H-HR 2018 II  Bijlage  Vervanging 

113 31 H-HR/2019 II VI Volledig hoofdstuk  Vervanging 

114 61 H-HR/2019 III VI 
VII 

 §5 Nieuw bedrag 

115 74 H-HR 2019 II XV Nieuw hoofdstuk  Invoegen 

 



DEEL I 

ALGEMEEN 

HOOFDSTUK I 

BEREKENING VAN MAANDELIJKSE TOELAGEN EN VERGOEDINGEN VOOR 
MAANDGEDEELTEN, DAGEN EN GEDEELTEN VAN EEN DAG 

A. VOORWOORD 

1. Dit deel heeft tot doel de algemene principes vast te leggen die de 
berekening van de toelagen en vergoedingen regelen evenals de regels 
voor de prorata berekening. 

2. Deze principes zijn van toepassing op alle toelagen en vergoedingen, 
tenzij een uitdrukkelijke afwijking voorzien is in de H-HR berichten die 
een toelage of vergoeding creëren. 

B. BEREKENING VAN DE TOELAGEN EN VERGOEDINGEN VOOR EEN 
VOLLEDIGE MAAND OF EEN MAANDGEDEELTE 

B.I. VOOR VOLLEDIGE MAANDEN 

B.I.1. Voor voltijds tewerkgestelde personeelsleden 

3.  De toelagen en vergoedingen voor een volledige maand zijn gelijk aan 
1/12 van het jaarbedrag van de toelage of de vergoeding aan 100% 
vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde vereffeningcoëfficiënt. 

B.I.2. Voor personeelsleden tewerkgesteld in een stelsel van deeltijdse 
arbeid 

4.  In functie van het tewerkstellingsregime bepaald door de reglementering 
wordt een bezoldigingspercentage toegepast op het geïndexeerd 
maandbedrag van de toelagen en de vergoedingen:  

 50 % voor een halftijdse benuttiging; 

 84,21 % voor een benuttiging aan 32u/38u. 

5. Om te beantwoorden aan contractuele of reglementaire 
noodwendigheden kan een ander percentage worden vastgesteld in 
functie van een bepaald stelsel van deeltijdse arbeid. 

B.II. MAANDGEDEELTE 

B.II.1. Begrip maandgedeelte 

6. Een maandgedeelte wordt berekend telkens de toestand of een wijziging 
in de toestand van het personeelslid in de loop van de maand dit 
noodzakelijk maakt: 

 ofwel bestaat het recht op de toelage of de vergoeding slechts voor 
een gedeelte van de maand (bv. aanwerving of definitief vertrek in de 
loop van de maand, aanvang of einde van het recht in de loop van de 
maand…); 

 ofwel moet een maandgedeelte bezoldigd worden in functie van 
verschillende parameters (bv. een verhoging of vermindering van de 
wedde, de aanvang, het einde of een wijziging van het stelsel van 
deeltijdse arbeid). 

 

  



Bundel 523-Deel I-Hoofdstuk I  
Berekening van maandelijkse toelagen en vergoedingen  
voor maandgedeelten, dagen en gedeelten van een dag. 

Blz. 2 

B.II.2. Principe 

7. Elk maandgedeelte wordt berekend in functie van het aantal 
kalenderdagen dat het omvat, in verhouding tot het totaal aantal 
kalenderdagen van de betrokken maand. 

De berekening gebeurt volgens de volgende formule: 

 

Maandgedeelte  = 

Geïndexeerd 
maandbedrag 

van de toelage of 
de vergoeding 

x

Aantal kalenderdagen van het 
maandgedeelte 

Aantal kalenderdagen in de 
maand 

 

8. In geval van deeltijdse tewerkstelling wordt het percentage van de 
tewerkstelling vervolgens toegepast op het bedrag van de toelage of de 
vergoeding voor het betrokken maandgedeelte (zie punt B.I.2. hiervoor). 

C. BEREKENING VAN MAANDELIJKSE TOELAGEN EN VERGOEDINGEN IN 
GEVAL VAN AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN OF BIJ NIET-
BEZOLDIGDE AFWEZIGHEID 

9. In functie van de bepalingen opgenomen in de regelgeving betreffende 
toelagen en vergoedingen, bestaan er twee wijzen om de prorata ervan 
te berekenen. 1 

C.I. PRORATA VOOR TOELAGEN EN VERGOEDINGEN VOLGENS 
DEZELFDE WIJZE ALS DE GLOBALE WEDDE (Zie bericht 152 H-
HR/2012 betreffende de berekening van de wedde voor 
maandgedeelten, dagen of gedeelten van een dag) 

C.I.1. Principe 

10. Bij de berekening van toelagen en vergoedingen voor maandgedeelten, 
die een afwezigheid om medische redenen of niet-bezoldigde 
afwezigheden omvatten, wordt gebruik gemaakt van een uurdeler. 

11. Het uurbedrag is het resultaat van een deling van het jaarbedrag van de 
toelage of de vergoeding door een coëfficiënt. Deze coëfficiënt wordt 
uurdeler genoemd. 

12. Voor de toelagen en de vergoedingen is de uurdeler 1/1976. 

C.I.2. Berekening van het bedrag van de toelage of de vergoeding voor 
afwezigheden om medische redenen 

13. Voor de toelagen en vergoedingen die dezelfde prorataregel volgen als 
de globale wedde, wordt geen enkele prorata toegepast op het 
geïndexeerd maandbedrag van de toelage of vergoeding omwille van 
afwezigheid om medische redenen welke ook de duur ervan is (volledige 
maand, volledige of onvolledige dag). 

C.I.3. Berekening van het bedrag van de toelage of de vergoeding voor 
niet-bezoldigde afwezigheden 

                                                           
 

1 Om de toe te passen prorataregel voor een toelage of een vergoeding te 
kennen, wordt verwezen naar het H-HR bericht of de H-HR reglementering 
dienaangaande.  



Bundel 523-Deel I-Hoofdstuk I  
Berekening van maandelijkse toelagen en vergoedingen  
voor maandgedeelten, dagen en gedeelten van een dag. 

Blz. 3 

1. Voor een volledige maand 

14. Het maandbedrag van de toelage of de vergoeding wordt teruggevorderd 
bij onbezoldigde afwezigheid gedurende een volledige maand. 

2. Voor een volledige of een onvolledige dag 

15. Het maandbedrag van de toelage of de vergoeding wordt verminderd met 
het aantal uurbedragen gelijk aan het aantal uren niet-bezoldigde 
afwezigheid. 

Het dagbedrag wordt bekomen door het uurbedrag van de toelage of de 
vergoeding te vermenigvuldigen met het aantal uren voorziene prestaties 
op de dag niet-bezoldigde afwezigheid. 

Voor de berekeningswijzen wordt verwezen naar de modaliteiten 
voorgeschreven voor de globale wedde in het bericht 152 H-HR/2012 
betreffende de berekening van de wedde voor maandgedeelten, dagen of 
gedeelten van een dag. 

C.II. PRORATA IN 30sten OP JAARBASIS 

C.II.1. Berekening van het bedrag van de toelage of de vergoeding bij 
afwezigheid om medische redenen 

16. Over een periode van een jaar totaliseert een teller de volledige dagen 
afwezigheid om medische redenen.  

Telkens als de teller van de dagen afwezigheid om medische redenen de 
30 eenheden bereikt, wordt overgegaan tot de terugvordering van een 
dertigste van het bedrag van de toelage of de vergoeding op de maanden 
waarin de afwezigheden om medische redenen zich hebben voorgedaan. 

1. Volledige maand 

17. Het maandbedrag van de toelage of de vergoeding wordt teruggevorderd 
in geval van afwezigheid om medische redenen onder de vorm van 
30/30en. 

2. Voor een volledige dag 

18. Telkens de teller van afwezigheid om medische redenen de 30 
kalenderdagen bereikt wordt het maandbedrag van de toelage of de 
vergoeding teruggevorderd onder vorm van x/30en van het bedrag van 
de toelage of de vergoeding van de betrokken maand per volledige dag 
afwezigheid om medische redenen en dit rekening houdend met het 
eventueel toegepast bezoldigingspercentage. 

3. Voor een onvolledige dag 

19. De uren die onvolledige dagen vormen worden niet getotaliseerd in de 
teller van de dagen afwezigheid om medische redenen en maken niet het 
voorwerp uit van een terugvordering. 

C.II.2. Berekening van het bedrag van een toelage of een vergoeding voor 
niet-bezoldigde afwezigheden 

1. Volledige maand 

20. In geval van niet-bezoldigde afwezigheid voor een volledige maand wordt 
het maandbedrag van de toelage of de vergoeding teruggevorderd onder 
vorm van 30/30en. 

  



Bundel 523-Deel I-Hoofdstuk I  
Berekening van maandelijkse toelagen en vergoedingen  
voor maandgedeelten, dagen en gedeelten van een dag. 

Blz. 4 

2. Voor een volledige dag 

21. De volledige dagen niet-bezoldigde afwezigheid worden onmiddellijk 
teruggevorderd. Het maandbedrag van de toelage of de vergoeding 
wordt teruggevorderd onder de vorm van 1/30e per volledige dag niet-
bezoldigde afwezigheid. 

3. Voor een onvolledige dag 

22. Voor onvolledige dagen onbezoldigde afwezigheid wordt de afwezigheid 
teruggevorderd onder de vorm van uren. 

Het maandbedrag van de toelage of de vergoeding wordt verminderd met 
een bedrag dat overeenstemt met het geïndexeerd uurbedrag van de 
toelage of de vergoeding vermenigvuldigd met de uren niet-bezoldigde 
afwezigheid. 

Het uurbedrag wordt berekend zoals bepaald in punt C.I.1. 



ARPS-Bundel 523 – Deel II 
Inhoudstafel 

 

 
 
 
Deel II. – TOELAGEN 
 

Hoofdstuk I.   Verkooptoelage 

Hoofdstuk II. 

Hoofdstuk III.   Toelage voor zaterdagwerk 

Hoofdstuk IV.   Toelage voor nachtwerk 

Hoofdstuk V.   Toelage voor zondagwerk 

Hoofdstuk VI.   Toelage voor de uitoefening van hogere functies 

Hoofdstuk VII.   Toelage voor het besturen van een dienstauto buiten de   
                            normale werkzaamheden 

Hoofdstuk VIII.  Toelage voor hulpverlening 

Hoofdstuk IX.   Toelage voor de toevallige uitoefening van de taak van tolk 

Hoofdstuk X.   Toelage voor het besturen van een vrachtwagen uitgerust met 
                            een gecompliceerd kraansysteem 

Hoofdstuk XI.   Haard- en standplaatstoelage 

Hoofdstuk XII.   Toelage voor het overnachten in een werktrein 

Hoofdstuk XIII.  Toelage voor speciale werken 

Hoofdstuk XIV.  Toelage voor het in regel stellen van reizigers in de treinen 

Hoofdstuk XV.  Kastoelage 

 



Bedrag van de toelagen
Bijlage bij ARPS-Bundel 523-Deel II

Grondbedrag

100 % 160,84% 164,06% 167,34% 170,69% 174,10%

1 /uur 2,3231 3,7365 3,8112 3,8874 3,9653 4,0445
2 /uur 2,2035 3,5441 3,6150 3,6873 3,7612 3,8363

3

- op een werkdag /dag 18,62 29,95 30,55 31,16 31,78 32,42
- op zon- of feestdag /dag 37,31 60,01 61,21 62,43 63,68 64,96

4 /uur 0,2124 0,3416 0,3485 0,3554 0,3625 0,3698
5

 /dag 1,77 2,85 2,90 2,96 3,02 3,08

- in de aanvangschaal /uur 0,3949 0,6352 0,6479 0,6608 0,6741 0,6875
- in de hogere schalen /uur 0,6319 1,0163 1,0367 1,0574 1,0786 1,1001
- voor hun vervangers /uur 0,3949 0,6352 0,6479 0,6608 0,6741 0,6875

7

- naar de moedertaal /uur 8,8498 14,2340 14,5187 14,8091 15,1057 15,4075
- naar een andere taal /uur 12,6426 20,3344 20,7410 21,1559 21,5797 22,0108

- tweetalige post
   -rang 3 en hoger (voldoende kennis), rang 9 tot 4 (elementaire kennis) /maand 120,00 193,01 196,87 200,81 204,83 208,92
   -rang 3 en hoger (voldoende kennis enkel"Module Luisteren") /maand 80,00 128,67 131,25 133,87 136,55 139,28
   -rang 9 tot 4 (enkel artikel 8) /maand 40,00 64,34 65,62 66,94 68,28 69,64
- treinbegeleidingspersoneel /maand 120,00 193,01 196,87 200,81 204,83 208,92
- eentalige post (centrale diensten)
   - rang 3 of hoger (voldoende kennis) /maand 80,00 128,67 131,25 133,87 136,55 139,28
   - andere personeelsleden (elementaire kennis) /maand 40,00 64,34 65,62 66,94 68,28 69,64

Bedragen aangepast met vereffeningcoëfficiënt
Aard van de toelage Eenheid

Toelage voor nachtwerk  (ARPS-Bundel 523-Deel II-Hoofdstuk IV)

Toelage voor hulpverlening - supplement (ARPS-Bundel 523-Deel II-Hoofdstuk VIII)

Toelage voor zaterdagwerk (ARPS-Bundel 523-Deel II-Hoofdstuk III)

Toelage voor de toevallige uitoefening van de taak van tolk (ARPS-Bundel 523-Deel II-
Hoofdstuk IX)

Toelage voor tolinklaarders (Bericht 126 P/1971)

Toelage voor het besturen van een dienstauto buiten de normale werkzaamheden
(ARPS-Bundel 523-Deel II- Hoofdstuk VII)

Bijzondere toelage toegekend voor de opstellers, de (eerste) opstellers van de
ontvangsten, de (eerste) commerciëel bedienden, de (eerste) verkeersinfobedienden
en de administratief(ve) secretarissen(esses) van de stations (Bericht 57 P/1975 en
bericht 28 PS/1994)

8

6

Toelage voor tweetaligheid (Bericht 11 H-HR 2018)
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Bedrag van de toelagen
Bijlage bij ARPS-Bundel 523-Deel II

Grondbedrag

100 % 160,84% 164,06% 167,34% 170,69% 174,10%

Bedragen aangepast met vereffeningcoëfficiënt
Aard van de toelage Eenheid

arrondissementschef Infrastructuur (Bericht 26 PP/2002)
Manager operations en sales manager  (bericht 85 H-HR 2013)
Manager competentie treinbegeleiding en manager operations treinbegeleiding
(bericht 120 H-HR 2013)
manager gewestelijk beheer Infrabel-Netwerk bij de Directie Infrabel-Netwerk (Bericht
44 H-HR/2006)
aanspreekpunt district bij Directie Infrabel-Netwerk (Bericht 45 H-HR/2006)
area manager PA bij Directie H-Patrimonium (Bericht 46 H-HR/2006)

/maand 165,00 265,39 270,69 276,11 281,64 287,27

10
/maand 114,26 183,78 187,45 191,20 195,03 198,93

11 /regel 0,45 0,72 0,74 0,75 0,77 0,78
12 /prestatie 17,93 28,84 29,42 30,00 8,69 31,22

/uur 0,8000 1,2867 1,3125 1,3387 1,3655 1,3928
min. /dag 4,00 6,43 6,56 6,69 6,83 6,96

14
/uur 1,3112 2,1089 2,1511 2,1941 2,2381 2,2828

15
/maand 83,77 134,74 137,43 140,18 142,99 145,84

16
/uur 0,5000 0,8042 0,8203 0,8367 0,8535 0,8705

17 /maand 80,58 129,60 132,20 134,84 137,54 140,29

18 /maand 41,67 67,02 68,36 69,73 71,13 72,55

19
/maand 30,00 48,25 49,22 50,20 51,21 52,23

- verlenging van de dagelijkse reistijd met minder dan 30 minuten 471,80 758,84 774,02 789,50 805,32 821,40
- verlenging van de dagelijkse reistijd met 30 tot 59 minuten 694,70 1.117,36 1.139,70 1.162,50 1.185,78 1209,47
- verlenging van de dagelijkse reistijd met minstens 60 minuten 917,60 1.475,87 1.505,39 1.535,49 1.566,25 1597,54

Toelage voor functionele tweetaligheid van het besturingspersoneel van
tractievoertuigen (Bericht 97 H-HR/2007)

Toelage aan de personeelsleden die de functie uitoefenen van

13

Reïntegratietoelage (Bericht 12 H-HR 2018)20

éénmalig

Schouwingstoelage Cargo (Bericht 98 H-HR/2007)

Toelage voor het besturen van een vrachtwagen uitgerust met een gecompliceerd
kraansysteem (ARPS-Bundel 523 Deel II-Hoofdstuk X)

Toelage voor onderhoudswerken of vernieuwing van de infrastructuur (Bericht 73 H-
HR 2019)

Toelage voor vertaalwerk (Bericht 6 PP/2002)

Speciale toelage voor het schoonmaken aan boord van de reizigerstreinen (Bericht 52 
H-HR /2007)

Toelage aan de monitoren (bericht 70 H-HR 2018)

Toelage aan de TOSC, titularis van een post van depanneerder rollend materieel
(Bericht 16 H-HR/2007)

9

Toelage aan de personeelsleden die de functie van Nationaal ICT operator uitoefenen
(Bericht 103 H-HR 2013)

Toelage "Rang 3 - 2e trap" (Bericht 64 H-HR/2007)
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Bedrag van de toelagen
Bijlage bij ARPS-Bundel 523-Deel II

Grondbedrag

100 % 160,84% 164,06% 167,34% 170,69% 174,10%

Bedragen aangepast met vereffeningcoëfficiënt
Aard van de toelage Eenheid

- 1e categorie 2,35 3,78 3,86 3,93 4,01 4,09
- 2e categorie 1,76 2,83 2,89 2,95 3,00 3,06
- 3e categorie 1,17 1,88 1,92 1,96 2,00 2,04

prospecteerder als dusdanig tewerkgesteld op 01.07.1999 243,66 391,90 399,74 407,74 415,90 424,21
andere 100,39 161,47 164,70 167,99 171,36 174,78

23 /maand 242,15 389,47 397,26 405,21 413,33 421,58
24 /dag 12,10 19,46 19,85 20,25 20,65 21,07
25 /maand 41,67 67,02 68,36 69,73 71,13 72,55
26 /maand 248,00 398,88 406,86 415,00 423,31 431,77

/maand 98,78 158,88 162,06 165,30 168,61 171,98

/maand 65,85 105,91 108,03 110,19 112,40 114,64
/uur 0,6500 1,0455 1,0664 1,0877 1,1095 1,1317

1,9459

30 Schouwingstoelage "cargo" (Bericht 98 H-HR/2007) /maand 41,67 67,02 68,36 69,73 71,13 72,55
31 Toelage SID (bericht 68 H-HR 2019) /dag 28,5714 45,9542 46,8733 47,8108 48,7685 49,7428
32

/maand 165,00 265,39 270,69 276,11 281,64 287,27

33 Specifieke toelage voor uitoefening Senior Buyer (Bericht 52 H-HR 2016) /maand 165,00 265,39 270,69 276,11 281,64 287,27

Specieke toelage laspersoneel (Bericht 102 H-HR 2013)
- polyvalentieniveau A 40,00 64,34 65,62 66,94 68,28 69,64
- polyvalentieniveau B /maand 60,00 96,50 98,43 100,40 102,41 104,46

80,00 128,67 131,25 133,87 136,55 139,28
35 Toelage lastechnoloog (Bericht 4 H-HR 2013) /maand 120,00 193,01 196,87 200,81 204,83 208,92
36 Kastoelage ARPS Bundel 523, Deel II, Hoofdstuk XV /prestatie
37 Toelage toezicht op aanbestede werken (Bericht 70 H-HR 2019) /dag 1,3700 2,2035 2,2476 2,2925 204,8280 2,3852
38 Herwaarderingsmaatregelen filière Track (bericht 71 H-HR 2019)

 - Toelage nachtwerk  / uur 2,7436 4,4128 4,5011 4,5911 4,6831 4,7766

(1) Voor het begrip "volledige prestatie" zie ARPS-Bundel 523-Deel II-Hoofdstuk I-paragraaf 3.

Forfaitair bedrag van 1,75 EUR

1,9077

/maand

Toelage voor prospecteerder (Bericht 147 H-HR/2007)

- toelage algemene basispolyvalentie

22

27

/volledige 
prestatie 

(1)

34

- polyvalentieniveau C

Forfaitaire toelage artsen personeelsleden van de Belgische Spoorwegen (Bericht 43
H-HR/2018)

Toelage voor het besturen van tractievoertuigen door personeelsleden van de Directie
I-Infrastructuur (Bericht 94 H-HR/2009)

21

29

28

Verkooptoelage (ARPS-Bundel 523-Deel II-Hoofdstuk I)

- licentie A3 en A4

Toelage voor senior auditor (Bericht 40 H-HR 2015)

Personeel van het arrondissement hogesnelheidslijnen (Bericht 34 H-HR 2019)

- licentie A2

"Cargo" toelage (Bericht 190 H-HR 2013)

Toelage voor handelsagenten (Bericht 148 H-HR/2007)
Toelage voor het overnachten in een werktrein

1,98471,83361,1400
Specifieke toelage fibre-fix en tele-fix teams bij de televerbindingen (Bericht 66H-
HR/2008) 1,8702/uur
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DEEL II 

TOELAGEN 

Hoofdstuk I 

VERKOOPTOELAGE 

A.  DEFINITIE 

1.   De verkooptoelage is een geldelijk voordeel dat toegekend wordt aan sommige 
personeelsleden, die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de verkoop 
van vervoerbewijzen van de reizigersdienst. 

B.  BEGUNSTIGDEN 

2.  Hebben recht op de verkooptoelage de personeelsleden die de graad bekleden 
van of belast zijn met de volgende functies: 

a) verkoper “Reizigersvervoer nationaal of internationaal"; 

b) personeelslid dat een bagageloket bedient; 

c) personeelslid belast met televerkoop van vervoerbewijzen bij reizigers 
internationaal; 

d) ontvanger, tewerkgesteld in een Beheerscentrum van de Verkoop; 

e) personeelslid tewerkgesteld als adjunct van de ontvanger in een 
Beheerscentrum van de Verkoop; 

f) infobediende "Nationaal of Internationaal Verkeer". 

C. TOEKENNINGSVOORWAARDEN 

3.  De verkooptoelage wordt toegekend per volledige prestatie. Onder “volledige 
prestatie” wordt iedere prestatie verstaan van meer dan 4 uren. 

4.   Iedere prestatie van 4 uren of minder wordt gelijkgesteld met een halve prestatie. 
Twee halve prestaties zijn evenwaardig aan een volledige prestatie. 

D.  BEREKENINGSWIJZE 

5.   De verkooptoelage wordt berekend op basis van het aantal volledige prestaties 
die het recht openen op de toelage waarvan sprake, vermenigvuldigd met het 
bedrag dat overeenstemt met de categorie tot dewelke het personeelslid behoort. 

