
Dienstverplaatsingen van ondersteuners 
 

Wat is een dienstverplaatsing voor de ondersteuner? 

Alle verplaatsingen die je maakt vanaf je woonplaats naar de scholen van gewoon 

onderwijs zijn dienstverplaatsingen en moeten ook zo vergoed worden. We spreken 

hierbij van een traject van deur tot deur. Moet je op één dag naar twee of meer 

verschillende scholen gewoon onderwijs, dan is je hele parcours een dienstreis. 

Voor de periode van juli 2019 tot en met juni 2020 bedraagt de minimale vergoeding 

0,3653 euro per kilometer. Een schoolbestuur dat een omniumverzekering heeft 

afgesloten, kan dit bedrag verminderen met maximaal 10%. 

Ook dienstverplaatsingen met het openbaar vervoer worden bij afgifte van het 

vervoersbewijs helemaal terugbetaald. 

 

Wat is woon-werkverkeer voor de ondersteuner? 

De dag waarop je enkel een opdracht hebt op de school buitengewoon onderwijs waar je 

aangesteld of geaffecteerd bent, geldt de gewone woon-werkverkeer regeling.  

Ga je bijvoorbeeld eerst vergaderen op je school buitengewoon onderwijs en moet je 

daarna nog naar een school gewoon onderwijs, dan is je hele traject een 

dienstverplaatsing. Blijft het die dag bij een vergadering en een overleg op je school 

buitengewoon onderwijs, dan is je afgelegde weg woon-werkverkeer. Hiervoor kan je 

vergoed worden als je de verplaatsing maakt met het openbaar vervoer of met de fiets. 

 

Wie betaalt? 

Je brengt al je kosten binnen bij je school buitengewoon onderwijs. Het schoolbestuur 

van deze school is jouw werkgever en moet zorgen voor de vergoeding van de 

verplaatsingen. Normaal gezien gebeurt de terugbetaling op het einde van de maand, 

volgend op de maand waarin de geldigheidsduur van het vervoerbewijs verstrijkt als je 

het openbaar vervoer gebruikt. Ook de dienstverplaatsingen met de wagen of woon-

werkverplaatsingen met de fiets worden maandelijks terugbetaald. 

Je kan op het lokaal comité de modaliteiten afspreken, steeds in het voordeel van de 

personeelsleden natuurlijk. 

 

Lokaal comité 

Om discussies te vermijden is het belangrijk om goede afspraken te maken. Wat is het 

vertrekpunt van de verplaatsing? Krijg je parkeerkosten terugbetaald? Worden 

dienstverplaatsingen te voet of met de fiets vergoed? Enkele tips: 

▪ Spreek af wanneer en hoe de kosten binnengebracht moeten zijn, zodat het voor 

iedereen duidelijk is. 

▪ Een jaarabonnement is vaak het meest voordelig. Wanneer betaalt het 

schoolbestuur dit terug? Volgens de regelgeving pas nadat de geldigheidsduur 

verstreken is. Dus pas na een volledig jaar? Spreek op het lokaal comité af dat 

hiervoor een uitzondering gemaakt wordt en dat dit jaarabonnement dat van 

september tot augustus loopt ook al in oktober wordt terugbetaald. Omdat het 

hier over een groot bedrag gaat, kan eventueel ook een voorschot gegeven 

worden. 

▪ Ondersteuners die alle verplaatsingen met de fiets doen, verdienen misschien ook 

wel een terugbetaling. Je kan met het schoolbestuur overeenkomen dat deze 

dienstverplaatsingen vergoed worden. 

 


