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Van belang is hier het tweede lid van het nieuwe artikel 164. De raden kunnen zelf 
het bedrag van de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer bepalen tussen 0,15 
euro (15 cent) en het bedrag dat op grond van de fiscale wetgeving en de 
socialezekerheidswetgeving fiscaal en sociaalrechtelijk vrijgesteld is van belasting en 
sociale bijdragen (momenteel 0,21 euro). Die afspraak van de partners in het comité 
C1 werd aan de besturen al bekendgemaakt in de omzendbrief BB 2010/01 van 20 
januari 2010 – Verhoging van het bedrag van de fietsvergoeding voor het woon-
werkverkeer. De omzendbrief stelde ook een wijziging op korte termijn van artikel 
164 van het besluit van 7 december 2007 in het vooruitzicht, wijziging die langer op 
zich heeft laten wachten.  
 
De verhoging van de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer tot de 
maximumgrens was facultatief en blijft dat ook voor de toekomst. Een eventuele 
verhoging van het bedrag van de fietsvergoeding kon ten vroegste ingaan op 1 
januari 2010. Om de periode tussen die datum of een latere datum en de datum van 
inwerkingtreding van dit besluit te dekken voor de besturen die al toepassing 
maakten van een verhoging, bepaalt artikel 58, 3°, van dit besluit dat de bepaling 
betreffende het bedrag van de fietsvergoeding uitwerking heeft met ingang van 1 
januari 2010. De retroactieve werking slaat op de eventuele toekenning van de 
genoemde verhoging in de loop van 2010, 2011 of vanaf een latere datum die 
voorafgaat aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit.  
 
Besturen die geen verhoging hebben toegepast, zijn daar niet toe verplicht en zeker 
niet retroactief. De regeling betreft het woon-werkverkeer en niet de reiskosten voor 
dienstverplaatsingen. 
 
Artikel 34 
Ook artikel 34 wijzigt artikel 164 van het besluit van 7 december 2007. Het gaat 
om de wijziging van het nieuwe artikel 164, eerste lid, waarbij de fietsvergoeding 
voor het woon-werkverkeer niet langer facultatief is, maar verplicht wordt 
gemaakt. Met deze wijziging ondersteunen de partners van het comité C1 het 
lokale en Vlaamse duurzaamheidsbeleid op het gebied van mobiliteit. Eind 2009 
waren er slechts 31 gemeenten en OCMW’s die geen fietsvergoeding toekenden. 
Dat cijfer kan inmiddels nog gedaald zijn. De invoering van de verplichting heeft 
dus een rechtstreeks gevolg voor een minderheid van gemeenten en OCMW’s. 
De OCMW’s volgen voor de toekenning van de fietsvergoeding en het bedrag 
ervan de regeling van de gemeenten. Dat geldt dus ook voor deze ingreep, 
waarbij de fietsvergoeding verplicht wordt.  
 
Artikel 58, 4°,  bepaalt dat de verplichte toekenning van een fietsvergoeding 
ingaat op 1 januari 2013. 
 
Artikel 35 
Artikel 35 wijzigt artikel 165 van het besluit van 7 december 2007. De wijziging is het 
gevolg van de wijziging in de hogere regelgeving voor de bepaling van de handicap. 
In de plaats van de passus ‘het personeelslid dat minstens 66% arbeidsongeschikt is’ 
wordt verwezen naar de voorwaarden op basis waarvan, in de huidige stand van 
zaken, de FOD Sociale Zekerheid, Directoraat-generaal Personen met een 
Handicap, een parkeerkaart uitreikt. Parkeerkaarten worden aangevraagd via de 
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gemeente. Wie de voorwaarde vervult om een parkeerkaart te krijgen, heeft ook 
recht op de in artikel 165 vastgestelde vergoeding voor de verplaatsing van en naar 
het werk met de wagen. 
 
Artikel 36 
Artikel 36 wijzigt artikel 215 over de donatie van bloed, plasma of bloedplaatjes in het 
besluit van 7 december 2007. Dat artikel gaf kennelijk aanleiding tot betwisting, meer 
bepaald, de vermelding van ‘één dag dienstvrijstelling’ per donatie. In de praktijk ging 
men er soms aan voorbij dat die dienstvrijstelling dient om de dag zelf bloed, plasma 
of bloedplaatjes te geven. Ook de maandelijkse frequentie werd soms ter discussie 
gesteld. 
 
Pro memorie brengen we de regels die het Rode Kruis zelf toepast voor de donaties 
in herinnering: 
- men mag maximaal 4 keer per jaar bloed geven. Na elke bloedgift moet men 

minsterns twee maanden wachten vooraleer men opnieuw bloed mag geven; 
- plasma geven kan om de twee weken; 
- bloedplaatjes mag men tot 24 keer per jaar geven; 
- na een bloedgift moet men 2 weken wachten om weer plasma te mogen geven en 

4 weken om weer bloedplaatjes te geven. 
De mogelijkheid om op grond van de regel van het Rode Kruis elke maand een dag 
dienstvrijstelling te krijgen kan zich dus slechts voordoen als een personeelslid zich 
intensief toelegt op het geven van plasma en bloedplaatjes. 
Informatie daarover is te vinden op de webstek van het Rode Kruis Vlaanderen. Daar 
worden ook alle vaste en mobiele locaties voor bloedafname vermeld. 
 
De regeling van de dienstvrijstelling voor het afstaan van bloed, bloedplaatjes of 
plasma is geen extra verlofregeling. De regeling van artikel 215 vertegenwoordigt 
integendeel een vermaatschappelijking van de behoefte aan bloed in de 
gezondheidszorg. De Vlaamse overheid vindt het gepast dat de lokale overheden 
daarin een verantwoordelijkheid blijven opnemen ten bate van alle burgers.  
Het Europees parlement en de Raad van Europa stellen in verschillende resoluties, 
aanbevelingen en richtlijnen met betrekking tot de bescherming van de gezondheid 
van donoren en ontvangers van bloedtransfusies dat een bloedgift vrijwillig en 
onbetaald moet gebeuren. De toekenning van een ‘verlof’ dat langer duurt dan de gift 
en verplaatsing daarvoor, beschouwt de Raad van Europa bijvoorbeeld als een 
compensatie die onverenigbaar is met het vrijwillige en onbetaalde karakter van de 
donatie. Ook het Rode Kruis is geen voorstander van de toekenning van een dag 
verlof aan personeelsleden die bloed geven. Bovendien heeft een normaal gezonde 
persoon medisch gezien geen dag ‘verlof’ nodig om van een bloedgift te 
recupereren.  
 
Tegen die achtergrond worden de volgende principes in acht genomen in artikel 34 
tot wijziging van artikel 215 van het besluit van 7 december 2007: 
- “één dag” wordt in elk geval geschrapt op de twee plaatsen in het bestaande 

artikel 215; 
- De duur van de dienstvrijstelling wordt afgestemd op de tijd die, de dag van de gift 

zelf, nodig is voor de diverse donaties, waarbij de verplaatsingstijd deel uitmaakt 
van de ‘tijd die nodig is’. De donatie van bloedplaatjes neemt meer tijd in beslag 