E.  BEDRAG VAN DE TOELAGE 

6.   De bedragen van de verkooptoelage zijn “forfaitaire” bedragen, veranderlijk 
volgens de categorie. Die bedragen zijn vermeld onder letter F – cijfer II hierna; 
zij worden onderworpen aan het indexeringsstelsel dat van toepassing is op de 
bezoldigingen. 

F.  CATEGORIEEN 

7.  I Indeling bij een bepaalde categorie. 

De indeling van de begunstigden, vermeld onder letter B a) hierboven tot een 
bepaalde categorie, gebeurt naar rata van de jaarlijkse ontvangsten van ieder 
verkooppunt dat instaat voor de ontvangsten. 

Deze indeling in categorieën wordt jaarlijks herzien. De eventuele wijziging van 
categorie wordt van toepassing op 1 januari van het jaar dat volgt op deze 
wijziging. 
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8.  II Indeling van de prestaties per categorie en bedrag van de toelage (aan 100%) 

Categorie 

 

Aard van de prestaties Bedrag in 
EUR 

1° categorie 

•  verkoper in verkooppunten waarvan de jaarlijkse 
ontvangst 2.478.935,50 EUR(1) bereikt of 
overschrijdt 

•  prestaties bij televerkoop 

2,35 

2° categorie 

•  verkoper in verkooppunten waarvan de jaarlijkse 
ontvangst gelijk aan of hoger is dan 495.787,50 
EUR en lager dan 2.478.935,50 EUR(1) 

•  infobedienden 

1,76 

3° categorie 

•  verkoper in verkooppunten waarvan de jaarlijkse 
ontvangst lager is dan 495.787,50 EUR(1) 

•  ontvanger 

•  adjunct van de ontvanger 

•  personeelslid dat een bagageloket bedient 

1,17 
 

G.  TOEPASSINGSMODALITEITEN  

9.  Het aantal prestaties die recht geven op de verkooptoelage, evenals de categorie 
en de te betalen bedragen dienen meegedeeld te worden aan het 
bezoldigingsbureau met een staat P 101 uiterlijk op de 15de van de maand A+1. 

10. De verkooptoelage voor een bepaald trimester wordt betaald onder het 
codenummer x480 met de weddestaten van de 2e maand van het volgende 
trimester. 

11. De verkooptoelage is onderworpen aan de inhoudingen voor de R.S.Z. (Sector 
Geneeskundige Verzorging), voor de Kas van de Sociale Solidariteit en aan de 
bedrijfsvoorheffing. 

  Zij is onder dezelfde voorwaarden als de wedde vatbaar voor afstand en beslag. 

                                                 
(1)  Enkel van toepassing voor begunstigden vermeld onder letter B. a). 



 

 

 



DEEL II 

TOELAGEN 

Hoofdstuk III 

TOELAGE VOOR ZATERDAGWERK 

A. BEGINSEL 

1 Aan het personeel wordt een toelage voor zaterdagwerk toegekend voor 
werk dat tussen 0 en 24 u verricht wordt op de zaterdagen, die niet 
samenvallen met een wettelijke feestdag. 

De toelage wordt niet toegekend voor prestaties die eindigen na 19.00 
uur op 24 en 31 december wanneer deze op een zaterdag vallen en 
waarvoor bij toepassing van ARPS - Bundel 523 - Deel II - Hoofdstuk V 
een toelage voor zondagswerk wordt toegekend. 

De trajecttijden waarvan sprake in het ARPS - Bundel 541 - § 25 worden 
gelijkgesteld met effectieve prestaties en geven recht op de toelage voor 
zaterdagwerk. 

Hogere ambtenaren met een graad in de beheersloopbaan (eerste 
inspecteur of een gelijkwaardige of hogere graad) kunnen geen 
aanspraak maken op de toelage voor zaterdagwerk. 

B. BEDRAG VAN DE TOELAGE 

2 Het uurbedrag van de toelage is vastgesteld op € 2,2035 (aan 100%) en 
wordt aangepast volgens het indexeringsstelsel dat van toepassing is op 
de bezoldigingen. 

3 De uren die recht geven op de toelage worden per prestatie afgerond: het 
gedeelte van een uur wordt voor één uur geteld indien het ten minste 30 
minuten bedraagt, zo niet valt het weg. 

De uren worden op het einde van de maand opgeteld om het te betalen 
bedrag te berekenen. 

Opmerking. 

Voor de berekening van de toelage voor zaterdagwerk dienen de uren, 
gepresteerd op een zaterdag die niet met een wettelijke feestdag 
samenvalt, altijd geteld bij de prestaties van de kalendermaand waarin 
deze zaterdag valt. 

C. TOEPASSINGSMODALITEITEN 

I. INDIENEN DER GEGEVENS 

4 De prestaties die recht geven op de toelage voor zaterdagwerk worden 
ingediend in de informaticatoepassing die gebruikt wordt voor de 
registratie van de aan- en afwezigheden van het personeelslid. 

5 Regelingen worden vermeld op een formulier P197; dat document wordt 
overgemaakt aan het bezoldigingsbureau. 

II. BETALING 

6 De toelage voor zaterdagwerk wordt betaald met de bezoldigingsstaten 
van de maand A + 2. 
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III. AFHOUDINGEN 

7 De toelage voor zaterdagwerk is onderworpen aan de inhoudingen voor 
de RSZ (Sector Geneeskundige Verzorging), voor de Kas van de Sociale 
Solidariteit en aan de bedrijfsvoorheffing. 

8 Zij is onder dezelfde voorwaarden als de wedde vatbaar voor afstand en 
beslag. 

IV. CONTROLE 

9 De controle op de juistheid van het aantal uren dat recht geeft op de 
toelage wordt ter plaatse door de inspecteurs H-HR uitgeoefend. 
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DEEL II 

TOELAGEN 

HOOFDSTUK IV 

TOELAGE VOOR NACHTWERK 

A. BEGINSEL 

1 Er wordt aan het personeel een toelage voor nachtwerk toegekend. 

Wordt als nachtwerk beschouwd: 

- werk verricht tussen 20 en 6 uur; 

- werk verricht tussen 6 en 8 uur op voorwaarde dat de prestatie ten 
laatste om 6 uur is aangevangen. 

De trajecttijden waarvan sprake in ARPS-Bundel 541 - § 25 worden 
gelijkgesteld met effectieve prestaties en geven recht op de toelage voor 
nachtwerk. 

Hogere ambtenaren met een graad in de beheersloopbaan (eerste 
inspecteur of een gelijkwaardige of hogere graad) kunnen geen 
aanspraak maken op de toelage voor nachtwerk. 

B. BEDRAG VAN DE TOELAGE 

2 Het bedrag van de toelage is vastgesteld op 2,3231 EUR (aan 100%) per 
uur en wordt aangepast volgens het indexeringsstelsel dat van 
toepassing is op de bezoldigingen. 

3 De uren die recht geven op de toelage worden per prestatie afgerond: het 
gedeelte van een uur wordt voor één uur geteld indien het ten minste 30 
minuten bedraagt, zo niet valt het weg. 

De uren nachtwerk op de eerste dag van de maand die aansluiten op een 
prestatie aangevangen voor 24.00 uur, worden gevoegd bij het aantal 
uren nachtwerk van de maand van aanvang van de prestatie. 

De uren worden op het einde van de maand A opgeteld om het te betalen 
bedrag te berekenen. 

C. TOEPASSINGSMODALITEITEN 

I. INDIENEN DER GEGEVENS 

4 De prestaties die recht geven op de toelage voor nachtwerk worden 
ingediend in de informaticatoepassing die gebruikt wordt voor de 
registratie van de aan- en afwezigheden van het personeelslid. 

5 Regelingen worden vermeld op een formulier P197; dat document wordt 
overgemaakt aan het bezoldigingsbureau. 

II. BETALING 

6 De toelage voor nachtwerk wordt betaald met de bezoldigingsstaten van 
de maand A+2. 
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III. AFHOUDINGEN 

7 De toelage voor nachtwerk is onderworpen aan de inhouding voor de Kas 
van de Sociale Solidariteit en aan de bedrijfsvoorheffing. 

8 Zij is onder dezelfde voorwaarden als de wedde vatbaar voor afstand en 
beslag. 

IV. CONTROLE 

9 De controle op de juistheid van het aantal uren dat recht geeft op de 
toelage, wordt ter plaatse door de inspecteurs H-HR uitgeoefend. 



DEEL II 

TOELAGEN 

HOOFDSTUK V 

TOELAGE VOOR ZONDAGSWERK 

A. BEGINSEL 

1 Er wordt aan het personeel een toelage voor zondagswerk toegekend. 

Alleen werk dat tussen 0 en 24 uur wordt verricht op de zondagen en op 
de wettelijke feestdagen, wordt als zondagswerk beschouwd. 

De toelage voor zondagswerk wordt ook toegekend voor alle uren 
prestatie geleverd op 24 en/of 31 december op voorwaarde dat deze 
prestaties na 19 uur eindigen. De om die reden toegekende toelage voor 
zondagswerkwerk mag niet samengevoegd worden met de normale 
toelage voor zaterdagwerk of voor zondagswerk. 

De trajecttijden waarvan sprake in het ARPS -  Bundel 541 - § 25 worden 
gelijkgesteld met effectieve prestaties en geven recht op de toelage voor 
zondagswerk. 

Hogere ambtenaren met een graad in de beheersloopbaan (eerste 
inspecteur of een gelijkwaardige of hogere graad) kunnen geen 
aanspraak maken op de toelage voor zondagswerk. 

B. BEDRAG VAN DE TOELAGE 

2 Het uurbedrag van de toelage is gelijk aan de geïndexeerde uurwaarde 
van de globale wedde van het betrokken personeelslid, eventueel 
verhoogd met het uurbedrag van de toelage voor uitoefening van hogere 
functies. 

3 De uren die recht geven op de toelage, worden per prestatie afgerond: 
het gedeelte van een uur wordt voor één uur geteld indien het ten minste 
30 minuten bedraagt; zo niet valt het weg. 

De uren worden op het einde van de maand opgeteld om het uit te 
betalen bedrag te berekenen. 

C. SAMENVOEGING 

4 Opgeheven 

D. TOEPASSINGSMODALITEITEN 

I. INDIENEN DER GEGEVENS 

5  De prestaties die recht geven op de toelage voor zondagswerk worden 
ingediend in de informaticatoepassing die gebruikt wordt voor de 
registratie van de aan- en afwezigheden van het personeelslid. 

6 Regelingen worden vermeld op een formulier P197; dat document wordt 
overgemaakt aan het bezoldigingsbureau. 

II. BETALING 

7 De toelage voor zondagswerk wordt maandelijks door middel van de 
weddenstaten van de maand A + 2 betaald. 
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III. AFHOUDINGEN 

8 De toelage voor zondagswerk is onderworpen aan een inhouding voor de 
Kas der Sociale Solidariteit en aan de bedrijfsvoorheffing. 

9 Ze is onder dezelfde voorwaarden als de wedde vatbaar voor afstand en 
beslag.  

IV. CONTROLE 

10 De controle op de juistheid van het toegepast uurbedrag en het aantal 
uren dat recht geeft op de toelage, wordt ter plaatse door de inspecteurs 
H-HR uitgeoefend. 
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DEEL II 
 

TOELAGEN 
 
 

HOOFDSTUK VI – TOELAGE VOOR DE UITOEFENING VAN HOGERE FUNCTIES 
 
A.  BEPALING 
 
1 De toelage voor de uitoefening van hogere functies wordt verleend aan 

personeelsleden die tijdelijk belast worden met de werkzaamheden die 
normaal verricht worden door een personeelslid met een hogere graad, 
ter compensatie voor de bijkomende lasten en verantwoordelijkheden die 
zij daarbij op zich nemen. 

 
Ze wordt toegekend aan statutaire personeelsleden. Niet-statutaire 
personeelsleden kunnen geen aanspraak maken, aangezien zij bezoldigd 
moeten worden volgends de functie voorzien in hun arbeidscontract. 

 
B.  TOEKENNINGSVOORWAARDEN 
 
2 De toelage wordt verleend ingeval daadwerkelijk een hogere functie wordt 

uitgeoefend in een graad van rang 9 tot 3 gedurende een onafgebroken 
periode met vastgestelde minimumduur wanneer: 
 
- de post niet ingevuld is door een titularis; 
- de titularis van de post tijdelijk afwezig is; 
- de titularis van de post in opleiding is en dit gedurende de eerste 3 

maanden van de opleiding. 
 
I. HOGER GEACHTE FUNCTIE 
 
3 Een door een personeelslid uitgeoefende functie wordt hoger geacht dan 

de beklede graad wanneer het maximumbedrag van de aan die hogere 
graad verbonden weddeschaal meer bedraagt dan het maximumbedrag 
van de weddeschaal die met de graad van het personeelslid 
overeenstemt. 

 
4  Om die schalen te vergelijken moet men: 

 
- de hoogste graad in aanmerking nemen wanneer er verscheidene 

graden voor de functie gelden. Die gevallen zijn opgenomen in bijlage I; 

- in voorkomend geval, het schaalmaximum verhogen met de vaste 
toeslagen waarvan sprake in de rubrieken 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 en 2.1.6 
van het ARPS – Bundel 520. 

 
5 In sommige gevallen wordt de uitoefening van een beter bezoldigde 

betrekking niet als de uitoefening van een hogere functie beschouwd. Die 
gevallen zijn opgenomen in bijlage II. 
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II. VEREISTE MINIMUMPERIODE 
 
6  De hogere functies moeten daadwerkelijk uitgeoefend worden: 
  

a) minstens 4 uur indien het gaat om de uitoefening van een functie van: 
 
- rang 9 tot 6, met uitzondering van deze opgenomen in punt b) en 

c) hieronder 
- technicus 
- eerste technicus 
- hoofdtechnicus-electromecanicien 

 
b) minstens 1 gepresteerde dag wanneer het gaat over de uitoefening 

van de functie van: 
 

 - adjunct veiligheidschef 
- adjunct onderstationschef 
- adjunct stationschef 
- commercieel bediende 
- eerste hoofdinstructeur (begeleiding) 
- eerste veiligheidsbediende 
- exploitatieklerk 
- factageklerk 
- gespecialiseerd veiligheidsbediende 
- hoofdinstructeur (begeleiding) 
- hoofdverkeersleider (niveau 1)  
-  hoofdverkeersleider (niveau 2)    
- instructeur (begeleiding) 
- klerk telefonische inlichtingen 
- onderstationschef 
- ontvanger 
- opsteller opgenomen in bericht 57 P van 1975 
- teamleader info  
- technisch-administratief assistent  
- technisch ondersectorchef (alle specialiteiten) 
- veiligheidsbediende 
- verkeersinfobediende 
- verkeersleider (niveau 1) 
- verkeersleider (niveau 2) 
- verkeersleider (niveau 3) 

 
c) gedurende een onafgebroken periode van minstens 7 gepresteerde 

dagen indien het gaat over de uitoefening van de functie van: 
 

- eerste adjunct stationschef 
- eerste factagechef 
- eerste hoofdontvanger 
- eerste hoofdteamleader info - hoofdteamleader info 
- eerste technisch sectorchef 
- eerste veiligheidschef 
- factagechef 



Bundel 523-Deel II-Hoofdstuk VI 
Bladz. 3 

- hoofdontvanger 
- inspecteur van de beweging 
- technisch sectorchef 
- veiligheidschef 

 
d) een onafgebroken periode van ten minste 14 gepresteerde dagen, in 

de andere dan de hiervoor bedoelde gevallen.  
 

7  Wanneer de vereiste periode van effectief werk is bereikt, wordt de 
toelage verleend vanaf het eerste uur van de uitoefening van de hogere 
functies. 
 
Normale dienstvrijstellingen die in aanmerking worden genomen voor de 
toekenning van de volledige productiviteitspremies, worden gelijkgesteld 
met effectief werk en openen derhalve het recht op de toelage voor de 
uitoefening van hogere functies. 

 
8   Voor het bepalen van de vereiste minimumperiode voor de uitoefening 

van hogere functies, komen onvolledige prestaties enkel in aanmerking 
voor zover ze ten minste een halve dag bedragen. 

 
Voor de toepassing van de bepalingen vervat in paragrafen 6 en 7 wordt 
een halftijds verminderde dagprestatie voor een halve dag geteld en elke 
andere verminderde dagprestatie van minstens 6 uur of meer voor een 
volledige dag. 

 
In het stelsel van de variabele werktijd, telt een prestatie tijdens de 
volledige vaste stamtijd elk voor een halve dag. Bij vermindering van de 
arbeidsduur tijdens de vaste stamtijden telt 3 uur prestatie voor een halve 
dag en 6 uur voor een volledige dag. 
 
Bij de berekening van de toelage worden de uren van de prestaties 
evenwel voor hun werkelijke duur gerekend. 

 
9  De afwezigheid van de plaatsvervanger wordt niet als een onderbreking 

van een periode van hogere functies aanzien, behalve indien tijdens deze 
afwezigheid de hogere functies door een ander personeelslid worden 
uitgevoerd. 

 
10 Indien de vervanger deeltijds werkt, mag de periode van de uitoefening 

van hogere functies niet onderbroken worden door een andere vervanger. 
 
Wanneer de vervanger gedurende een periode van uitoefening van 
hogere functies zijn normale functies moet uitoefenen op een dag waarop 
geen prestaties voor hogere functies voorzien zijn, wordt de uitoefening 
van zijn normale functie niet beschouwd als een onderbreking.  
 

11 Wanneer de titularis van de post deeltijds werkt, wordt hij beschouwd als 
tijdelijk afwezig gedurende de periodes van niet benuttiging;  indien de 
tijdsvoorwaarden vervuld zijn, kan de toelage voor de uitoefening van 
hogere functies toegekend worden. 
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C. UITGESLOTEN GEVALLEN 
 
I. NUMERIEK AANGEVULDE VACANTE POST 
 
12              Er wordt geen toelage voor de uitoefening van hogere functies 

toegekend wanneer de post numeriek wordt aangevuld ongeacht de 
graad die het personeelslid heeft. 

 
II. EEN PERSONEELSLID DAT DE ALS WEDDE GELDENDE VARIABELE 

TOESLAG GENIET GELIJK AAN HET VOLLEDIG VERSCHIL TUSSEN DE 
GLOBALE WEDDE VAN DE NORMAAL TOEGANKELIJKE HOGERE GRAAD 
EN DE GLOBALE WEDDE VAN DE BEKLEDE GRAAD 

 
13              Dit personeelslid krijgt geen toelage voor de uitoefening van hogere 

functies wanneer hij tewerkgesteld is in de voor hem normaal 
toegankelijke hogere betrekking of in een betrekking met een 
gelijkwaardige graad. (zie ARPS-Bundel 520 punt 2.2.4.) 

 
III. POSTEN WAARVOOR MEN VERPLICHT HOUDER MOET ZIJN VAN EEN 

DIPLOMA, EEN OPLEIDING, OF EEN CERTIFICAAT   
 
14  De uitoefening van een hogere functie op een post toegekend aan een 

personeelslid  die houder is van een wettelijk beschermde graad kan 
enkel uitgevoerd worden door een personeelslid die houder is van het 
vereiste diploma. 
 
De uitoefening van een hogere functie op een post waarvoor een licentie, 
een certificaat of een opleiding noodzakelijk is, kan enkel uitgevoerd 
worden door een personeelslid die houder is van de vereiste titel. 
 
Niet-limitatieve lijst van de betrokken functies: 
 

- Adjunct onderstationschef 
- Adjunct stationschef 
- Adjunct veiligheidschef 
- Architect 
- Arts 
- Burgerlijk ingenieur 
- Eerste onderstationschef 
- Eerste veiligheidsbediende 
- Gespecialiseerd veiligheidsbediende 
- Hoofdverkeersleider (niveau 2) 
- Industrieel lasser 
- Maatschappelijk(e) assistent(e) 
- Onderstationschef 
- Treinbegeleider 
- Treinbestuurder 
- Veiligheidsbediende 
- Veiligheidschef 
- Verkeersleider (niveau 1) 
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- Verkeersleider (niveau 2) 
- Verkeersleider (niveau 3) 
- Verpleger (verpleegster) 

 
D.  UURBEDRAG VAN DE TOELAGE 
 
I. BEGINSELEN 
 
15             De toelage wordt berekend op grond van het verschil tussen de 

bezoldiging die de plaatsvervanger zou ontvangen in geval van 
benoeming tot de uitgeoefende hogere betrekking en de bezoldiging die 
hij in zijn normale functie geniet. 
 

16 Onder bezoldiging moet worden verstaan, de globale wedde en de haard- 
of standplaatsvergoeding. 

 
Wanneer er verscheidene graden voor de uitgeoefende hogere functie 
gelden – deze gevallen zijn opgenomen in bijlage I – wordt voor die 
functie de bezoldiging in de lagere graad van de beschouwde groep in 
aanmerking genomen. 

 
17  Het uurbedrag van de toelage is gelijk aan het verschil tussen de 

uurbezoldiging in de hogere functie, enerzijds, en die in de normale 
functie, anderzijds.  
 

18  Het uurbedrag van de toelage wordt evenwel beperkt tot maximum het 
verschil dat het personeelslid zou ontvangen indien hij hogere functies 
zou uitoefenen in een graad van 2 niveaus hoger dan zijn eigen graad.  

 
Het eerste niveau is de onmiddellijk bovenliggende graad en het tweede 
niveau is de onmiddellijk daarboven liggende graad. 

 
 
E.  AANWIJZING VAN DE PLAATSVERVANGER. 
 
19 De onmiddellijke chef is belast met de waarneming van de voornaamste 

werkzaamheden van een niet aangewezen of tijdelijk afwezig 
personeelslid ten einde de toekenning van hogere functies te voorkomen. 

 
20 De uitoefening van de hogere functies moet in principe toegekend worden 

aan het personeelslid dat de hoogste graad bezit. Uiteindelijk kan echter 
de onmiddellijke chef het personeelslid aanduiden die hij het meest 
geschikt acht.   

  
21   Het trapsgewijs toekennen van hogere functies moet worden vermeden.  
 
 
F. UITBETALING 
 
22 De toelage voor de uitoefening van hogere functies wordt maandelijks 

uitbetaald met de bezoldigingsstaten van de maand A + 2. 
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G. AFHOUDINGEN 
 
23 De toelage voor de uitoefening van hogere functies is onderworpen aan 

de inhoudingen voor de Kas van de Sociale Solidariteit en aan de 
bedrijfsvoorheffing voor de statutaire personeelsleden.  

 
Ze is onder dezelfde voorwaarden als de bezoldiging vatbaar voor afstand 
en beslag. 
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 Graden die, per groep, voor eenzelfde functie gelden: 

 

 assistent-informatica en eerste assistent-informatica 

 boekhouder 1e klasse en hoofdboekhouder (*) 

 bureauchef en afdelingssecretaris (*)  

 commercieel bediende en eerste commercieel bediende 

 coördinator-bestuurder infra en eerste coördinator-bestuurder infra 

 eerste adjunct-stationschef en inspecteur van de beweging (*) 

 hoofdinstructeur (begeleiding) en eerste hoofdinstructeur (begeleiding) (*) 

 hoofdontvanger en eerste hoofdontvanger (*) 

 hoofdteamleader info en eerste hoofdteamleader info (*) 

 hoofdverkeersleider (niveau 2) en hoofdverkeersleider (niveau 1(*)) 

 informaticus en hoofdinformaticus (*) 

 inspecteur (vertaling) en afdelingssecretaris (vertaling) (*)  

 lasmonitor en eerste lasmonitor  

 maatschappelijk assistent(e) en maatschappelijk assistent(e) 1e klasse 

 onderstationschef en eerste onderstationschef 

 opsteller – boekhouder en boekhoudkundig secretaris(esse) 

 opsteller en administratief(ve) secretaris(esse)  

 opsteller van de ontvangsten en eerste opsteller van de ontvangsten 

 programmeur en analist-programmeur 

 technicus chemist en eerste technicus chemie 

 technisch coördinator en eerste technisch coördinator 

 technisch sectorchef en eerste technisch sectorchef (*) 

 technisch tekenaar en eerste technisch tekenaar 

 tekenbureauchef en hoofdtekenbureauchef (*) 

 tuinbouwkundig controleur en tuinbouwkundig controleur 1e klasse (*) 

 veiligheidschef en eerste veiligheidschef (*) 

 verkeersinfobediende en eerste verkeersinfobediende 

 verpleger (verpleegster) en verpleger (verpleegster) 1e klasse 

(*) en adjunct-eerste inspecteur 
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                                                                                                                                                 Bijlage II 

Vervangingen die niet als uitoefening van een hogere functie beschouwd worden. 

 
Rubriek Graad van de plaatsvervanger Uitgeoefende functie of graad 

van het vervangen personeelslid 
1 Boekhouder 1e klasse 

Bureauchef 
Eerste adjunct-stationschef 
Hoofdinstructeur (begeleiding) 
Hoofdontvanger 
Hoofdteamleader info 
Hoofdverkeersleider (niveau 2) 
Informaticus 
Inspecteur (vertaling) 
Tekenbureauchef 
Veiligheidschef 

Hoofdboekhouder (*) 
Afdelingssecretaris (*) 
Inspecteur van de beweging (*) 
Eerste hoofdinstructeur (begeleiding) (*) 
Eerste hoofdontvanger (*) 
Eerste hoofdteamleader info (*) 
Hoofdverkeersleider (niveau 1) (*)  
Hoofdinformaticus (*) 
Afdelingssecretaris (vertaling) (*) 
Hoofdtekenbureauchef (*) 
Eerste veiligheidschef (*) 

2 Technisch sectorchef  Eerste technisch sectorchef (*) 
3 
 

 

Maatschappelijk assistent(e) 
Programmeur 
Verpleger (verpleegster) 

Maatschappelijk assistent(e) 1e klasse 
Analist-programmeur 
Verpleger (verpleegster) 1e klasse 

4 Tuinbouwkundig controleur Tuinbouwkundig controleur 1° klasse 
5 Coördinator-bestuurder infra 

Lasmonitor 
Technisch coördinator 

Eerste coördinator-bestuurder infra 
Eerste lasmonitor  
Eerste technisch coördinator 

6 Opsteller 
Opsteller-boekhouder 

Administratief(ve) secretaris(esse) 
Boekhoudkundig secretaris(esse) 

7 Commercieel bediende 
Opsteller van de ontvangsten 
Verkeersinfobediende 

Eerste commercieel bediende 
Eerste opsteller van de ontvangsten 
Eerste verkeersinfobediende 

8 Technisch tekenaar Eerste technisch tekenaar 
9 Onderstationschef Eerste onderstationschef 

10 Technicus chemist Eerste technicus chemie 
11 Assistent-informatica Eerste assistent-informatica  

 
(*) of adjunct-eerste inspecteur  
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DEEL II 

TOELAGEN 

HOOFDSTUK VI 

TOELAGE VOOR HET BESTUREN VAN EEN DIENSTAUTO BUITEN DE NORMALE 
WERKZAAMHEDEN 

A. ALGEMEEN 

1 De toelage voor het besturen van een dienstauto buiten de normale 
werkzaamheden is een geldelijk voordeel dat wordt toegekend aan de 
personeelsleden die bijkomend aan hun normale werkzaamheden, het besturen 
van een dienstvoertuig op zich nemen. 

2 Deze personeelsleden moeten in het bezit zijn van het voor dat type voertuig 
vereiste rijbewijs en eventueel een gunstig medisch verslag categorie II 
(Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs). 

3 De toelage wordt niet toegekend aan het personeelslid dat titularis is van een 
graad waarvan de toegang of de regularisatie na stage of proef naast andere 
voorwaarden, onderworpen is aan het bezit van een rijbewijs. Zij wordt evenmin 
toegekend aan het personeelslid dat titularis is van een bevorderingsgraad die 
voortvloeit uit deze die voorafgaat.  

Daarnaast zijn ook de personeelsleden met een graad van het niveau rang 3 of 
hoger uitgesloten van dit voordeel. 

In afwijking van paragraaf 3 eerste alinea wordt de toelage wel toegekend aan 
de bestuurder van een dienstauto die het vervoer van personen op zich neemt. 

B. BEDRAG VAN DE TOELAGE 

4 Het bedrag van de toelage bedraagt per dag 1,7702 € (aan 100%). 

Het volgt het indexeringsstelsel opgenomen in bijlage 3 bij ARPS – Bundel 520. 

C. TOEPASSINGSMODALITEITEN 

I. RECHTGEVENDE DAGEN 

5 De dagen die recht geven op de toekenning van de toelage worden, dag aan 
dag, voor elke rechthebbende opgetekend volgens de gegevens van de 
tachografen of logboeken van de dienstauto’s. 

Deze aantekeningen worden periodiek nagezien door de onmiddellijke chef. 

II. VOORSTELLEN TOT TOEKENNING 

6 De voorstellen tot toekenning worden elke maand opgemaakt op staten P 100 of 
P 101 of overgemaakt via een elektronisch bestand aan de bureaus van de 
directie H-HR belast met de mandatering van de bezoldigingen. 

III.  AFHOUDINGEN 

7 De toelage is onderworpen aan de afhouding ten voordele van de Kas der 
sociale solidariteit en aan de bedrijfsvoorheffing. 

IV. CONTROLE 

8 De onmiddellijke chefs van de begunstigde personeelsleden en de inspecteurs 
H-HR controleren de gegrondheid en de juistheid van de ingediende voorstellen. 
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Bij steekproef worden bijkomende controles uitgevoerd door het controlebureau 
van de bezoldigingen van de directie H-HR. 
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DEEL II 

TOELAGEN 

HOOFDSTUK VIII 

TOELAGE VOOR HULPVERLENING 

A. BEPALING. 
1 De toelage voor hulpverlening is een geldelijk voordeel dat aan de bedienden 

wordt toegekend voor hulpverleningen in gevallen: 

a) Waarbij de veiligheid of de regelmatige gang van het verkeer in het gedrang 
komt of kan komen; 

b) Waarbij de veiligheid van personen of de beveiliging van installaties, 
gebouwen, goederen of materieel in het gedrang komt of kan komen; 

c) Waarin de financiële belangen van de Maatschappij het vereisen. 

B. RECHTHEBBENDEN. 
2 Alle bedienden van de Maatschappij die niet met een leidende functie zijn bekleed 

(ARPS – Bundel 541, bijlage 2, art. 2, 1°). 

C. TOEKENNINGSVOORWAARDEN. 
I. BEGINSELEN. 

 De toelage voor hulpverlening wordt toegekend voor tussenkomsten van het 
personeel om redenen zoals bepaald in paragraaf 1, in geval van: 

3 1° onvoorziene oproeping buiten de normale diensturen of in de loop van een 
rustdag, een verlofdag of een compensatieverlofdag; 

4 2° dienstverlenging voor een hulpverlening bij gevallen bedoeld in paragraaf 1a) 
die tijdens de normale diensturen wordt opgelegd en die wordt uitgevoerd 

- door een hulpploeg I of een afzonderlijk optredende bediende I; 
- door een bediende T of M, 
op een plaats die op minstens 5 km van de werkzetel gelegen is. 

De afstand wordt berekend vanaf het station dat de werkzetel bedient waartoe de 
opgeroepen bediende behoort tot de plaats van de hulpverlening. 

Indien, uitzonderlijk, de dienstverlenging een duur van minstens 4 bereikt, vervalt 
de voormelde afstandsvoorwaarde. 

5 3° oplichtingswerken die opgelegd worden tijdens de normale diensturen, aan 
oplichtingsploegen M, voor zover ze betrekking hebben op een ontsporing 
buiten de aanhorigheden van de tractiewerkplaats die de standplaats is van 
de hulpploeg (1)

6 4° de bij spoorwerken tewerkgestelde bediende I die tijdens zijn normale 
prestatie bevel wordt gegeven zijn dienst later op de dag te hervatten om te 
voorzien in werkzaamheden die uit toevallige omstandigheden voortvloeien, 
indien de tussenpoos tussen het uur waarop belanghebbende zijn normale 
prestatie werkelijk beëindigd heeft (einde van de voorziene diensttijd of van de 
eventueel verkort diensttijd, naargelang van het geval) en het uur van de 
diensthervatting minder dan 8 uur bedraagt; 

; 

7 5° hulpverlening bij brand, en oproeping buiten de normale diensturen voor 
hulpverlening bij overstroming of grote stormschade; 

                                                           
(1)

 Onder aanhorigheden wordt het geheel verstaan van de sporen die in het plaatselijk 
consigne aangegeven zijn als behorende tot bedoelde tractiewerkplaats. 
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8 6° de bediende die, ter vervanging van een ontbrekende bediende (2)

a) onvoorzien opgeroepen wordt buiten de diensturen, indien hij de 
bijzondere prestatie moet aanvangen minder dan 8 uur na de oproep en 
minstens 8 uur vóór zijn eerstvolgende normaal voorziene dienst; 

 

b) na het beëindigen van zijn normale prestatie in dienst gehouden wordt en 
de prestatie in vervanging van de ontbrekende bediende verzekert tijdens 
een duur van ten minste 4 uur; 

c) onvoorzien opgeroepen wordt buiten de diensturen om een prestatie van 
ten minste 4 uur te verzekeren ter vervanging van een ontbrekende 
bediende en daarna zijn eigen prestatie verzekert. 

II. AANVULLENDE BEPALINGEN. 

9 1° Onverminderd de bepalingen der paragrafen 18 tot 22, wordt de toelage 
toegekend voor iedere wederoproeping waaraan het opgeroepen personeel 
gevolg gegeven heeft, zelfs wanneer: 

a) die oproeping ongerechtvaardigd was om reden dat: 

- aan de onder paragraaf 1 uiteengezette voorwaarden niet voldaan werd; 

- de vervanging, zoals voorzien onder paragraaf 8, niet noodzakelijk was 
of zonder oproeping had kunnen verzekerd worden; 

b) aan die personeelsleden, bij hun aankomst in de standplaats, tijdens de 
verplaatsing naar de plaats van de hulpverlening of bij hun aankomst ter 
plaatse, medegedeeld wordt dat hun medewerking niet nodig is. 

10 2° Wat inzonderheid de oplichtingsploegen M betreft: 

a) worden sommige werken waarvoor gebruik moet gemaakt worden van de 
oplichtingstrein, met oplichtingswerken gelijkgesteld; 

b) wordt iedere dagprestatie voor een oplichtingswerk (of een daarmee 
gelijkgesteld werk) dat zich over verscheidene dagen uitstrekt, als een 
afzonderlijke hulpverlening beschouwd die het recht op de toelage kan 
openen; 

c) wordt ieder van de opeenvolgende oplichtingswerken, zonder dat men 
terugkeert naar de standplaats, eveneens als een afzonderlijke 
hulpverlening beschouwd die het recht op de toelage kan openen. 

D. GEVALLEN VAN UITSLUITING. 
11 De toelage is niet verschuldigd aan de voor een hulpverlening opgeroepen 

bediende, wanneer hij ten minste acht uur vóór het voor de aanvang van de 
bedoelde hulpverlening vastgestelde uur gewaarschuwd werd. Die bepaling geldt 
niet voor de leden van de oplichtingsploegen M. 

E. BEDRAG VAN DE TOELAGE. 
I. BEGINSELEN. 

12 Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld op de grondslag van het uurbedrag – 
tegen de vereffeningscoëfficiënt – van de globale wedde van de rechthebbende, in 
voorkomend geval verhoogd met de toelage voor het uitoefenen van hogere 
functies, indien de prestatie waarvoor de toelage voor hulpverlening wordt 
toegekend, behoort tot de hogere functies die door de bediende in de loop van zijn 
normale dienst worden waargenomen (voor de opleidingsploegen M is deze 
voorwaarde niet vereist). 

                                                           
(2)

  Ontbrekende bediende: bediende die zijn voorziene prestatie onverwachts niet kan leveren 
of voortijdig moet beëindigen. 
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 Het is gelijk aan viermaal het voormelde uurbedrag. 

13 Nochtans wordt het bedrag, in de gevallen van oproeping buiten de diensturen 
bedoeld in paragrafen 3 en 8, verhoogd met een supplement (1)

 - 18.62 € (tegen 100%) voor een hulpverlening op een werkdag; 

 van: 

 - 37.31 € (tegen 100%) voor een hulpverlening die geheel of gedeeltelijk plaats 
heeft op een zondag of een feestdag, tussen 0 en 24 uur, 

a) wanneer het een oproeping voor een onmiddellijke hulpverlening betreft, op 
voorwaarde dat de opgeroepen bediende zich op de opgegeven plaats 
aanbiedt binnen de 60 minuten na het uur van oproeping; 

b) wanneer het een oproeping voor een uitgestelde hulpverlening buiten de 
diensturen van de oplichtingsploeg M betreft, op voorwaarde dat de 
opgeroepen bediende zich op de opgegeven plaats aanmeldt op het bij het 
oproepingsbevel bepaald tijdstip en voor zover dit laatste minder dan 8 uur na 
het oproepingsuur valt; 

c) Wanneer het een bediende I betreft, die deel uitmaakt van een hulpploeg van 
eerste interventie, voor zover hij zich aanbiedt in de installatie, waar hij bij 
overvloedige sneeuwval moet tussenkomen, binnen een redelijke, door de 
onmiddellijke chef of de stationschef te beoordelen, tijdsspanne. 

14 Men moet verstaan onder 

 opgegeven plaats: 

 - de plaats waar de hulpverlening nodig is, voor de bediende die afzonderlijk 
werkt; 

- de aangewezen verzamelplaats, voor de bediende die deel uitmaakt van een 
hulpploeg; 

 oproepingsuur: 

- het uur van de telefonische oproeping of dit van de bestelling aan huis van het 
oproepingsdocument (zie paragraaf 23 en 24). 

II. BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN HET 
SUPPLEMENT VAN DE TOELAGE. 

15 1° Bedienden die voor een in paragrafen 3 en 8 bedoelde onmiddellijke 
hulpverlening wederopgeroepen zijn en om een reden buiten hun wil pas na de 
termijn van 60 minuten, konden aanwezig zijn, kunnen niettemin op het 
supplement van de toelage aanspraak maken, indien zij hun vertraging 
voldoende kunnen rechtvaardigen. 

Deze regel geldt o.m. voor de afzonderlijk werkende bediende wanneer hij 
verplicht is geweest vooraf het nodige gereedschap te gaan halen in een 
werkplaats of depot: in dit geval dient er rekening gehouden – door de gestelde 
termijn van 60 minuten te verhogen – met eventueel bijkomende tijd 
noodzakelijk voor het vervullen van de verplichting (tijd in elk afzonderlijk geval 
te bepalen door de onmiddellijke chef). 

16 2° Bij opeenvolgende hulpverleningen van de oplichtingsploeg M [bedoeld onder 
b) en c) van paragraaf 10], kan enkel de eerste van die hulpverleningen in 
aanmerking komen voor het supplement van de toelage. 

17 3° Stationschefs die het oude stelsel inzake huisvesting en verwarming genieten, 
kunnen in geen geval aanspraak maken op het supplement van de toelage. 

                                                           
(1)

 De bedragen van het supplement worden aan de schommelingen van het indexcijfer 
der consumptieprijzen aangepast volgens het mobiliteitsstelsel dat voor de wedden van 
het statutair personeel geldt. 
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F. TOEPASSINGSMODALITEITEN. 
I. WEDEROPROEPEN OF INDIENSTHOUDEN VAN PERSONEEL. 

a) Onderrichtingen aan de bedienden die bevoegd zijn om personeel weder op te 
roepen of in dienst te houden. 

18 1° Er mag geen enkel personeelslid buiten de normale diensturen opgeroepen 
worden of in dienst gehouden worden in andere gevallen dan deze in 
onderhavig hoofdstuk voorzien. 

19 2° De wederoproeping van een bediende kan niet gerechtvaardigd worden, 
indien de opgelegde hulpverlening tot het uur van de normale 
diensthervatting kan uitgesteld worden. 

20 3° Het effectief der op te roepen bedienden moet beperkt blijven tot de strikt 
noodzakelijke behoeften. 

21  4° Iedere bediende die op het ogenblik van een wederoproeping niet thuis is, 
moet worden afgezegd, indien men een beroep doet op een andere 
bediende of indien de hulpverlening niet meer nodig is. 

b) Verantwoordelijkheid. 

22  Bedienden die ongewettigd of ongelegen wederoproepen of indiensthouden zullen 
het voorwerp uitmaken van administratieve en tuchtmaatregelen. 

c) Te verschaffen gegevens. 

23 1° Op de documenten voor het wederoproepen of in dienst houden van personeel 
moet het volgende vermeld worden: 

- al naar het geval, het uur van de telefonische mededeling, het uur van 
overhandiging aan de besteller of het uur van afgifte op het telegraafkantoor; 

- de reden van de wederoproeping of indiensthouding; 

- de graad van dringendheid van de hulpverlening. 

24 2° Achteraf moeten zij aangevuld worden met de volgende vermeldingen: 

- desgevallend, het uur van bestelling aan huis van het oproepingsdocument; 

- het uur waarop de opgeroepen bediende zich op de opgegeven plaats 
aangeboden heeft; 

- het uur waarop de hulpverlening geëindigd is. 

II. TE GEBRUIKEN FORMULIER. 

25 De voorstellen tot toekenning van de toelage voor hulpverlening worden iedere 
maand opgemaakt op staten P 259. 

De op die staat gemaakte aantekeningen moeten duidelijk, nauwkeurig en volledig 
zijn, zodat de toe te kennen bedragen zonder moeilijkheden kunnen vastgesteld 
worden. 

III. UITBETALING. 

26  De toelage voor hulpverlening wordt in principe uitbetaald door middel van de 
bezoldigingsstaten voor de maand A + 2, waarbij A de maand is tijdens welke het 
recht op de toelage geopend is. 

  Die uitbetaling heeft plaats na goedkeuring door de Algemene Diensten – 
Personeel en Sociale Zaken. 

27 Met het oog daarop maakt de onmiddellijke chef voor elke rechthebbende een 
staat P 259 op die hij, samen met de rechtvaardigende stukken (documenten voor 
het wederoproepen of indiensthouden van personeel en andere), uiterlijk tegen de 
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15de

Het baremeerbureau kijkt de documenten na en vult de kolommen betreffende de 
berekening van de verschillende toelage aan. 

 van de maand A + 1 zendt aan het bevoegde bureau van de Algemene 
Diensten – Personeel en Sociale Zaken, door tussenkomst van het 
baremeerbureau waarvan de betrokken bediende afhangt. 

28  Na goedkeuring van de toekenning van de toelage voor hulpverlening zendt het 
bevoegde bureau van de Algemene Diensten – Personeel en Sociale Zaken de 
staten P 259 door naar het baremeerbureau en de rechtvaardigende stukken naar 
de onmiddellijke chef die belast is met de bewaring ervan gedurende 5 jaar. 

Het baremeerbureau doet het nodige met het oog op de uitbetaling van de 
toegestane bedragen. 

29  Deze uitbetaling geschiedt onder codenummer 120. 

IV. AFHOUDINGEN. 

30  De toelage voor hulpverlening is onderworpen aan de afhouding ten voordele van 
de Kas van Sociale Solidariteit en aan de bedrijfsvoorheffing. 

  Ze is overdraagbaar en vatbaar voor beslaglegging onder dezelfde voorwaarden 
als die welke voor de wedde gelden. 
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DEEL II 

TOELAGEN 

HOOFDSTUK IX 

TOELAGE VOOR TOEVALLIGE UITOEFENING VAN DE TAAK VAN TOLK 

A. BEPALING. 
1 Deze toelage is een geldelijk voordeel dat aan statutaire bedienden toegekend 

wordt voor het vrijwillig en toevallig uitoefenen van de werkzaamheden eigen aan 
het specifieke ambt van tolk. 

B. TOEKENNINGSVOORWAARDEN. 
2 Alleen het tolwerk opgedragen door bureau P.S. 54-12 of door het 

organisatiebureau van een andere directie dan Directie P.S. kan voor het 
toekennen van de toelage in aanmerking komen.  

Het nummer van die beslissing dient op het uitbetalingsdocument te worden 
vermeld. 

3 De duur van het tolwerk moet ten minste ½ uur bedragen. 

4 Alle statutaire bedienden kunnen aanspraak maken op de toelage, op voorwaarde 
dat de overheid welke instond voor de vergadering bevestigt – door visum van het 
uitbetalingsvoorstel – dat de opdracht naar behoren werd uitgevoerd. 

C. BEDRAG VAN DE TOELAGE. 
5 Er wordt per uur effectieve tussenkomst 8,8498 € uitbetaald voor tolkwerk in de 

moedertaal en 12,6426 € per uur voor tolkwerk in een andere taal. De dagelijkse 
uurgedeelten worden voor een vol uur gerekend. 

Voornoemde bedragen zullen worden aangepast aan de latere schommelingen 
van het indexcijfer der consumptieprijzen volgens het mobiliteitsstelsel dat van 
toepassing is. 

D. TOEPASSINGSMODALITEITEN. 
I. TE GEBRUIKEN FORMULIER EN BEREKENING VAN DE TOELAGE 

6 Het aantal rechtgevende uren wordt maandelijks door de begunstigde opgegeven 
op een formulier P 100. Dit formulier en de opgegeven uren worden voor akkoord 
(zie paragrafen 2 en 4) geviseerd door de overheid die instond voor de organisatie 
van de vergadering. 

7 Het wordt vervolgens overgemaakt aan het betrokken baremeerbureau dat de 
verschuldigde toelage berekent. 

II. UITBETALING 

8 De uitbetaling geschiedt met de bezoldigingsstaten van de maand A + 3. 

III. AFHOUDINGEN. 

9 De toelage is onderworpen aan de bijdrage voor het Fonds der sociale werken en 
aan de bedrijfsvoorheffing. Ze is onder dezelfde voorwaarden als de wedde 
vatbaar voor afstand en beslag. 

IV. CONTROLE. 

10 Controle betreffende het recht op de toelage en de juistheid van het uitbetaalde 
bedrag wordt bij steekproef uitgevoerd door bureau P.S. 54-22. 
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DEEL II 

TOELAGEN 

HOOFDSTUK XI 

HAARD- EN STANDPLAATSTOELAGE 

A. ALGEMEEN 

1 Een haard- of standplaatstoelage wordt toegekend aan de 
personeelsleden die een globale wedde genieten die niet hoger is dan de 
grensbedragen vermeld in de bijlage bij dit hoofdstuk. 

B. TOEKENNINGSVOORWAARDEN 

B.1. RECHTHEBBENDEN 

2 De haard- en standplaatstoelage wordt toegekend aan de statutaire en de 
niet-statutaire personeelsleden. 

B.2. HAARDTOELAGE 

B.2.1. RECHTHEBBENDEN 

3 De begunstigden van de haardtoelage zijn: 

 het gehuwde personeelslid of het personeelslid dat samenwoont tenzij 
de haardtoelage wordt toegekend aan zijn echtgenoot of de persoon 
met wie hij samenwoont; 

 het alleenstaand personeelslid van wie één of meer kinderen, die recht 
geven op kinderbijslag, deel uitmaken van het gezin. 

B.2.2. DE BEIDE ECHTGENOTEN (SAMENWONENDEN) ZIJN 
PERSONEELSLID VAN EEN DIENST VAN DE OPENBARE SECTOR 

4  Indien beide echtgenoten (samenwonenden) personeelslid zijn van een 
dienst van de openbare sector waarop de bepalingen betreffende haard- 
en standplaatstoelage rechtstreeks of onrechtstreeks krachtens wettelijke 
of reglementaire bepalingen van toepassing zijn, wijzen zij, in wederzijds 
akkoord, diegenen van de twee aan aan wie de toelage zal uitbetaald 
worden. 

B.2.3. NIET-BEZOLDIGDE PERIODES 

5 Tijdens een niet-bezoldigde periode kan het recht op de toekenning van 
de haardtoelage overgedragen worden op de echtgeno(o)te (of 
samenwonende) indien deze laatste er recht op heeft overeenkomstig de 
bepalingen van paragraaf 1. 

B.2.4.  VERWERVING OF VERLIES VAN HET RECHT OP DE 
HAARDTOELAGE – TE VERVULLEN FORMALITEITEN 

6 Een nieuw aangeworven personeelslid dat de gestelde voorwaarden 
vervult, moet bij zijn onmiddellijke chef een aanvraag indienen via het 
formulier P 4341. 

Zo ook moet een niet-begunstigd personeelslid eenzelfde aanvraag 
indienen vanaf het ogenblik dat hij, ingevolge een wijziging in zijn 
toestand, begunstigde wordt. 

                                                           
1
  Het formulier P434 moet ingediend worden in twee exemplaren indien de echtgeno(o)te (of 

samenwonende) eveneens een personeelslid is van de NMBS-Groep of van een andere dienst van de 
openbare sector bedoeld onder paragraaf 4. 
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Telkens als de gegevens die aanleiding geven tot de toekenning van de 
haardtoelage, verstrekt op de hiervoor bedoelde aanvragen, wijzigingen 
hebben ondergaan moet, voor zover betrokkene begunstigde van de 
haardtoelage blijft, een nieuw formulier P4341 ingediend worden. 

7 Het personeelslid dat niet langer de gestelde voorwaarden vervult, moet 
zulks melden door middel van een formulier P435 dat eveneens dient 
overhandigd te worden aan de onmiddellijke chef. 

B.3. STANDPLAATSTOELAGE 

8 Het personeelslid dat geen begunstigde is van de haardtoelage komt in 
aanmerking voor de standplaatstoelage. 

C BEDRAGEN 

C.1. BASISBEDRAGEN 

9 De jaarbedragen van de haard- en standplaatstoelage zijn opgenomen in 
de bijlage bij dit hoofdstuk. 

C.2. INDEXERINGSSTELSEL VAN TOEPASSING OP DE HAARD- EN 
STANDPLAATSTOELAGE 

10 De haard- en standplaatstoelage, alsook de grensbedragen vastgesteld 
voor de toekenning ervan, volgen het indexeringsstelsel toepasselijk op de 
wedden zoals uiteengezet in bijlage 3 bij ARPS-Bundel 520. 

C.3. WIJZIGING IN DE LOOP VAN DE MAAND 

11 Wanneer er zich in de loop van de maand een wijziging voordoet in de 
burgerlijke stand2 of in de gezinstoestand van een personeelslid, dan 
wordt de haard- of standplaatstoelage op grondslag van het gunstigste 
bedrag toegekend voor de gehele maand waarin de gebeurtenis zich heeft 
voorgedaan. 

Hetzelfde geldt wanneer het personeelslid in de loop van de maand een 
weddeverhoging ontvangt. 

12 De toepassing van de in voorgaande paragraaf vermelde regel mag 
evenwel niet voor gevolg hebben dat aan elk van de echtgenoten (of 
samenwonenden), beiden personeelslid van de openbare sector, de 
haardtoelage zou worden toegekend voor de gehele maand waarin de 
wijziging zich voordoet. In dergelijk geval moeten de bepalingen van 
paragraaf 4 strikt toegepast worden. 

C.4. PERSONEELSLEDEN AFWEZIG WEGENS ZIEKTE OF VERWONDING 

C.4.1. STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN 

13 De statutaire personeelsleden behouden integraal de haard- of 
standplaatstoelage gedurende hun afwezigheid wegens ziekte of 
verwonding. 

14 Hetzelfde geldt voor zieke of gekwetste personeelsleden die in de 
wachtafdeling zijn geplaatst. 

 

                                                           
2
   Bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed neemt de wijziging van de burgerlijke staat aanvang op 

de datum waarop de formaliteiten vervuld werden van de overschrijving in de registers van de 
burgerlijke stand van het vonnis van echtscheiding of van de scheiding van tafel en bed naargelang 
het geval. 
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C.4.2. NIET-STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN 

15 Tijdens een afwezigheid wegens ziekte of verwonding behouden deze 
personeelsleden de haard- of standplaatstoelage niet, maar ze wordt wel 
in aanmerking genomen voor de berekening van de gewaarborgde wedde 
of het gewaarborgd loon, alsmede voor de berekening van de aanvullende 
vergoeding. 

C.5. PERSONEELSLID DAT GEEN AANSPRAAK KAN MAKEN OP ZIJN 
BEZOLDIGING VOOR EEN VOLLEDIGE MAAND 

16 De haard- en standplaatstoelagen worden toegekend voor elke periode 
die recht geeft op bezoldiging. 

17 In geval de toelage niet voor een volledige maand verschuldigd is, gebeurt 
de berekening van de haard- of standplaatstoelage zowel voor het 
statutair als het niet-statutair personeel, volgens de bepalingen 
opgenomen in Deel I. 

D. AFHOUDINGEN 

18 De haard- en standplaatstoelage is onderworpen aan inhoudingen voor de 
Kas van de Sociale Solidariteit voor het statutair personeel en voor de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het niet-statutair personeel en 
aan de bedrijfsvoorheffing. 

19 Zij is vatbaar voor beslag en overdracht onder dezelfde voorwaarden als 
de wedde. 

E. UITBETALING 

20 De haard- en standplaatstoelage worden tegelijk met de wedde waarop ze 
betrekking hebben uitbetaald. 
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Toelage voor het besturen van een vrachtwagen met een

gecompliceerd kraansysteem

HOOFDSTUK X - 



DEEL II  

TOELAGEN 

HOOFDSTUK X 

TOELAGE VOOR HET BESTUREN VAN EEN VRACHTWAGEN UITGERUST MET 
EEN GECOMPLICEERD KRAANSYSTEEM 

A. BEPALING 

1. Deze toelage is een geldelijk voordeel dat wordt toegekend aan 
personeelsleden die buiten hun normale werkzaamheden belast worden 
met het besturen van een vrachtwagen uitgerust met een gecompliceerd 
kraansysteem. 

B. RECHTHEBBENDEN 

2. De personeelsleden bedoeld in paragraaf 1 en die aan de voorwaarden 
vermeld in paragraaf 3 voldoen, kunnen aanspraak maken op de toelage. 

C. TOEKENNINGSVOORWAARDEN 

3. De personeelsleden moeten vooraf de toelating bekomen om het 
betrokken voertuig te besturen. Deze toelating wordt afgeleverd door de 
onmiddellijke chef nadat voldaan is aan de wettelijke, geneeskundige en 
administratieve voorschriften. 

Bovendien moeten de betrokkenen in het bezit zijn van het 
geschiktheidsattest voor het gebruik van de aan de vrachtwagen 
gekoppelde uitrustingen. Dit attest wordt afgeleverd door de Directie 
Patrimonium op het einde van de specifieke opleiding. Dit attest wordt 
ingetrokken in geval van vaststelling van onbekwaamheid of grove 
nalatigheid. 

4. Deze toelage mag niet gecumuleerd worden met de toelage voor het 
besturen van dienstauto’s buiten de normale werkzaamheden. 

D. BEDRAG VAN DE TOELAGE. 

5. Het bedrag van de toelage wordt maandelijks verrekend volgens de 
effectieve duur van besturing naar rato van € 0,8000 aan 100% per uur. 

Per rechtgevende dag wordt een minimum van € 4 aan 100% uitgekeerd. 

De voormelde bedragen worden onderworpen aan het indexeringsstelsel 
dat van toepassing is op de bezoldigingen. 

E. TOEPASSINGSMODALITEITEN 

I. RECHTGEVENDE UREN  

6. De uren besturing die recht geven op de toelage worden per 
rechthebbende dag aan dag opgetekend volgens de tachografen of 
logboeken van de vrachtwagens uitgerust met een gecompliceerd 
kraansysteem. 

Deze aantekeningen worden periodisch nagezien door de onmiddellijke 
chef. 

 



 
 

II. VOORSTELLEN TOT TOEKENNING 

7. De voorstellen tot toekenning worden elke maand opgemaakt door 
middel van een staat P100 of P101. 

Op deze staten wordt, voor elk rechtgevend uur of elke rechtgevende dag 
de te vergoeden tijd aangeduid. 

De behoorlijk ingevulde en ondertekende staten moeten naar het 
betrokken bezoldigingsbureau gezonden worden, uiterlijk de 15e van de 
maand A + 1. 

III. UITBETALING 

8. De toelage voor het besturen van een vrachtwagen uitgerust met een 
gecompliceerd kraansysteem wordt betaald met de weddenstaten van de 
maand A + 2. 

IV. AFHOUDINGEN 

9. De toelage voor het besturen van een vrachtwagen uitgerust met een 
gecompliceerd kraansysteem is onderworpen aan de inhoudingen voor 
de R.S.Z. (Sector Geneeskundige Verzorging), voor de Kas van de 
Sociale Solidariteit en aan de bedrijfsvoorheffing. 

Zij is onder dezelfde voorwaarden als de wedde vatbaar voor afstand en 
beslag. 

V. CONTROLE 

10. De controle op de juistheid van het aantal uren dat recht geeft op de 
toelage, wordt ter plaatse door de inspecteurs HR uitgeoefend. 

Bij steekproef worden controles uitgeoefend door het bevoegd bureau 
van de directie HR. 

 



Aard van de 

toelage

tot 16 099,84 inbegrepen

van 16 099,85 tot 16 459,77 inbegrepen verschil tussen 16 819,73

Haard-

toelage

van 16 459,78 tot 18 329,27 inbegrepen

de 18 329,28 tot 18 689,21 inbegrepen verschil tussen 18 689,22

vanaf 18 689,22

tot 16 099,84 inbegrepen

van 16 099,85 tot 16 279,80 inbegrepen verschil tussen 16 459,79

Standplaats-

toelage van 16 279,81 tot 18 329,27 inbegrepen

van 18 329,28 tot 18 509,24 inbegrepen verschil tussen 18 509,25

vanaf 18 509,25

359,95

Haard- en standplaatstoelage vanaf 01.01.2002

Jaarwedde aan 100%
Jaarbedrag van de toelage 

(aan 100%)

0

Bijlage
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en de globale wedde

179,98

en de globale wedde

en de globale wedde

0

359,95

719,89

en de globale wedde



 

  Bijlage 1 bij bericht 7 H-HR/2013 

DEEL II 

TOELAGEN 

HOOFDSTUK XII 

TOELAGE VOOR HET OVERNACHTEN IN EEN WERKTREIN 

A. ALGEMEEN 

1 De toelage voor het overnachten in een werktrein is een geldelijk voordeel 
dat toegekend wordt aan bepaalde personeelsleden die genoodzaakt zijn 
te overnachten in één van de werktreinen van het 
SpoorVernieuwingsCentrum van de werkplaats Schaarbeek. 

B. RECHTHEBBENDEN 

2 De toelage voor het overnachten in een werktrein wordt toegekend aan 
alle personeelsleden tot en met het niveau van de niet-universitaire 
betrekkingen van rang 3 en de hogere rang 4, voor zover ze effectief 
overnacht hebben in één van de werktreinen van het 
SpoorVernieuwingsCentrum van de werkplaats van Schaarbeek. 

C. BEDRAG VAN DE TOELAGE 

3 Het bedrag van de toelage per overnachting in een werktrein is 
opgenomen in bijlage I van deel II van deze bundel. 

D. AFHOUDINGEN 

4 De toelage voor het overnachten in een werktrein is onderworpen aan 
inhoudingen voor de Kas van de Sociale Solidariteit en aan de 
bedrijfsvoorheffing. 

5 Zij is vatbaar voor beslag en overdracht onder dezelfde voorwaarden als 
de wedde. 

E. UITBETALING 

7 De toelage voor het overnachten in een werktrein wordt maandelijks 
uitbetaald met de bezoldigingsstaten van de maand A + 2. 
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DEEL II 

TOELAGEN 

HOOFDSTUK XIII 

TOELAGE VOOR SPECIALE WERKEN 

A. BEGINSELEN 

1 Onverminderd de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 van het welzijn op het werk en 
haar uitvoeringsbesluiten, die verplichtingen opleggen aan de werknemers, zijn de Belgische 
Spoorwegen verantwoordelijk voor de arbeidsveiligheid. 

2 Hierbij wordt elke entiteit van de Belgische Spoorwegen (HR Rail, NMBS, Infrabel) bijgestaan 
door de dienst « Corporate Prevention Services » (CPS). 

De toelage voor speciale werken, voorzien in de lijsten in bijlage van huidig hoofdstuk, is niet 
bedoeld om het gevaar dat eventueel bestaat bij de uitvoering van de betrokken prestaties te 
compenseren. 

Alle voorzorgs- en aangepaste maatregelen moeten immers getroffen zijn om de uitvoering 
van het werk mogelijk te maken in omstandigheden die voldoende veiligheid en bescherming 
waarborgen. 

3 Het blijft niettemin waar dat, wegens de bijzondere omstandigheden waarin bepaalde taken 
moeten uitgevoerd worden, het gerechtvaardigd is hiervoor een toelage uit te keren aangezien 
de personeelsleden af te rekenen hebben met spanningen of emoties verbonden aan 
buitengewone omstandigheden. 

B. TOEKENNINGSVOORWAARDEN 

I. PRINCIPE 

4 De werken waarbij de personeelsleden gevoelens van onzekerheid, vrees en onrust kunnen 
ondervinden, in weerwil van de getroffen veiligheidsmaatregelen, evenals bepaalde speciale 
werken, kunnen aanleiding geven tot de uitbetaling van een toelage voor speciale werken. 

5 De bijlagen I, II en III bij dit hoofdstuk hernemen de lijsten met de geïnventariseerde werken 
met voor elk werk het percentage van de toe te passen verhoging van bezoldiging. 

6 Als een onmiddellijke chef van oordeel is dat een niet in de lijsten voorkomend werk het 
toekennen van een toelage voor speciale werken rechtvaardigt, mag hij een voorstel indienen 
volgens de bepalingen voorzien in het huidig hoofdstuk punt C.III, alinea b). 

II. RECHTHEBBENDEN

7 Hebben recht op een toelage voor speciale werken: 

a) het statutair en niet-statutair technisch- en vakpersoneel van rang 4 tot 9,

b) statutair en niet-statutair technisch personeel van rang 3 en hogere rang 4, wanneer de
belanghebbenden hun werk in dezelfde omstandigheden moesten uitvoeren als die
welke het toekennen van een verhoging aan het personeel die onder rubriek a) vallen
rechtvaardigen.



Bundel 523 – Deel II – Hoofdstuk XIII 
Toelage voor speciale werken 

Bladz. 2 

In dat geval, moet het aanvraagformulier voor de toekenning van de toelage voor 
speciale werken vergezeld zijn van een verslag van de onmiddellijke chef, verklarende 
dat het technisch personeel van rang 3 en hogere rang 4 verplicht was de werken uit te 
voeren onder dezelfde toekenningsvoorwaarden als de personeelsleden vermeld onder 
rubriek a). 

C. TOEPASSINGSMODALITEITEN 

I.  GRONDSLAG VOOR HET BEREKENEN VAN DE TOELAGE 

8 De toelage voor speciale werken mag slechts toegekend worden voor de effectief bestede tijd 
aan de taken uit de lijsten in bijlage I, II en III, met uitsluiting van de voorbereidende of daarna 
volgende werken alsmede aan verplaatsingen bestede tijd. 

9 Ze wordt berekend op basis van de uurwaarde van de globale wedde, in voorkomend geval 
verhoogd met de toelage voor de uitoefening van hogere functies, voor zover de prestaties die 
op de weddeverhoging recht geven, tot de uitgeoefende hogere functies behoren. 

10 De toelage voor speciale werken wordt uitbetaald met de bezoldigingsstaten van de maand A 
+ 2 (A = de maand van prestatie). 

II.  TE GEBRUIKEN FORMULIEREN 

11 De toekenning van de toelage op vraag van de onmiddellijke chef dient te gebeuren met een 
procedure voorgeschreven door een omzendbrief uitgegeven door het HR-Service Center. 

Prestaties waarvoor een toelage voor speciale werken wordt toegekend, worden per 
personeelslid en per dag ingeschreven, waarna het individueel totaal naar boven op het uur 
wordt afgerond. 

Het overeenstemmende te betalen bedrag wordt naar boven of naar beneden op de eurocent 
afgerond, al naar het decimaal gedeelte € 0,0050  of meer ofwel minder dan € 0,0050  
bedraagt. 

III.  WIJZE VAN UITBETALING 

a) In de bijlagen I, II en III opgenomen speciale werken. 

12 In functie van de bepalingen van de omzendbrief ad hoc. 

b) Niet in de bijlagen I, II en III opgenomen werken. 

13 De onmiddellijke chef stuurt een behoorlijk ingevuld verslag aan het Lokaal Personeelsbureau 
(LPB). Het technisch verslag moet de aard van het werk beschrijven alsook de 
omstandigheden waarin het werd uitgevoerd en moet vermelden: 

- de omstandigheden waarbij de personeelsleden gevoelens van onzekerheid, vrees en 
onrust kunnen ondervinden, in weerwil van de getroffen veiligheidsmaatregelen, alsook 
speciale werken; 

- de reden waarom het werk in deze omstandigheden niet vermeden kon worden; 

- de vermoedelijke duur van een werk dat niet volledig klaar is; 

- het percentage van de voorgestelde weddeverhoging. 

14 Het Lokaal Personeelsbureau (LPB) ziet de documenten na en zendt ze naar het 
organisatiebureau van de betrokken directie, dat ze, samen met het advies van de bevoegde 
technische afdeling, voor beslissing aan bureau Compensation & Benefits (H-HR 122 – sectie 
55) voorlegt. 
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Het bovengenoemd bureau notificeert de beslissing aan de onmiddellijke chef via de HR 
correspondent van de betreffende directie. Bij een positieve beslissing, voegt de onmiddellijke 
chef het akkoord bij zijn ingediende aanvraag volgens de procedure voorgeschreven door de 
omzendbrief die van toepassing is. 

 

D. EENZELFDE PRESTATIE VERDEELD TUSSEN MEERDERE WERKEN DIE 
OPGENOMEN ZIJN IN BIJLAGE I VAN DIT HOOFDSTUK 

15 De cumulatie van percentages van verhoging voor eenzelfde prestatie is niet toegelaten. 

16 In geval van eenzelfde prestatie met meerdere werken die opgenomen zijn in de bijlage I van 
dit hoofdstuk, wordt er enkel rekening gehouden met het werk dat recht geeft op het hoogste 
percentage van weddeverhoging.  

 

E. AFHOUDINGEN  

17 De toelage voor speciale werken is vatbaar voor afhoudingen ten bate van de Kas van de 
Sociale Solidariteit en voor de bedrijfsvoorheffing voor statutaire personeelsleden. Voor het 
niet-statutair personeel is de toelage onderworpen aan sociale afhoudingen ten bate van de 
R.S.Z. en aan bedrijfsvoorheffing. 

18 Ze is overdraagbaar en kan in beslag genomen worden onder dezelfde voorwaarden als de 
bezoldiging. 
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BIJLAGE I: TYPES VAN “ALGEMENE” SPECIALE WERKEN DIE HET RECHT OPENEN OP DE 
TOELAGE 

Rubriek A: Werken waarbij de personeelsleden gevoelens van onzekerheid, vrees, onrust 
kunnen ondervinden, in weerwil van de getroffen veiligheidsmaatregelen. 

De toelage voor de hieronder opgenomen speciale werken zijn dus niet bestemd tot het 
compenseren van het gevaar dat eventueel bestaat bij de uitvoering van de betrokken prestaties.  

Alle voorzorgsmaatregelen en aangepaste maatregelen moeten immers getroffen zijn om de 
uitvoering van het werk mogelijk te maken in omstandigheden die voldoende veiligheid en 
bescherming waarborgen. 

Het blijft niettemin waar dat, wegens de bijzondere omstandigheden waarin bepaalde taken 
moeten uitgevoerd worden, het gerechtvaardigd is hiervoor een toelage uit te keren aangezien 
de personeelsleden af te rekenen hebben met spanningen of emoties verbonden aan 
buitengewone omstandigheden. 

N° Opgave van het werk % 
toe te 

kennen 

A1 Werken in tunnels: 
1. van meer dan 50 meter, 10% 
2. waar noch een verkeerspad van 0,8 m, noch een nis voorzien is

om het personeel te beschermen en waarbij het aangrenzende
spoor in dienst blijft,

25% 

3. onderhoud van schouwen, 25% 
4. afkammen van gewelven,
5. noodzakelijke toezichtsopdrachten in de onmiddellijke nabijheid

van personeelsleden die de gewelven afkammen

25% 
20% 

6. breken en wegvoeren van ijskegels. 50% 

A2 Overlading, omlading of herstelling van ladingsgebreken onderweg. 10% 

A3 Werken voor industriële bestrating (wegen, perrons, werkplaatsen). 10% 

A4 Werken uitgevoerd op meer dan 10 meter hoogte: 
1. Werken of schouwing met behulp van een stelling. 10% 
2. Werken of schouwing zonder behulp van een stelling. 25% 
3. Periodiek onderhoud, schouwing, schilderen of klinking van bruggen en

loopbruggen.
25% 

A5 Werken uitgevoerd op meer dan 15 meter hoogte: 
1. Werken of schouwing met behulp van een stelling. 25% 
2. Werken en schouwing zonder behulp van een stelling. 50% 
3. Periodiek onderhoud, schouwing, schilderen of klinking van bruggen,

loopbruggen, rijbruggen en voetpaden op bruggen.
50% 

A6 Monteren en demonteren van een stelling: 
1. van meer dan 10 m hoogte. 10% 
2. van meer dan 15 m hoogte. 25% 

A7 Afkammen van rotsen: 
1. zonder behulp van een touw. 25% 
2. met behulp van een touw. 100% 

A8 Werken in geval van een ongeval: 
1. Opruiming van de sporen die bij een ongeval zwaar beschadigd zijn. 50% 
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N° Opgave van het werk % 
toe te 

kennen 

2. Oplichting van ontspoord materieel of van zeer zware stukken in lastige
omstandigheden (type oplichting).

100% 

3. Herstelling van sporen onder ontspoorde voertuigen. 100% 
4. Herstelling van bovenleidingen na een ongeval, waarbij de

naastgelegen bovenleiding onder spanning staat.
100% 

A9 Vernieuwing van houtblokken onder wissels of van spoorstaven op metalen 
bruggen zonder vloerplaten of waarvan de vloerplaten daarvoor moet worden 
weggenomen. 

50% 

A10 Werken uitgevoerd in het spoor tussen 21h00 en 6h00 door personeel 
onderworpen aan het regime werkende in enkele ploeg. 
Onder werken uitgevoerd in de sporen, verstaat men werken werkelijk ten velde 
uitgevoerd (activiteiten die gebeuren binnen in een werktrein, in een technische 
trein of daarmee gelijkgestelde activiteiten openen niet het recht op de toelage 
voor speciale werken). Het betreft werken van volgende aard: 

• de bovenbouw van het spoor (spoorstaven, dwarsliggers, ballast,
onderlaag -wegbekleding in overwegen) met inbegrip van de
tussenkomsten van andere technische diensten in dit verband;

• de technische uitrusting geplaatst in de sporen (spoorstroomkringen,
allerhande bakens…) of op het ballastbed (inductieve verbindingen,
verdeeldozen…);

• de bedding van het spoor;

• de spoortoestellen met inbegrip van de tussenkomsten van andere
technische diensten in dit verband.

Het toezicht op de werken al dan niet uitgevoerd door privé-ondernemingen 
evenals de werken uitgevoerd in de nabijheid van sporen, geven geen recht op 
de toelage voor speciale werken. 

10% 

A11 Werken aan een bovenleiding met de naastgelegen bovenleiding onder 
spanning. 

25% 

A12 Onderhoud van een T-schakelaar zonder inzet van een hoogtewerker. 50% 

A13 Investeringswerken aan bovenleidingen tijdens dewelke er andere risico’s zijn 
(vnl. mechanische), dan de risico’s gedurende normale onderhoudswerken. 

50% 

A14 Plaatsen van SpoorStaafVerbindingen (SSV) en/of bewerking van 
lastschakelaars en/of scheiders bovenleiding, op de lijnen 3 kV en 25 kV, door 
bedienden die geslaagd zijn voor de opleiding maar die geen specialisten 
bovenleiding zijn, met de uitzondering van de Operatoren Bestuurders 
Infrastructuur. 

10% 
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Rubriek B – Speciale werken 

N° Opgave van het werk % 
toe te 

kennen 

B1 Stofvrij maken of ontsmetten: 

1. van zakken voor postcolli. 10% 

2. ontsmetten van wagons. 10% 

B2 Aanleggen of herstellen van draineer- of waterleidingen, wanneer het werk in 
het water of op een diepte van ten minste twee meter wordt uitgevoerd. 

25% 

B3 Reinigen van waterbekkens of kleine reservoirs, indien de dikte van de te 
verwijderen slijklaag ten minste 0,05 m bedraagt. 

25% 

B4 Verwijderen van roet uit een vaste ketel en het schoonmaken ervan. 10% 

B5 Verwijderen van slijk bij het schoonmaken van putten en van benzinetanks. 25% 

B6 Behandelen van de volgende producten: 

• pek;

• chemische producten als de veiligheids- en hygiënefiche specifieke
voorzorgsmaatregelen voorziet;

• zouten, meststoffen, vuil, slakken;

• vuilnis, stalmest;

• bezinksel van calciumcarbid, allerlei slijk;

• kalk, droge, stoffige fijne steenkool, begeleiding van een steenkooltrein;

• los geladen cement en allerlei droog stof, lossen van ballast in de
tremel in de voorhaven van Clabecq;

• ruwe huiden uit de slachthuizen.

10% 

B7 Verwijderen van isolatie met asbest uit de voertuigen en vaste installaties. 20% 

B8 Verwijderen en plaatsen van glaswol in voertuigen en vaste installaties. 20% 

B9 Schilderwerk binnen in de centrale buis van de zuiveringsinstallaties. 25% 

B10 Ontstoppen van de riolen van de gebouwen. 25% 

B11 Werken aan de wc’s, tanks en buizen van de wc 

1. Volledige reiniging van de wc-potten en afvoerbuizen in de elektrische
treinstellen, de dieseltreinen, de TGV’s alsook de vaste installaties.

10% 

2. Lediging van de wc-putten met behulp van niet-hermetische middelen. 25% 

3. Lediging met de hand of reiniging van wc-putten. 100% 

4. Vervoer van drek bij het ruimen van wc-putten met behulp van niet-
hermetische middelen.

25% 

5. Ontstoppen van wc-buizen. 50% 

6. Herstellen van wc-buizen onder de grond. 100% 

B12 Reinigen met de hand of eventueel herstellen van putten, regenputten, 
slijkerige grachten en waterlopen, slijkkuilen van zuiveringsinstallaties en 
watertorens, wanneer het slijk op meer dan 1,50 m moet worden opgehaald. 

50% 

B13 Reinigen of herstellen van aquaducten en waterleidingen: 

1. van 1,50 m of minder hoog. 100% 

2. van hoger dan 1,50 m. 25% 

B14 Reiniging met werktuigen onder hoge druk en in een put van 1,5 meter hoogte 
of minder. 

25% 

B15  Bedienen van een betonbreker of pneumatische boorhamer. 10% 

B16 Werken uitgevoerd in de winterperiode 
1. Onder voertuigen op bevroren apparatuur. 10% 
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N° Opgave van het werk % 
toe te 

kennen 

2. Ruimen van sneeuw indien, om het treinverkeer mogelijk te maken, de 
sneeuw met de schop moet verwijderd worden op de bedding van de 
hoofdsporen met inbegrip van de banketten. 

25% 

3. Ontdooien van veiligheidstoestellen. 25% 

4. Ruimen van sneeuw tijdens een sneeuwstorm indien, om het 
treinverkeer mogelijk te maken, de sneeuw met de schop moet 
verwijderd worden op de bedding van de hoofdsporen, met inbegrip 
van de het ballastbed. 

100% 

5. Ontdooien van veiligheidstoestellen tijdens een sneeuwstorm. 100% 

B17 Werken waarvoor het dragen van een ademhalingsveiligheidsmasker verplicht 
is. 

10% 

B18 Werken waarbij het dragen van een persoonlijke beschermingsuitrusting 
vermeld in de onderstaande lijst noodzakelijk is, gedurende een minimum 
periode van minstens 4 uur. 

− Type van individuele veiligheidsuitrusting bij wijze van voorbeeld: 
1. Lashelm type “ADFLO” 

10% 

B19 Werken met trillende machines 

− Type van apparatuur bij wijze van voorbeeld : 
2. Boorhamer type Jackson of Cobra 

10% 

B20 Dringend werk (dat niet kan uitgesteld worden) uitgevoerd in een slagregen en 
zonder beschermende kledij, op voorwaarde dat het betrokken personeelslid 
niet voorzien is bij de verdeling van de geschikte beschermingskleding. 

25% 

B21 Werken uitgevoerd met een kettingzaag of een hakselaar, verplichte 
persoonlijke beschermingsmiddelen inbegrepen. 

10% 

B22 Werken bestaande uit het uitroeien van gevaarlijke planten (vb.: bereklauw). 10% 

B23  Reinigingswerken van treinstellen of infrastructuren na een persoonsongeval 
of na een ongeval met grote dieren. 

100% 

B24 Werken waarbij tags en graffiti moeten verwijderd worden aan de hand van 
producten met irriterende stoffen 

 

 • Binnen 25% 

 • Buiten 10% 

B25 Werken in betonwerkplaatsen:  

 1. Fabricatie van betonstukken 
2. Onderhoud en herstelling van kuipen van betonmolens 
3. Afslijpen van betonresten van gietmallen 

10 % 

 4. De productie van betonproducten waarbij de betonmallen manueel 
moeten worden gevuld, de producten manueel moeten worden ontkist 
en gelost. 

20% 

B26 Specifieke schoonmaakwerken buiten de sanitaire installaties van urine, 
fecaliën of braaksel bij afwezigheid van technische diensten. 

25 % 

B27 Reinigen van geklimatiseerde rijtuigen die buiten werking zijn tijdens hevige 
warmte. 

10% 
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BIJLAGE II: TYPES VAN SPECIALE WERKEN UITGEVOERD IN DE WERKPLAATSEN B-TC 
(MET INBEGRIP VAN TRACTIEWERKPLAATSEN), DEPANNEERDERS ROLLEND 
MATERIEEL EN IN DE WERKPLAATSEN I-ASSET MANAGEMENT 

Nr Opgave van het werk 
% toe te 
kennen 

1 Reeks 77 

1. Vervangen warmtewisselaar in de overbrenging 10% 
2. Uitnemen en/of terugplaatsen van lagers en stangkussens, per kruktap. 10% 

2 Reeksen: 55, 59, 60, 62, 64, 65 en materieel oude generaties 

1. Uitnemen en/of terugplaatsen van lagers en stangkussens, per kruktap. 10% 

3 Reeks 55 

1. Vervangen van een weerstandsblok van dynamische rem. 10% 

4 Werken op alle EX-NMBS voertuigen met hydraulische transmissie die zich 
momenteel bij Patrimonium of in een filiaal bevinden. 
 (Reeksen: 72, 73, 80, 82, 83, 85,92, 75, 64, 65) 

10% 

5 Onder alle materieel: HL, HLD, MR, AR, rijtuigen HST en wagens 

1. Alle werken aan de motor en aan andere onderdelen die de demontage
vergen van moeilijk te bereiken stukken en waarbij moet gewerkt
worden in een moeilijke houding of bij een omgevingstemperatuur
boven 30°C.

10% 

6 Monteren of demonteren van een klimaatuitrusting in het plafond van de 
stuurpost van een voertuig. 

10% 

7 MR 
1. Onder voertuig herstellen van kabelisolatie tussen hulppolen. 10% 

2. Onder voertuig nieuwe kabel aanbrengen tussen borstelhouders. 10% 
3. Onder voertuig afgebroken kabel aan borstelhouders herstellen. 10% 
4. Vervangen van remzolen en remblokken zonder schouwput. 20% 

5. Vervangen wiegbalk van Schlierendraaistel zonder lichting. 10% 

6. Het monteren of demonteren van een remcilinder tijdens de periodische
werken van de SAB op de Schlierendraaistel van motorstellen.

10% 

8 MR break en City Rail 

1. Monteren of demonteren van de OMA transformator of vervanging van
de ingangsfilter van de omvormer.

10% 

9 AR41 

1. Vervanging of controle van de sensoren op de VOITH transmissie. 10% 

10 HL 

1. Vervangen van bevestigingsmoer aan de aslager van de tractiemotor. 10% 

11 HLD 

1. Onderhouden of herstellen van onderdelen in neus. 10% 

2. HLD77

1. Vervangen van cardanas. 10% 

2. Vervangen van een sluitstuk zonder demontering van de motorkap. 10% 

3. Vervangen van de injector. 10% 

4. Smeren van de cardanassen en reactiearmen. 10% 

5. Demonteren of hermonteren van de controlespoel van de
transmissie.

10% 
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Nr Opgave van het werk 
% toe te 
kennen 

6. Vervangen van de moto-compressorgroep. 10% 

7. Vervanging van de zandbak. 10% 

8. Vervanging van de sturingplaten in de HBU. 10% 

9. Vervanging of controle van de sensoren op VOITH Transmissie. 10% 

10. Vervanging van de niveausensor. 10% 

12 HLE 

1. Reeksen 21, 27, 11, 12

1. Bijslijpen van geroefde collectoren onder voertuig en aan
motorventilatorgroepen van een spoel van tractiemotoren.

10% 

2. Monteren of demonteren van de motorventilatoren van een spoel. 10% 

3. Monteren of demonteren van de motorventilatoren van de
rheostatische rem.

10% 

2. Reeks 20

1. Vervangen van remzolen aan middelste wielen van elektrische
locomotief.

10% 

2. Draaikom demonteren voor schouwing. 10% 

3. Monteren draaikom na schouwing. 10% 

3. Reeks 18

1. Monteren of demonteren van de vermogenstransformator. 10% 

13 HLD met elektrische transmissie 

1. Vervangen van borstel van hoofdgenerator in de 4 onderste
borstelhouders.

10% 

2. Wegnemen en/of terugplaatsen van borstelhouder van hoofdgenerator
in de 4 onderste borstelhouders.

10% 

3. Opknappen van hoofdgenerator na flash.
10% 

14 HLD en AR 

1. Vervanging van de afdichtingsvoeg aan de uitlaat. 10% 

15 HL en MR 

1. Wegnemen van borstelhouder van tractiemotor. 10% 

2. Vervangen van verbindingskabel tussen borstelhouders van
tractiemotor.

10% 

3. Vervangen van een kabelschoen of een spanband in een tractiemotor. 10% 

4. Losmaken van de verschillende onderdelen onder het onderstel voor
lichting.

10% 

5. Aankoppelen van de verschillende onderdelen onder het onderstel na
lichting.

10% 

6. Opknappen van tractiemotor na flash. 10% 

16 HLE en MR 

1. Ontkoppelen of herkoppelen van de vouwwagen van tractiemotoren en
van remwerk tijdens het lichten of neerlaten.

10% 

2. Monteren van rectificatie toestel onder het voertuig. 10% 

3. Straal bijslijpen per 0,1 mm  onder het voertuig. 10% 

4. Lamelkanten afkrabben en bramen verwijderen per 10 cm. 10% 
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Nr Opgave van het werk 
% toe te 
kennen 

5. Monteren of demonteren onderdelen "hoogspanning" voor de invoerfilter
(-Spoelen of condensatoren).

10% 

6. HLE13 et MR96

1. Monteren of demonteren van de modules met
vermogenselektronica.

10% 

7. HLE 20, 21, 27, 11, 12, 13 et MR behalve DESIRO

1. Werken in de statische omvormer en hakkermodules in de
voertuigen uitgerust met thyristoren.

10% 

17 HLD met elektrische transmissie, HLE en MR 

1. Onderhouden en nazien van de tractiemotoren 139 L. 01 langs
bovenste schouwluik.

10% 

2. Demonteren en monteren van carter voor schouwen van tandwielen
onder voertuig.

10% 

3. Carterdichting vervangen onder voertuig, demonteren en monteren carter
inbegrepen.

10% 

4. Kussenblokken demonteren en monteren onder voertuig kant carter of
kant collector.

10% 

18 HLE tweestromig en MR tweestromig BEHALVE DESIRO 

1. Uitvoeren van periodiek "T.P.20": onderhoud DJ. 10% 

19 Werken aan rijtuigen en wagens 

1. Ontkoppelen en koppelen van het remwerk tijdens het lichten of
neerlaten.

10% 

2. Werken met brander onder rijtuigen of wagens. 10% 

3. Rechten van kopbalken en profielen door verwarmen met brander. 10% 

21 Werken aan wagens 

1. Werken binnen in de ketel van ketelwagens. 20% 

22 Vervangen van een vouwbalg van een tractiemotor zonder lichting van het 
voertuig. 

10% 

23 Onderhoudswerken 

1. Grondige schoonmaak voor herstelling van krachtvoertuigen. 10% 

2. Reinigen van sleuven en zinkputten van reinigingsinstallaties. 10% 

3. Reinigen van installaties waar trichloorethyleen gebruikt wordt, alsook van
ontstofcabines waarvan de uitvoering lastig of moeilijk is wegens een of
meer bijzonderheden die lastig of moeilijk werk kenmerken:

1. enge ruimte waarover de werkman beschikt en bijgevolg
ongemakkelijke houding, beperking of belemmering van de
bewegingen (werken in ketels, waterbakken, reservoirs);

10% 

2. verblijf in een oververhitte of walgelijk riekende atmosfeer; 10% 

3. aanwending van werkwijzen waarbij de atmosfeer ongeschikt wordt
gemaakt voor inademing of het dragen van beschermingstoestellen
noodzakelijk is;

10% 

4. behandeling of intensief gebruik van bijtende stoffen. 10% 

4. Schoonmaken of vervangen van filters van het toestel voor het
blankmaken van wagenonderstellen.

10% 
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Nr Opgave van het werk 
% toe te 
kennen 

5. Schoonmaken van de elektrische uitrusting van de krachtvoertuigen: 
generatoren, tractiemotoren, aanloopweerstanden en ventilator, 
uitgevoerd in een cabine met behulp van reinigingsproducten of druklucht 
en waarvoor het dragen van een masker noodzakelijk is. 

10% 

6. Alle andere reinigingswerken met behulp van bijtende producten. 10% 

7. Schoonmaken binnenkant van industriële ketel en reservoirs. 20% 

24 Verschillende werken   

 1. Smeden met de valhamer (spindelpers). 10% 

2. Verf- of vernisspuiten in spuitportiek of vaste spuitcabine. 20% 

3. Beproeving van tractiemotoren onder hoge spanning op proefvloer. 10% 

4. Korrelstralen van allerlei onderdelen (elektrische weerstanden, wc-potten, 
te metalliseren stukken). 

20% 

5. Metalliseren (metaalspuiten) van allerlei onderdelen. 20% 

6. Mechanisch polijsten in de polijstafdeling. 20% 

7. Werken met polyesterharsen, katalysatoren, oplosmiddelen. 20% 

8. Vervanging elektromagnetische klep van de lavabo (handenwasser). 10% 

25 Alle werken uit te voeren aan een rijtuig dat geaccidenteerd is geweest. 20% 

26 Statische omvormer  

1. Opening en afsluiting van het dak van de rijtuigen M6 10% 

2. Montage of demontage van verschillende modules:  

1. Spoel van de ingangsfilter 10% 

2. Spoel van de tussenfilter en de uitgangsfilter 10% 

3. Condensator van de ingangsfilter 10% 

4. Hakkersmodule  10% 

5. Omvormersmodule 10% 

6. Module van batterijlader 10% 

3. Schoonmaak van de omvormersmodulen op rijtuigen M6 10% 

4. Montage of demontage van de motorventilatoren 10% 

27 Airconditioning  

1. Montage of demontage van verwarmingsbatterijen (M4, M5, M6) 10% 

2. Vervanging van airconditioningsgroep (M6) 10% 

3. Vervanging van motorventilatoren voor de airconditioning (M4, M5, M6) 10% 

4. Vervanging filters van airconditioning ( M5 et M6) 10% 

28 Koppelingen/ koppeldozen  

1. Schoonmaak of vervanging koppelingen (hoogspanning of koppeldozen) 10% 

2. Schoonmaak of vervanging van kabels (hoogspanning, EPA, 
energieuitwisseling en koppeldozen) 

10% 

3. Trekking van kabels onder een rijtuig 10% 

29 Sanitair  

1. Schoonmaak of vervanging van de peilstok van de afvaltank 10% 

2. Vervanging (demontage) van een WC 10% 
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BIJLAGE III: TYPES VAN SPECIALE WERKEN UITGEVOERD IN WERKPLAATSEN EN 
DRAISINEGARAGES INFRABEL 

Nr Opgave van het werk 
% toe te 
kennen 

1 Voor alle speciale apparaten en/of werktuigmachines van de directie 
Asset Management: 
1. Alle uit te voeren werken aan de motor en andere structuren waarvoor

de montage of demontage noodzakelijk is van stukken die moeilijk
bereikbaar zijn, voor zover deze werken dienen te worden uitgevoerd in
een moeilijke houding.

10% 

2. Alle uit te voeren werken aan de hydraulische kringen waarvoor de
montage of demontage noodzakelijk is van stukken die moeilijk
bereikbaar zijn, voor zover deze werken dienen te worden uitgevoerd in
een moeilijke houding.

10% 

3. Alle uit te voeren werken aan de remkringen waarvoor de montage of
demontage noodzakelijk is van stukken die moeilijk bereikbaar zijn,
voor zover deze werken dienen te worden uitgevoerd in een moeilijke
houding.

10% 

2 Onderhoudswerken: 

1. Grondige schoonmaak ter voorbereiding van het onderhoud of de
herstelling van de speciale werktuigen.

10% 

2. Reinigen van sleuven en zinkputten van reinigingsinstallaties. 10% 



DEEL Il 

TOPI ADEN 

HOOFDSTUK XIV 

TOELAGE VOOR NET IN RFP.FI CTFI I EN VAN F."171("zgRS IN DE TR9Nr-7N 

A. ALGEMEEN 

1 	De toelage voor het in regel stellen van reizigers in de treinen is een 
ruzsdricaline ureuricazI Hat urrirrif tnnrIcArmrtel nnrs het treinbegeleidingspersoneel 
van de Directie B-TR. 

B. RECHTHEBBENDEN 

2 
	

De 	toelage 	wordt 	uitsluitend 	toegekend 	aan 	het 
treinbegeleidingspersoneel van de Directie B-TR. 

C. 	BEDRAG VAN DE TOELAGE 

3 
	

De toelage voor het in regel stellen van de reizigers in de treinen wordt 
berekend op basis van een vast bedrag per verkocht biijet aan een 
reiziger tijdens een kalendermaand. 

• tot en met de 20e reiziger: 	 1,00 € 
• van de 21e tot en met de 40e reiziger: 	2,00 € 
• vanaf de 41e reiziger: 	 3,50 € 

D. 	AFHOUDINGEN 

4 	De toelage voor het in regel stellen van reizigers in de treinen is 
onderworpen aan inhoudingen voor de Kas van de Sociale Solidariteit en 
aan de bedrijfsvoorheffing. 

5 	Zij is vatbaar voor beslag en overdracht onder dezelfde voorwaarden ais 
de wedde. 

E. 	UITBETALING 

6 	De toelage voor het in regel stellen van de reizigers in de treinen wordt 
maandelijks uitbetaald met de bezoldigingsstaten van de maand A + 2. 

bericht 248 H-HR/2015 



  Bericht 74 H-HR/2019 

DEEL II 

TOELAGEN 

HOOFDSTUK XV 

KASTOELAGE 

 

A. DEFINITIE 

1 De kastoelage is een forfaitaire toelage voor personeelsleden die instaan 
voor de verkoop van producten en/of de verhandeling van fondsen.  

B. BEGUNSTIGDEN 
 

2 De personeelsleden met de onderstaande graden of belast zijn met de 
volgende functies hebben recht op een kastoelage en dit voor zover ze 
titularis zijn van een niet-geautomatiseerde kas en mits akkoord van hun 
onmiddellijke chef: 

- Verkopers van vervoerbewijzen 
- Personeelsleden belast met de televerkoop van vervoersbewijzen bij 

de internationale reizigersdienst 
- Ontvangers  

 

 

C. TOEKENNINGSVOORWAARDEN 

3 De kastoelage wordt toegekend per volledige prestatie. Met volledige 
prestatie wordt elke prestatie van meer dan 4 uur bedoeld. 

4 Elke prestatie van 4 uur of minder wordt gelijkgesteld met een halve 
prestatie. Twee halve prestaties zijn gelijk aan één volledige prestatie. 

 
D. BEDRAG VAN DE TOELAGE EN BEREKENINGSWIJZE 

5 Het bedrag van de kastoelage is een forfaitair bedrag en wordt 
vastgesteld op 1,7500 EUR per volledige prestatie. Dit bedrag wordt 
vermenigvuldigd met het aantal volledige prestaties.  

6 Dit bedrag is niet onderworpen aan het indexeringsstelsel dat van 
toepassing is op de bezoldigingen. 

7 Bij de semestriële afsluiting wordt het aantal volledige prestaties 
vermenigvuldigd met het bedrag van de toelage. Een eventuele 
onvolledige prestatie valt weg. 

8 De kastekorten waarvoor het personeelslid verantwoordelijk wordt geacht 
tijdens het semester vallen ten zijne laste tot het maximumbedrag van de 
berekende toelage. 

9 In geval van kastekorten gebeurt er een inhouding op de kastoelage gelijk 
aan de som van de vastgestelde tekorten tijdens het voorgaande 
semester en dit tot maximaal het bedrag van de berekende kastoelage dat 
voor dat semester aan het betrokken personeelslid wordt betaald. 

 



E. AFHOUDINGEN 

 

10 De toelage is onderworpen aan de inhoudingen voor de sociale zekerheid, 
voor de Kas van de Sociale Solidariteit en aan de bedrijfsvoorheffing voor 
de statutaire personeelsleden. Voor het niet-statutair personeel zijn 
toelagen onderworpen aan sociale afhoudingen ten bate van de R.S.Z. en 
aan bedrijfsvoorheffing 

11 Ze zijn onder dezelfde voorwaarden als de bezoldiging vatbaar voor 
loonafstand en –beslag. 

F. UITBETALING 

12 De kastoelage wordt semestrieel uitbetaald met de bezoldigingsstaten 
van de 2de maand van het volgende semester. 

 



Bedrag van de vergoedingen Bijlage 2 bij bericht 166 H-HR/2011

Bijlage bij ARPS-523-Deel III

Grond-
bedrag
100% 164,06% 167,34% 170,69% 174,10%

- van 6 tot 9 uur : /dag 4,60 7,55 7,70 7,85 8,01
- van meer dan 9 en tot 12 uur : /dag 7,11 11,66 11,90 12,14 12,38
- van meer dan 12 uur : /dag 9,54 15,65 15,96 16,28 16,61

- zonder voorlegging van hotelrekening : /nacht 8,24 13,52 13,79 14,06 14,35
- op voorlegging van hotelrekening (max. bedrag) : /nacht 19,34 31,73 32,36 33,01 33,67

- van 6 tot 9 uur : /dag 3,37 5,53 5,64 5,75 5,87
- van meer dan 9 en tot 12 uur : /dag 5,45 8,94 9,12 9,30 9,49
- van meer dan 12 uur : /dag 7,53 12,35 12,60 12,85 13,11

- zonder voorlegging van hotelrekening : /nacht 7,01 11,50 11,73 11,97 12,20
- op voorlegging van hotelrekening (max. bedrag) : /nacht 18,11 29,71 30,31 30,91 31,53

- van 6 tot 9 uur : /dag 3,37 5,53 5,64 5,75 5,87
- van meer dan 9 en tot 12 uur : /dag 5,45 8,94 9,12 9,30 9,49
- van meer dan 12 uur : /dag 7,53 12,35 12,60 12,85 13,11

- zonder opgave van het adres van het logement : /nacht 3,56 5,84 5,96 6,08 6,20
- met opgave van het adres van het logement : /nacht 9,10 14,93 15,23 15,53 15,84
- overnachting aan de kust tijdens het badseizoen en op voorlegging van een

logementsrekening (max. bedrag) : /nacht 18,11 29,71 30,31 30,91 31,53

3 /prestatie 4,00 6,56 6,69 6,83 6,96
4 /dag 0,60 0,98 1,00 1,02 1,04

 

Bedragen aangepast met de 
vereffeningscoëfficiënt

Klasse A
Voor een afwezigheid :

2

1

Eenheid

Voor een afwezigheid :

Vergoeding voor het gebruik van een eigen fiets (Bericht 127P/1974)

Aard van de vergoeding

Interimvergoeding (ARPS-Bundel 523-Deel III-Hoofdstuk III)
Voor een afwezigheid :

Nachtbijslag :

Afstandsvergoeding (Berichten 90 en 91 H-HR/2007)

Nachtbijslag :

Klasse B

Nachtbijslag :

Vergoeding voor verplaatsing in het binnenland - bedragen van toepassing
 op personeelsleden t/m de graden van rang 3 (ARPS-Bundel 523-Deel III-Hoofdstuk I)

Bladzijde 1/1
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lnhoudstafel

DEEL III. VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK I - Verplaatsingsvergoeding
Nr van de paragrafen

A. BEGRIPSBEPALING

B. VERPLAATSINGEN IN HET BINNENLAND

1. VOORWAARDEN VAN TOEKENNING VAN DE VERPLAATSINGSVERGOEDING

a) Afstandsvoorwaarde
b) Tijdsvoonraarde
b) Vaststelling van verplaatsingsaf stand en afwezigheidsduur

1 . Verplaatsingsafstand
2. Afwezigheidsduur

II. GEVALLEN VAN UITSLUITING

III. BEDRAGEN VAN DE VERGOEDING

¡V. TOEPASSINGSMODALITEITEN

2enSbis
4

13
14
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16 tot 19

Wijze van berekenen van de vergoeding voor een afwezigheíd van 24 uur of meer
Te gebruiken formulier
Uitbetaling
Controle

V. BIJZONDERHEDEN
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1. TOEPASSINGSVELD
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IV. TOEPASSINGSMODALITEITEN
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2' Nachtvergoeding
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DEEL III

VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK I

VERPLAATSINGSVERG OEDING

I

2

3

A. BEGRIPSBEPALING

De verplaatsingsvergoeding is een forfaitaire terugbetaling van kosten van alle
aard, gedragen door de statutaire bediende die buiten zijn stand- en
woonplaats met een opdracht belast is.

Onder opdracht wordt de uitvoering van een bepaald werk verstaan, behalve
echter het bekleden van een post bij afwezigheid of ontstentenis van de titularis
wat "interim" genoemd wordt.

B. VERPLAATSINGEN IN HET BINNENLAND

I. VOORWAARDEN VAN TOEKENNING VAN DE
VERPLAATSI NGSVERGOED I NG

a) Afstandsvooniraarde

De verplaatsingsvergoeding wordt toegekend voor opdrachten die de bediende
vervult op plaatsen welke op volgende afstanden gelegen zijn:

1. OPDRACHT BUITEN DE AGGLOMERATIES:

5 km en meer van de stand- en woonplaats.

2. OPDRACHT BINNEN EEN AGGLOMERATIE:

- stand- en woonplaats liggen in bedoelde agglomeratie:

20 km en meer van beide plaatsen
- stand- en woonplaats liggen buiten bedoelde agglomeratie:

5 km en meer van beide plaatsen
- één van beide plaatsen ligt in bedoelde agglomeratie, de andere erbuiten:

20 km en meer van de plaats in de agglomeratie en 5 km en meer van de
andere.

De lijst van agglomeraties komt voor in bijlage 1 tot onderhavig hoofdstuk.

De vereiste minimumafstand is echter eenvormig vastgesteld op 25 km (vanaf
beide plaatsen) voor verplaatsingen van volgende bedienden:
- baanmeesters van de arrondissementen;
- werklieden B en E.S. die deel uitmaken van een aan de groep verbonden

ploeg (l.P.V. en l.P.E.S.);

- aan de groep verbonden bedieningsmannen van zware werktuigen;
- werklieden lnfrastructuur van de arrondissementen;
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4

5

6

7
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- aan de groep verbonden bedieníngsmannen van zware werktuigen;

- werklieden lnfrastructuur van de arrondissementen;

- draisine- en lractorbestuurders en bankwerkers-bestuurders van spoor- en
wegvoerluigen.

Het veiligheidspersoneel van de directe H-SC is niet onderworpen aan de
afstandsvoorwaarden voor de prestaties die:

- ofwel, in totaal, een effectieve prestatie van minimum 3 uur in de trein omvatten;

- ofwel aanvangen vóór 5.00 uur of eindigen na 01.00 u.

b) Tildsvooruraarde

De vergoeding is maar verschuldigd indien de atwezigheid wegens de verplaatsíng ten
minste 6 uren bedraagt.

c) Vaststelling van verplaatsingsafstand en afwezigheidsduur

1. VERPLAATSINGSAFSTAND

De afstand van de verplaatsing wordt al naar gelang het geval vastgesteld:

- aan de hand van de officiële reisgíds of van het boek van de treindienst
(uurregelingen van de goederentreinen), voor de spoorwegverbindingen;

- aan de hand van de brochure "Regulariseren van reizígers in de treinen", voor de
verbindingen waar het reizigersverkeer verzekerd wordt door
veruan gingsautobussen ;- volgens de aanwijzingen van een wegenkaart, in de andere gevallen.

2. AFWEZIGHEIDSDUUR

Voor het vaststellen van de afwezigheidsduur wordt als punt van vertrek en van
terugkeer de stand- ofwelde woonplaats genomen, al naar de opdracht vanuit de ene
of de andere plaats binnen de kortst mogelijke tijd kan uitgevoerd worden. Nochtans
wordt als vertrekpunt de standplaats genomen uranneer de bediende zich daar bevindt
op het ogenblik dat hij met opdracht wordt gezonden of wanneer hij zich
voorafgaandelijk aldaar moet begeven om ondenichtingen te onfuangen of werktuigen
af te halen nodig om zijn opdracht te vervullen.

De duur van de afwezigheid wordt berekend:

- vanaf het officieel vertrekuur (uur van de reisgids) tot het werkelijk uur van
terugkeer, voor bedienden die een gemeenschappelijk vervoermiddel nemen;

- vanaf het werkelijk vertrekuur tot dat van terugkeer, voor bedienden die een ander
vervoermiddel gebruiken.

II. GEVALLEN VAN UITSLUITING

De verplaatsingsvergoeding wordt niet verleend aan bedienden die de
toekennin gsvoorwaarden niet vervullen, zoals:

a) leden van het rijdend personeel;
b) bedienden met een dienstvrijstelling, behoudens in de reglementen vastgestelde

uitzonderingen;
c) leerlingen van het niet verplicht vakonderwijs en bedienden die een niet

verplichte beroepsopleiding volgen ;

d) stagedoende bedienden, voor de eventuele verplaatsingen in verband met hun
opleiding;

e) bedienden die zich van hun standplaats naar hun administratieve eenheid
begeven en omgekeerd;
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9

10

l1

12

13

14

15

0 bedienden die als begeleider van goederentreinen benuttigd worden.

III- BEDRAGEN VAN DE VERGOEDING

Het bedrag van de verplaatsingsvergoeding verschilt volgens de klasse waartoe de
bediende behoort en de duur van de afwezigheid.

Het bedrag dat voor een afwezigheid van meer dan 12 uur is vastgesteld, wordt in
gevalvan overnachting met een nachtbijslag verhoogd.

De nachtbijslag zonder voorlegging van een hotelrekening is een forfaitair bedrag. De
bijslag op voorlegging van een hotelrekening is een grensbedrag van de bijdrage van
de Maatschappij, d.wz. dat de door de bediende gedragen kosten voor overnachting
(ontbijt inbegrepen) tot dat bedrag gedekt worden; de minimurnbijdrage is de waarde
van de nachtbijslag zonder voorlegging van de hotelrekening.

De bedragen van de vergoeding en van de nachtbÍjslag veranderen volgens de
schommelingen van het indexcijfer der consumpt¡êprijzen, overeenkomstig het
mobilite¡tsstelsel dat toepasselijk is bp de wedden van het statutair personeel.

Bijlage 2 bevat de basis- en de vereffeningsbedragen.

De indeling van het personeel in de twee klassen (A en B) die voor het bepalen van de
bedragen in aanmerking komen, is opgenomen in biilage 3.

De bediende díe recht heeft op de toelage voor uitoefening van hogere functies, wordt
beschouwd als behorende tot de klasse van de tijdelijk beklede betrekking.

IV. TOEPASSINGSMODALITEITEN

a) Wijze van berekenen van de vergoedlng voor een aftvezigheid van 24 uur en
meef.

Vooreen afwezigheid van 24 uuren meerwordttoegekend:

1. PER PERTODE VAN 24 UUR,
de vergoeding voor een afwezigheid van meer dan 12 uur en een nachtbijslag.

2. VOOR HET OVERSCHOT BOVEN 24 UUR OF EEN VEELVOUD VAN 24
UUR
de vergoeding die voor een afwezigheid gelijk aan het overblijvend aantal uren
vastgesteld is.

b) Te gebruiken formuller

De verplaatsingen die in de loop van een maand gedaan werden, moeten door de

betrokken bediende op een staat P 177 worden ingeschreven.

De op die staat vermelde gegevens moeten duidelijk, juist en volledig ziin, om de toe
te kennen bedragen zonder moeilijkheden te kunnen bepalen.

ln de kolom "opmerkingen" van de staat P 177 moet onder meer worden aangeduid
met hoeveel vertraging de voor de terugreis genomen trein of vervangingsautobus
eventueel is aangekomen, welk ander vervoermiddel dan trein of vervangingsautobus
genomen Werd, bijzonderheden over de reisweg, de reden van de gebeurliike

overnachting, enz.

De hotelrekening (overnachting) moet eventueel bii de staat worden gevoegd.

c) U¡tbêtaling

De verplaatsingsvergoedingen en de nachtbijslagen worden maandeliiks met de
weddenstaten van de maand A + 3 uitbetaald, waarlcij A de maand is waarin de
verplaatsingen werden gedaan.
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16

17

Daartoe legt de bediende bii het verstr'rjken van de maand zijn behoorlijk ingevulde en
ondertekende staat P 177 voor aan zijn onmiddellijke chef, die de staat zorgvuldig
naziet, hem voor goedkeuring tekent en hem voor uitbetaling aan het baremeerbureau
zendt waarvan de betrokken bediende afhangt.

Dat bureau ziet de gegevens in kolommen 4,6,7 en I van de staat na en stelt het uit
te betalen bedrag vast.

d) Controle

De controle bestaat in het nazien van het recht op de vergoeding en van het
betaalbaar gestelde bedrag.

Ze wordt uitgevoerd:

1. wat de verplaatsingsvergoedingen voor beambten betreft:

stelselmatig, door het bureau P.S. 54-22 en de bureaus P.S. van de groepen, voor
de vergoedingen die respectievelijk door tussenkomst van het bureau P.S. 52-32
en de andere baremeerbureaus uitbetaald worden.

Daartoe bezorgen die baremeerbureaus, na inschr'rjüng van de vastgestelde
bedragen, de staten P 177 aan voornoemde bureaus P.S.

Na controle worden die documenten naar het betrokken baremeerbureau
teruggezonden.

2. wat de verplaats¡ngsvergoedingen voor werkliedenpersoneel betrett :

bij steekproef, volgens een opgesteld programma, door bureau P.5.54-22.

Verder wordt door de inspecteurs PS een controle ter plaatse uitgeoefend.

V. BIJZONDERHEDEN

a) Tram- of autobuskosten.

Tram- of autobuskosten die gedragen worden bij het vervulfen van opdrachten
waarvoor de verplaatsingsvergoeding wordt toegekend, worden niet boven genoemde
vergoeding terugbetaald.

Voor verplaatsingen die geen recht geven op de vergoeding, worden de tram- en
autobuskosten echter terugbetaald.

De terugbetaling van die kleine uitgaven geschiedt met een kostennota
overeenkomstig de bepalingen van het A.R.F.

b) Van derden terugvorderbare verplaatsingsvergoeding.

De staten P 177 betreffende verplaatsingen voor het keuren van materieelen waarvan
de kosten ten laste van de aannemers zijn, moeten met rode inkt volgende vermelding
dragen : "Verplaatsingskosten terug te vorderen van de firma ....................., te

Overeenkomst nr. ...-..-" (overeenkomst waarop bedoelde kosten
betrekking hebben).

VI. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ONMIDDELLIJKE CHEF

Het is voor de onmiddellijke chef een dwingende plicht de dienstverplaatsingen van
zijn ondergeschikten oplettend te controleren.

Door de goedkeuring van de staten P 177 draagt hij de verantwoordelijkheid voor de
gegrondheid van de gedane verplaatsingen en voor de gegevens dÍe op die staten
voorkomen.

18

19

20

21

22

23
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1. TOEPASSINGSVELD

24

25

26

27

H'rj kan medeverantwoordelijk gesteld worden voor misbruiken die op dat gebied
worden vastgesteld.

Behoudens het nazien van de ingediende staten P 177 moet hijonder meer:

- het aantal en de duur van de verplaatsingen tot het minimum beperken;

- ervoor waken dat er geen onnodige verplaatsingen worden gedaan voor kwesties
die per telefoon of schriftelijk kunnen worden behandeld;

- controles ter plaatse zonder voldoende rendement afschaffen of verminderen;
- tijdverlíes wegens onproductieve trajecten vermijden door de opdrachten rationeel

te groeperen.

Behoudens het nazien van de ingediende staten P 177 moet hijonder meer:

- het aantal en de duur van de verplaatsingen tot een minimum beperken;

- erop toezien dat geen onnodige verplaatsingen worden gedaan voor kwesties die
per telefoon of schriftelijk kunñen worden behandeld;

- controles ter plaatse zonder voldoende rendement afschaffen of verminderen;

- tijdverlies wegens onproductieve trajecten vermijden door de opdrachten
rationeel te groeperen.

C. VERPLAATSINGEN NAAR HET BUITENLAND

De zendingen naar het buitenland waarvoor minstens één overnachting noodzakeliik is
geven recñt op de toekenning van de 'Verplaatsingsvergoeding naar het buitenland"
onder de hierna vermelde voorwaarden.

De verplaatsingen naar het buitenland die geen overnachting omvatten worden

beschouwd als verplaatsingen in het binnenland. Zï¡ worden geregeld door de
beschikking onder B. hiervoor, maar worden evenwel anders vergoed (cf. S 29).

2. AARD VAN DE VERPLAATSINGSVERGOEDING NAAR HET BUITENLAND

De verplaatsingsvergoeding naar het buitenland bestaat uit twee delen: een

"dagvergoeding; en een "náchtvergoeding". Hun som vergoedt dus het personeelslíd

met zending voor iedere periode van 24 uren.

De dagvergoeding is forfaitair. Zij wordt geacht de kosten te dekken van de twee

hoofdrñaaftijden ðn de aannomeli¡fe t<osien van alle aard door het personeelslid

gedragen: telefoon, lokaal transport, verfrissingen, enz-

Nochtans, indien de aard van de door het personeelslid in het buitenland verrichte

activiteiten of de hem opgelegde verplichtingen beduidend hogere kosten veroorzaken

dan de forfaitaire dagvergoeding waarop hij aanspraak kan maken, is het hem a
posteri toegestaan om, grestaafd met bewijsstukken, de integrale terugbetaling..te
vragen aan de directeur-generaal (of een leidinggevend hoger kaderlid)

verantwoordelijk voor de eenheid waarvan hij afhangt-

Wat de nachtvergoeding betreft, zij vormt een maximum loegelaten bedrag bestemd

om de kosten vañ de overnachting te dekken (huisvesting + ontbijt met uitsluiting van

andere diensten geleverd door het hotel). Binnen deze beperking wordt het
personeelslid vergoed op basis van de werkelijk gedragen kosten.
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28

29

31

32

Niettemin, mag het overschriiden van dit plafond in de hierna strikt opgesomde
gevallen aan de aanvrager toegestaan worden door de directeur-generaal (of een
leidinggevend hoger kaderlid) verantwoordelijk voor de eenheid waaruan hij afhangt:

- de keuze van het hotêlwordt opgelegd door de organisatoren van de bijeenkomst;

- de keuze van het hotel wordt opgelegd door een hoger kaderlid die hel
personeelslid vergezelt in welk geval het toegelaten maximum dit wordt welk wordt
toegekend aan het hoger kaderlid;

- het hotel is gekozen en wordt gereserveerd door het bureau van de directie B-EU
dat de dienstreizen onder zijn bevoegdheid heeft;

- zeetuitzonderlijkeomstandigheden.

3. BEDRAG VAN DE VERGOEDING

De bedragen van de dag- en nachWergoeding worden vastgesteld op basis van de
verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van
de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die
zich in officiêle opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale
commissies.

Zíj worden jaarlijks herzien door de minister die Buitenlandse Zaken onder zijn
bevoegdheid heeft en worden gepubliceerd bij middelvan een besluit.

De bijlage 2 bij dit hoofdstuk bevat de toegekende bedragen per categorie van
personeelen per Jand van bestemming.

Het bedrag van de vergoeding die overeenstemt met een verplaatsing naar het
buitenland zonder overnachting is vastgesteld op 50% van de dagvergoeding.

4. TOEKENNINGSVOORWAARDENENTOEPASSINGSMODALITEITEN

a) Voorafgaande toelating

De verplaatsingen naar het buitenland die een overnachting in het buitenland
omvatten moeten voorafgaandelijk worden goedgekeurd door de directeur-generaal
(of een leidinggevend hoger kaderlid) verantwoordelijk voor de eenheid waarvan de
aanvrager afhangt.

b) Verplaatsingswijze

ln principe moeten de verplaatsíngen gedaan worden per trein (of zo nodig per schip);
verplaatsingen met auto of moto zi¡n niet toegestaan.

Wat verplaatsingen met het vliegtuig betreft, deze worden slechts toegestaan indien
minstens één van de volgende voorwaarden is vervuld:

het is de enig mogeliike vervoerswiize;

de aanwezigheid van het personeelslid is vereist op verschillende plaatsen en de
reisweg over land laat hem niet toe te voldoen aan die verplichting;

het vliegtuig brengt een minderuitgave mee voor de NMBS-Groep. Onder
"minderuitgave" moet worden verstaan een afwezigheid buiten de grenzen die zo
stekt wordt ingekort dat zii minstens een bijkomende volledige en effectieve prestatie

van het personeelslid in zijn werkzeteltoelaat;
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- elke andere reden overgelaten aan het oordeel van de directeur-generaal (of een
leidinggevend hoger ambtenaar) verantwoordelijk voor de eenheid waarvan de
aanvrager afhangt.

lndien het personeelslid, om persoonlijke redenen, de voorkeur geett aan het vliegtuig
boven een ander vervoermiddel, blijft de kost van de verplaatsing te zijnen laste, welte
verstaan dat h¡j, in dat geval, het rocht behoudt op de dagvergoeding en op de
nachtvergoeding en in geen gevalkan genieten van een bijkomende tijdscompensatie.

c) Organisatie

Het personeelslid organiseert zijn verplaatsing in akkoord met zijn onmiddellijke chef.

Welke ook het weerhouden transportmiddel is, stelt het personeelslid een uurregeling
voor die hem toelaat zijn bestemming zo vroeg mogelijk te bereiken mêt de
beschikbare middelen in onderstaande volgorde:

- ofwel een reis overdag op de dag zelf van de vergadering voor zover het vertrek na
zes uur's morgens plaatsheeft;

- ofwel een nachtreis zo de bestemming 's anderdaags voor 12.00 u wordt bereikt
voor een vergadering georganiseerd in de loop van de namíddag ofwel een reis
overdag die toelaat de bestemming te bereiken vóór 21.00 u voor een vergadering
die doorgaat in de voormiddag van de volgende dag.

Na het beëindigen van de vergadering benut het personeelslid voor zijn terugkeer de
eerste verbinding die hem toelaat terug te keren voor 24.00 u of bij gebrek hieraan na
7.00 u.

ln alle gevallen wordt de uurregeling uitgewerkt met vertrek vanuit het dichtsbijgelegen
station, ofwel van de werkzêtel indien het vertrek plaatsheeft op een werkdag tijdens
de normale diensturen, ofwel van zijn privé-adres in het ander geval. De uurregeling
voor de terugreis wordt, mutatis mutandis, op dezelfde manier berekend.

d) Berekening van de vergoeding

Het bedrag van de verplaatsingsvergoeding naar het buitenland wordt als volgt
berekend naargelang het gaat om het gedeelte "dagvergoeding" of het gedeelte
"nachtvergoeding".

7 
o Dagvergoedlng

Het volledig bedrag van de dagvergoeding komt overeen met een afwezigheid van
24.00 u gerekend vanaf het vertrekuur (cf. S 33).

lndien de volledige periode van afwezigheid een overschot van minder dan 24.00 u
omvat rekening houdend met het uur van terugkeer (cf. $ 33), wordt de aanvrager voor
het resterende gedeelte als volgt vergoed:

1/z van het volledige bedrag voor elk van de twee hoofdmaaltijden beschouwd als
genomen om 13.00 en om 19.00 u;

30 % van het volledige bedrag indien het personeelslid geen van de twee
hoofdmaaltijden heeft genomen.

lndien de maaltijden samen genomen worden met een hogere ambtenaar die hem
vergezelt, dan geniet de aanvrager van hetzelfde bedrag.
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2" Nachtvergoeding

Het personeelslid is er toe gehouden zijn originele hotelrekening duidelijk opgesteld op
zijn naam voor te leggen.

lndien een omrekening in euro nodig is, wordt die berekend aan de koperskoers van
de vreemde munt op de dag van vertrek of de laatste voorafgaande werkdag indien de
dag van vertrek een zaterdag, zondag of feestdag is.

e) Nazicht en ultbetallng

Na het gebruikelijke nazicht en rechtzettingen die moeten gebeuren, þetaalt het
bureau van de directie B-EU dat de dienstreizen onder z'rjn bevoegdheid heeft het
bedrag van de vergoeding aan de aanvragêr.

f) Bijzonder geval: het personeelslid heeft kostenloze overnachting of
kostenloze maaltijden genoten

lndien, buiten de context van een verplaatsing naar het buitenland, de NMBS-Groep
de logementskosten of de kostprijs van de hoofdmaaltijden ten laste neemt,
bijvoorbeeld ter gelegenheid van een seminarie of colloquium waarvoor hij het
personeelslid heeft ingeschreven, moet deze bijzonderheid duidelijk vermeld worden
op de onkostennota.

ln dat geval wordt het bedrag van de verplaatsingsvergoeding naar het buitenland (cf.

$ 28) beperkt tot de verhouding hierna vermeld:
. Volledig kostenloze overnachting en maaltijden: 30 o/o vàn het bedrag van

de dagvergoeding.

' Kostenloze overnachting: 100 %"van het bedrag van de dagvergoeding.

. Kostenloze maaltijden:

- voor 2 kostenloze maaltijden: nachtvergoeding + 30 % van het bedrag van de
dagvergoedíng;

- voor 1 kostenloze maaltijd: nachtvergoeding + 65 % van het bedrag van de
dagvergoeding.



7. GENT

8. LEUVEN

9. LUIK
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AGGLOMERATIES

1. ANTWERPEN

2, BORINAGE

3. BRUGGE

4. BRUSSEL

5. CENTRUM-

HENEGOUWEN

6. CHARLEROI

10. MECHELEN

1 1. MOESKROEN

12. NAMEN

13. OOSTENDE

14. VERVIERS

Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken Merksem,
Mortsel, Wilrijk, Zw.rjndrecht.

Baudour, Bergen, Boussu, Cuesmes, Dour, Elouges, Flénu,
Frameríes, Ghlin, Hornu, Hyon, Jemappes, La Bouverie, Nimy,
Pâlurages, Quaregnon, Saint-Ghislain, Tertre, Warquignies,
Wasmes, Wasmuë|.

Assebroek, Brugge, Sint-Andries, Sint-Kruis, Sint-Michiels.

Anderlecht, Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette,
Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-
Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-
Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Vorst,
Watermaal-Bosvoorde.

Bellecourt, Bois-d'Haine, Carnières, Chapelle-lez-Herlaimont,
Familleureux,
Fayt-lez-Manage, Haíne-Saint-Paul, Haine-Saint-Pierre, Houdeng-
Aimeries, Houdeng-Gougnies, La Hestre, La Louvière, Manage,
Mariemont, Morlanwelz, Péronnes, Saint-Vaast, Strépy-
Bracquegnies, Trivières.

Bouffioulx, Charleroi, Chåtelet, Chåtelineau, Couillet, Courcelles,
Dampremy, Farciennes, Fontaine-l'Evêque, Gilly, Gosselies,
Jumet, Lodelinsart, Loveryal, Marchienne-au-Pont, Marcinelle,
Monceau-sur-Sambre, Montignies-le-Tilleul, Montignies-sur-
Sambre, Mont-sur-Marchienne, Pironchamps, Ransart, Roux,
Souvret, Trazegnies.

Gent, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Merelbeke, Sint-
Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde.

Heverlee, Kessel-Lo, Leuven.

Angleur, Ans, Beyne-Heusay, Bressous, Chênée, Flémalle-
Grande, Flémalle-Haute, Glain, Gråce-Berleur, Grivegnée, Herstal,
Hollogne-aux-Pierres, Jemeppe, Jupille-sur-Meuse, Luik,
Montegnée, Ougrée, Rocourt, Saint-Nicolas, Seraing, Tilleur,
Vaux-so us-Chèvremont, Vottem.

Mechelen, Muizen.

Luingne, Moeskroen.

Jambes, Namen, Saint-Servais.

Bredene, Oostende, Stene.

Andrimont, Dison, Ensival, Heusy, Lambermont, Stembert,
Verviers
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VERPLAATSINGEN IN HET BINNENI.AND
(bedragen van toepass¡ng op bedienden tot en met de graden van rang lll)

ZieARPS-Bundel 523-Deel lll-Hoofdstukl-Bijlage2-Bedragvandevergoedingen
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BEDRAGEN VAN DE VERGOEDING VOOR VERPLAATSING NAAR HET BUITENLAND

Datum van toepassing : 06.07.2018

Bosnië 1 10,00 59,00 93,50 50,15 77,00 41,30

Bulgarije 150,00 58,00 127,50 49,30 105,00 40,60

Denemarken 213,00 105,00 181,05 89,25 149,10 73,50

Duitsland 130,00 93,00 110,50 79,05 91,00 65,1 0

Estland 100,00 71,04 85,00 60,35 70,00 49,70

Finland 140,00 104,00 119,00 88,40 98,00 72,80

Frankrijk 160 95,00 136,00 80,75 112,00 66,50

Griekenland 140,00 82,00 119,00 69,70 98,00 57,40

Groot-Brittannië 190,00 101,00 161,50 85,85 133,00 70,70

Hongarije 130,00 72,00 110,50 61,20 91,00 50,40

lerland 150,00 104,00 127,50 88,40 105,00 72,80

Italië 150,00 90,00 127,50 76,50 105,00 63,00

Kroatië 152,00 85,00 129,20 72,25 106,40 59,50

Letland 110,00 66,00 93,50 56,10 77,00 46,20

Litouwen 115,00 68,00 97,75 57,80 80,50 47,60

Luxemburg 135,00 92,00 114,75 78,20 94,50 64,40

Nederland 160,00 93,00 136,00 79,05 't12,00 65,1 0

Nooruvegen 189,00 99,00 160,65 84,15 132,30 69,30

Oostenrijk 130,00 95,00 110,50 80,75 91,00 66,50

Polen 140,00 68,00 119,00 57,80 98,00 47,60

Portugal 120,00 80,00 102,00 68,00 84,00 56,00

Roemenië 120,00 56,00 102,00 47,60 84,00 39,24

Rusland 230,00 95,00 195,50 80,75 161,00 66,50

Servië 125,00 90,00 106,25 76,50 87,50 t 63,00

Slovenië 135,00 70,00 114,75 59,50 94,50 49,00

Slowakije 120,00 80,00 102,00 68,00 84,00 56,00

Spanje 145,00 87,00 123,25 73,95 101,50 60,90

Tsjechië 130,00 75,00 110,50 63,75 91,00 52,50

Turkije 100,00 65,00 85,00 55,25 70,00 45,50

USA 270,00 105,00 229,50 89,25 189,00 73,50

Zweden 200,00 97,00 170,00 82,45 140,00 67,90

Zwitserland 200,00 105,00 170,00 89,25 140,00 73,50

Nacht- Dag-
vergoeding vergoeding

Nacht- Dag-
vergoeding vergoeding

ANDERE
PERSONEELSLEDEN

Nacht- Dag-
vergoeding vergoeding

Land van bestemming
> DIENSTCHEF AFDELINGSCHEF

Verplaatsingen naar hierboven niet opgenomen landen worden behandeld als bijzondere gevallen.

Bericht 68 H-HR/2018

ç
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INDELING VAN HET PERSONEEL

Klasse A.

Adjunct-architect 1 " klasse
Adjunct-chemist 1' klasse
Adjunct-stationschef
Adviseur (alle specialiteiten)
Afdelingssecretaris
Architect
Architect 1'klasse
Boekhouder 1o klasse
Bureauchef
Chemist
Chemist 1" klasse
Doctor in de scheikundige wetenschappen
(afgeschafte graad)

Eerste adj unct-stationschef
Eerste handelsagent
Eerste hoofdontvanger
Eerste stationschef
Eerste technisch sectorchef
Fabricatiechef
Geneesheer
Handelsagent
Hoofdboekhouder
Hoofddispatcher

Klasse B,

Alle andere bedienden met lagere graden

Hoofdinformaticus
H oofdinstructeur seininrichting
Hoofdontvanger
Hoofdtekenbureauchef
lnformaticus
lngenieur
!ngenieur-architect
lngenieur-electronicus
lnspecteur
!nspecteur (beweging)
lnspecteur van de beweging

Licenciaat in de scheikundige wetenschappen
Sectiechef
Sectiechef 1" klasse
Stationschef 1' klasse
Stationschef 2" klasse
TechnÍsch inspecteur
Technisch sectorchef
Tekenbureauchef
Werkleider
Werkmeester



 

Bericht 46 H-HR/2010 

A. DEFINITIE EN RECHTHEBBENDEN 1

B. TOEKENNINGSVOORWAARDEN

I. 2

II. 3 en 4

C. 5 en 6

D. UITBETALING 7

BIJLAGE

Bundel 523 - Deel III - Hoofdstuk II

Inhoudstafel

Nr van de paragrafen
HOOFDSTUK II - Ritvergoeding

DEEL II - VERGOEDINGEN

TIJDSVOORWAARDE

AFSTANDSVOORWAARDE

BEDRAGEN



 

Bericht 46 H-HR/2010 

 

DEEL III 

VERGOEDINGEN 

HOOFDSTUK II 

RITVERGOEDING 

A. DEFINITIE EN RECHTHEBBENDEN 

1 De ritvergoeding is een forfaitaire compensatie van de uitgaven waartoe het rijdend 
personeel kan verplicht zijn bij een dienstonderbreking - uitslaap - buiten de werkze-
tel. 

B. TOEKENNINGSVOORWAARDEN 

1. AFSTANDVOORWAARDE  

2 De ritvergoeding mag worden toegekend wanneer de dienstonderbreking zich voor-
doet op meer dan 5 km van de woonplaats van het personeelslid en onder voorbe-
houd da de betrokkene niet huiswaarts keert. 

2. TIJDSVOORWAARDEN  

3 De ritvergoeding is slechts verschuldigd indien volgende twee voorwaarden tegelij-
kertijd zijn vervuld: 

- de dienstonderbreking buiten de werkzetel moet tenminste 8 uur bedragen; 

- de totale afwezigheid uit de werkzetel moet tenminste 12 uur bereiken. 

4 De duur van de afwezigheid wordt berekend vanaf het effectieve aanvangsuur van de 
prestatie verricht vóór de uitslaap tot het werkelijke uur van beëindiging van de pres-
tatie uitgevoerd na de uitslaap. 

 Hij wordt verhoogd met de duur van de opgelegde aanwezigheid vóór en na het be-
dienen van de treinen; hij wordt verminderd met de in acht te nemen dienstonderbre-
kingen in de werkzetels, wanneer die voorzien zijn op de diensttabel of bij de beurtre-
geling en uitgesloten worden als arbeidsduur.  

 De duur van de afwezigheid van elke uitslaap wordt afgerond: de uurgedeelten van 
minder dan 30 minuten worden verwaarloosd terwijl de gedeelten van 30 minuten en 
meer voor een uur worden geteld. 

C. BEDRAGEN 

5 De ritvergoeding wordt uitgedrukt onder de vorm van drie uurbedragen: 

- een bedrag genaamd ‘continentaal bedrag zone EURO” in geval van uitslaap hetzij 
zonder overschrijding van de landsgrenzen hetzij met overschrijding van de lands-
grenzen met Nederland, Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg of Frankrijk;



Bundel 523 — Deel III — Hoofdstuk II 
Bladzijde 2 

Bericht 46 H-HR/2010 

- een bedrag genaamd “continentaal bedrag buiten zone EURO” in geval van uit-
slaap met overschrijding van de Zwitserse grens; 

- een bedrag genaamd “extracontinentaal bedrag” in geval van uitslaap met over-
schrijding van de Belgisch-Britse grens. 

 Deze bedragen zijn gebaseerd op het gedeelte “dagvergoeding” van de verplaat-
singsvergoeding naar het buitenland, die zelf afgeleid is uit de dagvergoeding toege-
kend aan de vertegenwoordigers en de ambtenaren afhangend van de FOD Buiten-
landse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich naar het 
buitenland begeven of zetelen in internationale commissies. 

 Zoals al hun referentiebedragen worden de bedragen van de ritvergoeding elk jaar 
herzien en zijn zij niet onderworpen aan het indexeringsstelsel van de bezoldigingen. 

 De bijlage bij dit hoofdstuk geeft de evolutie weer van deze bedragen in de loop van 
de jaren en geeft telkens de van toepassing zijnde bedragen weer. 

6 De tegenwaarde van de hoofdmaaltijden die zouden worden verstrekt aan het perso-
neelslid wordt forfaitair in mindering gebracht op het bedrag van de ritvergoeding ten 
belope van 30% per hoofdmaaltijd. 

D. UITBETALING 

7 Onder voorbehoud van goedkeuring door de onmiddellijke chef en voor zover de for-
mulieren ad hoc werden overgemaakt aan de bezoldigingsbureaus van de directie H-
HR vóór de 20e van de maand M+1, wordt de ritvergoeding uitbetaald met de bezol-
digingsstaten van de maand M+2. 
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UURBEDRAG VAN DE RITVERGOEDING 

CONTINENTAAL BE-
DRAG ZONE EURO 

CONTINENTAAL BE-
DRAG BUiTEN ZONE 

EURO 

EXTRACONTINENTAAL 
BEDRAG 

Toepassingsddatum 

2,7708 EUR 2,9167 EUR 2,9167 EUR 01.12.2009 

2,7708 EUR 2,9750 EUR 2,9458 EUR 01.04.2011 

2,7708 EUR 3,0625 EUR 2,9458 EUR 01.04.2012 

    

    

    

    

    

    

    

 

De bedragen hierboven zijn van toepassing op elke dienstonderbreking die de reglementaire toekenning 
van de ritvergoeding rechtvaardigt en waarvan het aanvangsuur zich ten vroegste op de toepassingsdatum 
er tegenover situeert. 



A. BEGRIPSBEPALING 1
B. TOEKENNINGSVOORWAARDEN

I Afstandsvoorwaarde 2 en 3
II Tijdsvoorwaarde 4

C. 5
D. BEDRAGEN VAN DE VERGOEDING 6 tot 8
E.

I Te gebruiken formulier 9
II 10

III Controle 11 tot 13
F.

I Recht om te overnachten 14
I Verplichte overnachting 15

Bundel 523 - Deel III - Hoofdstuk III
Inhoudstafel

GEVALLEN VAN UITSLUITING

Nr van de paragrafen
HOOFDSTUK III - Interimvergoeding

DEEL III - VERGOEDINGEN

TOEPASSINGSMODALITEITEN

BIJLAGE

Bedragen van de interimvergoeding

BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN DE NACHTBIJSLAG

Uitbetaling



 

DEEL III 

VERGOEDINGEN 

HOOFDSTUK III 

INTERIMVERGOEDING 

A. BEGRIPSBEPALING. 
1 De interimvergoeding is een forfaitaire terugbetaling van de bijkomende kosten 

waartoe de met een interim belaste statutaire bediende kan genoopt worden. 

Men noemt interim de detachering van een bediende buiten zijn standplaats, 
hetzij om een uit de dienst verwijderde collega te vervangen, hetzij om in een 
voorlopige ontoereikendheid van de effectieven te voorzien. 

B. TOEKENNINGSVOORWAARDEN. 
I. AFSTANDSVOORWAARDE. 

2 De vergoeding wordt toegekend voor interim waargenomen op plaatsen die op 
de hierna aangeduide afstanden gelegen zijn: 

a) interim buiten de agglomeraties : 
5 km en meer van de stand- en de woonplaats; 
b)   interim binnen een agglomeratie : 
- stand- en woonplaats liggen in bedoelde agglomeratie: 

20 km en meer van beide plaatsen; 

- stand- en woonplaats liggen buiten bedoelde agglomeratie: 
5 km en meer van beide plaatsen; 

- een van beide plaatsen ligt in bedoelde agglomeratie, de andere erbuiten: 
20 km en meer van de plaats (stand- of woonplaats) in de agglomeratie en 5 
km en meer van de andere. 

3 De afstanden worden berekend tussen de stations die enerzijds, de standplaats 
en de woonplaats en, anderzijds, de plaats van detachering bedienen, volgens 
de gegevens die voorkomen in de officiële reisgids. Op de lijnen waar het 
reizigersverkeer afgeschaft is, en vervangen door vervangingsautobussen, is de 
in aanmerking te nemen afstand deze voorzien in de brochure “Regulariseren 
van reizigers in de treinen”. 

De lijst van de agglomeraties komt voor in bijlage 1 tot Hoofdstuk I 
(Verplaatsingsvergoeding). 

II. TIJDSVOORWAARDE 

4 De vergoeding is maar verschuldigd indien de afwezigheid uit de woonplaats ten 
minste 6 uur bedraagt. 

Die afwezigheidsduur wordt berekend vanaf het officiële uur van vertrek uit het 
station dat de woonplaats van de belanghebbende bedient, tot het werkelijk uur 
van terugkeer in hetzelfde station. 

C. GEVALLEN VAN UITSLUITING 
5 De interimvergoeding wordt niet toegekend
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1. aan de bediende in opleiding, tijdens de periode van opleiding in een andere 

dienst dan die waartoe hij behoort; 
2. aan de vervangingsseingever van een sector die tewerkgesteld is in zijn 

vervangingssector;  
3. voor de rustdagen tijdens een interimperiode, behalve voor detacheringen 

van lange duur naar de kust tijdens het badseizoen (1), waarbij het verblijf 
met overnachting ter plaatse moet worden voortgezet ; 

4. voor de verlofdagen die worden genomen tijdens een detacheringsperiode; 
5. voor de prestaties waarvoor de verplaatsingsvergoeding wordt toegekend. 

D. BEDRAGEN VAN DE VERGOEDING 
6 Het bedrag van de interimvergoeding verschilt volgens de duur van de 

afwezigheid. 

7 Het bedrag dat vastgesteld is voor een afwezigheid van meer dan 12 uur, wordt 
in voorkomend geval verhoogd met een nachtbijslag. 

Het bedrag van de nachtbijslag vastgesteld voor overnachting aan de kust 
gedurende het badseizoen (op voorlegging van een logementsrekening) is een 
grensbedrag voor de bijdrage van de Maatschappij, d.w.z. dat de door de 
bediende gedragen kosten voor overnachting (met inbegrip van het ontbijt) 
worden vergoed tot dat bedrag, waarbij de bijdrage ten minste gelijk is aan het 
bedrag van de nachtbijslag die toegekend wordt op eenvoudige opgave van het 
adres van het logement; bij verblijf in een appartement wordt de toekenning van 
de nachtbijslag vervangen door de terugbetaling van de huur met een maximum 
van 7 000 F per maand (tegen 100%). 

8 De bedragen van de vergoeding en van de nachtbijslag veranderen volgens de 
schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, overeenkomstig het 
mobiliteitsstelsel dat toepasselijk is op de wedden van het statutair personeel. 

In de bijlage tot onderhavig hoofdstuk komen de basisbedragen en de 
vereffeningsbedragen voor. 

E. TOEPASSINSGMODALITEITEN 
I. TE GEBRUIKEN FORMULIER 

9 De in de loop van een maand waargenomen interims moeten door de betrokken 
bediende dag aan dag worden ingeschreven op een staat P 178. 

De inschrijvingen op die staat moeten duidelijk, nauwkeurig en volledig zijn, 
zodat kan worden nagegaan of de toekenning der vergoedingen en bijslagen 
gewettigd is. 

Eventueel moet het adres van het logement in de laatste kolom van het formulier 
worden ingeschreven. 

In geval van overnachting aan de kust gedurende het badseizoen moeten de 
logementsrekeningen worden bijgevoegd. 

De onmiddellijke chef van de plaats van detachering moet de staat P 178 
medeondertekenen voor goedkeuring. 

II. UITBETALING 

10 De interimvergoedingen en de nachtbijslagen worden maandelijks uitbetaald met 
de weddenstaten van de maand A + 3; de maand A is die in de loop waarvan de 
interims werden waargenomen. 

                                                           
(1)  Het badseizoen loopt van 16 juni tot 15 september. 
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Daartoe moet de bediende, op het einde van de maand, zijn behoorlijk ingevulde 
en ondertekende staat P 178 voorleggen aan zijn onmiddellijke chef, die hem 
zorgvuldig naziet, voor goedkeuring ondertekent en ten laatste op de 20e van de 
maand A + 1 voor uitbetaling overmaakt aan het baremeerbureau waarvan de 
betrokken bediende afhangt. 

III. CONTROLE 

11 De controle bestaat in het nazien van het recht op de interimvergoeding en 
nachtbijslagen en van de juistheid van de berekening der bedragen. 

Ze wordt uitgevoerd: 

12 a) wat de interimvergoedingen voor beambten betreft, 
stelselmatig door bureau P.S. 05.224 en door de bureaus P.S. van de groepen 
wat de vergoedingen betreft die respectievelijk worden uitbetaald door 
tussenkomst van bureau P.S. 05.223 en van de andere baremeerbureaus. 

Daartoe bezorgen die baremeerbureaus, na inschrijving van de bedragen, de 
staten P 178 aan de voornoemde bureaus P.S. 

Na controle worden de documenten naar het betrokken baremeerbureau 
teruggezonden. 

13 b) wat de interimvergoedingen voor werklieden betreft, 
bij steekproeven, volgens een opgesteld programma, door bureau P.S. 51.21. 

 Verder wordt door de inspecteurs P.S. een controle ter plaatse uitgeoefend. 

F. BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN DE 
NACHTBIJSLAG. 

I. RECHT OM TE OVERNACHTEN. 

14 De bediende die een interim waarneemt of gedetacheerd is, heeft het recht te 
overnachten om te vermijden dat de wettelijke grens van de dagelijkse 
arbeidsduur of die van de omvang van de arbeidsdag, eventueel rekening 
houdend met de duur van de af te leggen trajecten die als arbeidsduur mag 
worden aangerekend, zou worden overschreden (zie de reglementering 
betreffende de dienst- en rusttijden). 

Een dergelijke overnachting, volgend op een interim die onder de in rubriek B 
bepaalde voorwaarden is waargenomen, geeft recht op de nachtbijslag. 

II. VERPLICHTE OVERNACHTING 

15 Om redenen in verband met de veiligheid of met de regelmatigheid van het 
verkeer kan de verplichting tot overnachting worden opgelegd. 

Indien de opgelegde overnachting geschiedt op een plaats die niet beantwoordt 
aan de in paragraaf 2 bepaalde afstandsvoorwaarde, is voor de toekenning van 
de interimvergoeding de voorafgaande toestemming van bureau P.S. 51-21 
vereist.
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DEEL III 

VERGOEDINGEN 

Hoofdstuk VI 

VERGOEDING VOOR HET GEBRUIK VAN EEN EIGEN AUTO 

TITEL I – FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING 

A. BEPALING 
1 De forfaitaire kilometervergoeding voor het gebruik van een eigen wagen omvat 

de terugbetaling van alle kosten die uit het gebruik voor dienstredenen van dat 
voertuig voortspruiten, met uitzondering van de premie van de 
omniumverzekering, bedoeld onder titel II van dit hoofdstuk, die ten laste valt 
van de NMBS-Groep. 

B. RECHTHEBBENDEN EN TOEKENNINGSVOORWAARDEN 
2 Kunnen die vergoeding genieten: 

a) personeelsleden die voor de uitvoering van hun opdracht door de 
onmiddellijke chef of zijn hiërarchische overste gemachtigd worden om 
gebruik te maken van hun eigen auto; 

3 b) personeelsleden die in dringende en onvoorziene gevallen (bij ongeval, 
dringende herstelling of bij een tussenkomst die de veiligheid of de 
regelmatigheid van het treinverkeer aanbelangt) en zo zij over geen ander 
vervoermiddel konden beschikken, hun eigen auto gebruiken in dienst; 

4 c) personeelsleden die hun eigen auto gebruiken om aan een wederoproeping 
in dienst gevolg te geven, wanneer de wederoproeping voldoet aan de 
voorwaarden van het ARPS-Bundel 523- Deel II - Hoofdstuk VIII. 

De vergoeding wordt niet verleend aan de opgeroepen personeelsleden die 
ervan verwittigd werden dat ze gratis een speciaal ingelegde vervoerdienst 
konden nemen. 

C. BEDRAG VAN DE VERGOEDING 
5 Het bedrag van de vergoeding bedraagt voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 

juni 2020 0,3653 € per kilometer 

Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 juli aangepast op basis van de evolutie van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen enerzijds en op basis van het gemiddelde 
van de maximale prijs van de benzine (95 octaan) en de diesel anderzijds. 

Het aantal kilometers dat recht geeft op de vergoeding is gelijk: 

1. voor personeelsleden die gemachtigd werden door hun hiërarchie 
- aan de afstand die bij verplaatsingen in dienst met de eigen auto werd 

afgelegd 

2. voor personeelsleden die hun eigen auto gebruiken: 
- in dringende en onvoorziene gevallen; 
- om gevolg te geven aan een wederoproeping in dienst: 

* aan de bij die gelegenheid afgelegde nuttige afstand: 
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1. wanneer de duur van de tussenkomst geheel buiten de normale 
diensturen valt; 

2. wanneer de belanghebbende, na de tussenkomst, zijn prestatie (normale 
dienst ) in de werkzetel voortzet, op voorwaarde dat hij normaal niet met 
zijn auto naar zijn werk rijdt. 

* aan de bij die gelegenheid met de eigen auto afgelegde nuttige afstand 
boven die van het normale traject van de woonplaats naar de werkzetel 
(heen en terug), wanneer de belanghebbende normaal met zijn auto naar zijn 
werk rijdt en na de tussenkomst zijn prestatie (normale dienst) in de 
werkzetel voortzet. 

6 Het totale bedrag van de verschuldigde vergoeding voor de beschouwde maand 
is het product van het bedrag van de kilometervergoeding met het aantal  
kilometers die recht geven op vergoeding. 

Het verkregen product wordt naar boven of naar beneden op de eurocent 
afgerond, al naar het gedeelte al dan niet 0,005 € bereikt. 

D.  TOEPASSINGSMODALITEITEN 
I. MACHTIGING 
7 De goedkeuring van de op de staat P42 vermelde gegevens geldt voor het 

personeelslid als machtiging voor het gebruik van zijn eigen auto. 

II. TE GEBRUIKEN DRUKWERK 

8 Ieder gebruik van een eigen auto voor verplaatsingen in dienst, die in de loop 
van eenzelfde maand op vergoeding recht geven, moet door het personeelslid 
op een formulier P 42 worden ingeschreven. 

De op dat document vermelde gegevens moeten duidelijk, juist en volledig zijn, 
om de toe te kennen bedragen zonder moeilijkheden te kunnen bepalen. 

III. CONTROLE 

9 De controle bestaat in het nazien van het recht op de vergoeding en van het 
aantal kilometers die recht geven op vergoeding. 

10 Ze wordt uitgevoerd door de onmiddellijke chef, zijn hiërarchische overste en, bij 
steekproef, door het controlebureau van de bezoldigingen van de directie H-HR. 

11 Verder wordt door de inspecteurs H-HR een controle ter plaatse uitgevoerd. 

E. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ONMIDDELLIJKE CHEF 

12 Het is voor de onmiddellijke chef een dwingende plicht om, bij zijn 
ondergeschikten, het gebruik van een eigen auto om dienstredenen oplettend te 
controleren. 

Door de goedkeuring van de documenten P 42 draagt hij de 
medeverantwoordelijkheid voor de gegrondheid van het gebruik van een eigen 
auto en voor de gegevens die op die documenten voorkomen. 

 

 

 



Bundel 523-Deel III-Hoofdstuk VI 
Vergoeding voor gebruik van een eigen auto 

Bladz. 3 

 

 

TITEL II: OMNIUMVERZEKERING 

A. BEPALING 
13 Een omniumverzekering dekt de materiële schade aan de  eigen auto van een 

personeelslid ingevolge een verplaatsing die recht geeft op een forfaitaire 
kilometervergoeding in toepassing van de geldende reglementaire bepalingen.  

B. VOORWAARDEN VAN TUSSENKOMST 
14 De polis van de NMBS-Groep komt tussen in tweede rang. In de 

veronderstelling dat het personeelslid zelf een omniumverzekering heeft 
afgesloten komt deze als eerste tussen. 

15 Wanneer de voorwaarden van de beide polissen verschillen, dan dekt de polis 
van de NMBS-Groep het verschil. 

Ieder personeelslid is gehouden aan zijn verzekeringsinstelling het occasioneel 
beroepsgebruik van zijn auto te melden 

16 In geval van diefstalschade tijdens een verplaatsing wegens dienstredenen zal 
de dekking slechts verworven zijn indien het voertuig voorzien is van het 
alarmsysteem dat geëist wordt door de verzekeringsmaatschappij die de 
dekking verleent aan het voertuig voor het “privaat gebruik en de weg van en 
naar het werk”.  

C. SCHADELOOSSTELLING 
17 De eigen auto wordt gedekt door een volledige omniumverzekering.  

Deze waarborg dekt de eigen schade (inbegrepen de schade veroorzaakt door 
natuurkrachten, loslopende dieren en vandalisme), glasbraak, brand en diefstal 
(met inbegrip van poging tot diefstal). 

18 De verzekerde waarde komt overeen met de catalogusnieuwwaarde van het 
voertuig (zonder BTW met inbegrip van de opties en toebehoren) bij de eerste 
inschrijving. 

Het bedrag van de schadevergoeding is beperkt tot 16 115 €, te verhogen met 
de niet recupereerbare BTW. 

19 De schadevergoeding bij totaalverlies wordt berekend door toepassing van een 
afschrijving in functie van de ouderdom van de wagen volgens de formule:  

- eerste 6 maanden:    geen enkele afschrijving 

- vanaf de 7de tot  de 12de maand: afschrijving van 1,5 % per maand 

- vanaf de 13de tot de 24ste maand:   afschrijving van 1,25 % per maand 

- vanaf de 25ste tot de 36ste maand:  afschrijving van 1 % per maand 

- vanaf de 37ste tot de 48ste maand:  afschrijving van 0,75 % per maand 

- vanaf de 49ste  tot de 60ste maand:  afschrijving van 0,50 % per maand 

Vanaf de 61ste maand wordt de schadeloostelling vergoed op basis van de 
werkelijke waarde van het voertuig op het moment van het schadegeval. 

Elke begonnen maand geldt als een volledige maand en als aanvangsdatum 
wordt genomen deze van de eerste inschrijving van het voertuig.  
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UITSLUITING VAN DE WAARBORG 
20 In de door de NMBS-Groep afgesloten polis zijn verschillende gevallen van 

uitsluiting van de waarborg (van toepassing op alle dekkingen of enkel in geval 
van brand of diefstal) voorzien. 

De polis is ter beschikking van de personeelsleden bij H-JZ02. 

E. PROCEDURE BIJ ONGEVAL 

21 Het personeelslid moet in ieder geval een Europees Aanrijdingsformulier 
invullen, zelfs indien er een proces –verbaal werd opgemaakt door de politie. 

Bij verwonding of in geval van betwisting dient een beroep gedaan op de 
politiediensten. 

22 Het betrokken personeelslid doet aangifte van het ongeval bij de H-JZ 02 binnen 
een termijn van 10 dagen, ingaand op de dag volgend op de datum van het 
ongeval en voegt bij de aangifte de volgende documenten: 

- een kopie van het Europees Aanrijdingsformulier; 

- het PV-nummer van de politie. 

De afdeling H-JZ 02 gaat na of de voorwaarden opgenomen onder §13 vervuld 
zijn. 

F. MISBRUIKEN  
23 Elk misbruik wordt tuchtrechtelijk bestraft. Overigens kan dit als een onkiese 

daad beschouwd worden en als zodanig worden gesanctioneerd.  
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DEEL III 

VERGOEDINGEN 

HOOFDSTUK VII 

VERGOEDING VOOR GEBRUIK VAN EEN EIGEN MOTORFIETS OF BROMFIETS 

A. BEPALING 
1 De forfaitaire kilometervergoeding voor het gebruik van een eigen motorfiets of 

bromfiets omvat de terugbetaling van alle kosten die uit het gebruik van dat 
vervoermiddel voor dienstbehoeften voortspruiten. 

B. RECHTHEBBENDEN EN TOEKENNINGSVOORWAARDEN 
2 Kunnen die vergoeding genieten: de personeelsleden die gevolg geven aan een 

wederoproeping in dienst. 

3 Deze personeelsleden kunnen slechts aanspraak maken op die vergoeding 
wanneer de oproeping in dienst voldoet aan de voorwaarden van het ARPS - 
Bundel 523 – Deel II -Hoofdstuk VIII - paragraaf 3. 

4 De vergoeding wordt niet verleend aan opgeroepen personeelsleden die ervan 
verwittigd werden dat ze een speciaal ingelegde kosteloze vervoerdienst konden 
nemen. 

C. BEDRAG VAN DE VERGOEDING 
5. Het bedrag van de vergoeding bedraagt voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 

juni 2020 0, 3653 € per kilometer. 

Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 juli aangepast op basis van de evolutie van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen enerzijds en op basis van het gemiddelde 
van de maximale prijs van de benzine (95 octaan) en de diesel anderzijds. 

6. Het aantal kilometers dat recht geeft op de vergoeding is gelijk: 

 aan de nuttige afstand die bij de oproeping met de eigen motorfiets of 
bromfiets werd afgelegd: 

1. wanneer de duur van de tussenkomst geheel buiten de normale diensturen 
valt; 

2. wanneer de belanghebbende, na de tussenkomst, zijn prestatie (normale 
dienst) in de standplaats voortzet, op voorwaarde dat hij normaal niet met zijn 
motorfiets of bromfiets naar zijn werk rijdt 

 aan de nuttige afstand boven die van het normale traject van de woonplaats 
naar de standplaats (heen en terug), wanneer de belanghebbende normaal 
met dit voertuig naar zijn werk rijdt en na de tussenkomst zijn prestatie 
(normale dienst) in de standplaats voortzet. 

7. Het totaalbedrag van de voor de maand te betalen vergoeding is het product 
van de kilometervergoeding met het aantal kilometers die recht geven op de 
vergoeding. 

Het verkregen product wordt naar boven of naar beneden op de eurocent 
afgerond, al naar het gedeelte al dan niet 0,005 € bereikt. 
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D.  TOEPASSINGSMODALITEITEN 
I. TE GEBRUIKEN DRUKWERK 

8 Ieder gebruik van een eigen motorfiets of bromfiets die in de loop van eenzelfde 
maand op deze vergoeding recht geven, moet door het personeelslid op een 
formulier P 42 worden ingeschreven. 

De op dat document vermelde gegevens moeten duidelijk, juist en volledig zijn, 
om de toe te kennen bedragen zonder moeilijkheden te kunnen bepalen. 

II. CONTROLE 

9 De controle bestaat in het nazien van het recht op de vergoeding en van het 
aantal kilometers die recht geven op vergoeding. 

10 Ze wordt uitgevoerd door de onmiddellijke chef, door zijn hiërarchische overste 
en bij steekproef door het controlebureau van de bezoldigingen van de directie 
H-HR. 

11 Verder wordt door de inspecteurs H-HR een controle ter plaatse uitgevoerd. 

E.  VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ONMIDDELLIJKE CHEF 

12 Het is voor de onmiddellijke chef een dwingende plicht om, het gebruik van een 
eigen motorfiets of bromfiets om dienstredenen bij zijn ondergeschikten 
oplettend te controleren. 

Door de goedkeuring van de documenten P 42 draagt hij de 
medeverantwoordelijkheid voor de gegrondheid van het gebruik van een eigen 
motorfiets of bromfiets en voor de gegevens die op de documenten voorkomen. 



A. DEFINITIE 1

B. TOEKENNINGSVOORWAARDEN 1

C. 1

D. BEDRAGEN VAN DE VERGOEDING 1

E. BIJZONDERHEDEN

I 2

II 2

F.

I 2

II 3

G. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ONMIDDELLIJKE CHEF 3

TOEPASSINGSMODALITEITEN

C GOTe gebruiken formulier

Controle

Bundel 523 - Deel III - Hoofdstuk VIII

Inhoudstafel

GEVALLEN VAN UITSLUITING

HOOFDSTUK VIII - Vergoeding voor de verandering van standplaats
DEEL III - VERGOEDINGEN

Beschikbaarstelling door afschaffing van betrekking

Tewerkstelling in het buitenland

 



DEEL III 

VERGOEDINGEN 

HOOFDSTUK VIII 

VERGOEDING VOOR VERANDERING VAN STANDPLAATS 

A. DEFINITIE 
De vergoeding voor verandering van standplaats is de forfaitaire terugbetaling 
van allerhande door de statutaire bediende gedragen kosten, die werden 
veroorzaakt door een verandering van standplaats als gevolg van een 
overplaatsing om dienstredenen. 

Voor de toepassing van deze voorschriften wordt onder “overplaatsing om 
dienstredenen” de toewijzing van een post van het kader verstaan als gevolg 
van: 

• de wederopname in het kader van een bediende die wegens afschaffing van 
betrekking ter beschikking gesteld was (ARPS – Bundel 535 – Deel III); 

• de onttrekking van bediening of verplaatsing als ordemaatregel (ARPS 
Bundel 550); 

• een verklaring van ongeschiktheid voor de normale functies wegens 
gezondheidsredenen (ARPS – bundel 575); 

• een graadbevordering (1)

B. TOEKENNINGSVOORWAARDEN 

. 

Deze vergoeding wordt toegekend voor zover de nieuwe werkzetel die werd 
toegewezen meer dan 30 km verwijderd is van de vroegere administratieve 
standplaats en woonplaats. Die afstand wordt bepaald met een wegenkaart op 
basis van de kortste afstand tussen het administratief centrum van de gemeenten 
waar zich de verschillende referentiepunten bevinden. 

C. GEVALLEN VAN UITSLUITING 
De vergoeding voor verandering van standplaats wordt niet toegekend als de 
nieuwe woonplaats buiten een straal van 30 kilometer van de nieuwe werkzetel 
ligt. 

D. BEDRAGEN VAN DE VERGOEDING 
De vergoeding voor verandering van standplaats bestaat uit twee elementen: 

• een vast gedeelte; 

• een kilometertoeslag (die bestaat uit de forfaitaire terugbetaling van de 
vervoerkosten van het meubilair). 

De bedragen van die twee elementen zijn bepaald als volgt: 

Basisbedrag

100% 148,59% 151,57% 154,60% 157,69% 160,84%

684,51 1017,11 1037,51 1058,25 1079,4 1100,97

3,72 5,53 5,64 5,75 5,87 5,98

Vereffeningscoëfficiënt

Vast gedeelte

Kilometertoeslag

 

                                                           
(1)  Wordt als graadbevordering beschouwd, de overgang naar een andere graad waarvan 

het maximumbedrag van de weddenschaal hoger ligt dan dat van de vorige graad. Hier-
onder vallen ook de bedienden van het personeel van de beweging bij de overgang naar 
een graad met dezelfde weddenschalen als ze tot een betrekking van stationschef wor-
den benoemd. 
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Het bedrag van de kilometertoeslag wordt berekend op basis van de geldende 
coëfficiënt van de kilometertoeslag, vermenigvuldigd met het aantal kilometer 
van de kortste afstand (heen/terug) tussen ofwel: 

• de vroegere en de nieuwe woonplaats; 

• de vroegere en de nieuwe werkzetel; 

• de vroegere woonplaats en de nieuwe werkzetel; 

• de vroegere werkzetel en de nieuwe woonplaats. 

Die afstand wordt bepaald zoals vermeld onder letter B hierboven. 

E. BIJZONDERHEDEN 
I. Beschikbaarstelling door afschaffing van betrekking 

De bediende die door afschaffing van betrekking ter beschikking gesteld is, en 
overeenkomstig de terzake geldende reglementsbepalingen door zijn 
verhuizing zijn wederaanstelling mogelijk maakt op een post van het kader, 
heeft recht op : 

• de vergoeding voor verandering van standplaats herwaardeerd tot een 
verhoogd vast bedrag van 1.395,89 €; 

• de volledige terugbetaling van de rechtstreekse verhuiskosten 
(vervoerkosten van het meubilair) op overlegging van ten minste drie 
vóór de verhuizing aangevraagde kostenramingen 

II. Tewerkstelling in het buitenland 

De volledige terugbetaling van de rechtstreekse verhuiskosten (vervoerkosten 
van het meubilair), verhoogd met het bedrag van het vast gedeelte van de 
vergoeding voor verandering van standplaats, wordt op overlegging van ten 
minste drie vóór de verhuizing aangevraagde kostenramingen toegekend aan: 

• de bediende die zich in het buitenland vestigt als gevolg van een 
overplaatsing om dienstredenen of om persoonlijke redenen; 

• de bediende die terugkeert uit het buitenland als gevolg van een 
overplaatsing om dienstredenen of wegens zijn oppensioenstelling; 

• de bediende die terugkeert uit het buitenland na een periode van 5 
jaar, gerekend vanaf de datum van effectieve aanstelling op de post 
die hij in het buitenland verlaat, als die terugkeer om persoonlijke 
redenen wordt genotificeerd; 

• de rechthebbende op een pensioen van de langstlevende echtgenoot 
of van een wezenpensioen in geval van overlijden van de bediende. 

F. TOEPASSINGSMODALITEITEN 
I. Te gebruiken formulier 

De bediende die op de vergoeding waarvan sprake aanspraak meent te 
kunnen maken, kan deze aanvragen door middel van een formulier P 103. Hij 
vermeldt daarop de nuttige gegevens (vroegere en nieuwe standplaatsen en 
woonplaatsen), het volgnummer van zijn overplaatsing en voegt er een door 
het gemeentebestuur afgeleverd bewijs van verandering van woonplaats bij. 

II. Controle 

De controle bestaat in het nazien van het recht op de vergoeding en van het 
uit te betalen bedrag. Ze wordt uitgevoerd door de onmiddellijke chef die de 
gegrondheid van de op het formulier P 103 vermelde gegevens nagaat en het 



Bundel 523-Deel III-Hoofdstuk VIII 
Vergoeding voor de verandering van standplaats 

Blz. 3 

zo spoedig mogelijk via de hiërarchische weg doorstuurt naar het bureau van 
de CCE-PP dat de premies, vergoedingen en toelagen controleert. 

 

Bij goedkeuring bepaalt dat bureau het bedrag van de vergoeding en stuurt 
vervolgens de aanvraag voor uitbetaling door naar het baremeerbureau van 
de rechthebbende. 

III. Uitbetaling. 

De vergoeding voor verandering van standplaats wordt zo spoedig mogelijk 
via de weddenstaten uitbetaald. Ze wordt uitbetaald onder codenummer x753. 

De vergoeding voor verandering van standplaats, toegekend overeenkomstig 
de bepalingen van letter E – cijfer I hiervoor, wordt echter onder codenummer 
x754 uitbetaald. De volledige terugbetaling van de rechtstreekse 
verhuiskosten gebeurt onder codenummer x757. 

G. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ONMIDDELLIJKE CHEF 
De onmiddellijke chef is verplicht de gegevens op het formulier P 103 
nauwlettend te controleren. De goedkeuring van die gegevens valt onder zijn 
verantwoordelijkheid. 
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