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van de Stad en de gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

BETREFT Rondzendbrief betreffende de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering tot toekenning aan de gemeenten en OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

van een subsidie van 9.000.000 EUR om de zachte mobiliteit van het gemeentepersoneel en de 

personeelsleden van de OCMW's te bevorderen voor het dienstjaar 2021 
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Geachte dames en heren burgemeesters, 

Geachte schepenen, 

Ter versterking van de maatregelen om hun personeelsleden aan te zetten tot zachte mobiliteit wordt 

aan de Brusselse gemeenten en OCMW's een subsidie toegekend van 9.000.000 EUR ter dekking 

van de terugbetaling van de woon-werkverplaatsingen van het gemeentepersoneel en de personeels

leden van de OCMW's voor het dienstjaar 2021. 

De maatregel is bedoeld om de tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer voor de zachte en ste

delijke verplaatsingen te dekken en beoogt zo de gemeentelijke praktijken op het vlak van premies 

(voetgangers, fietsers, enz.} en de terugbetaling van abonnementen te harmoniseren. 

Vanaf het jaar 2018 besliste de Regering om deze maatregel uit te breiden naar de volledige, en niet 

meer de gedeeltelijke, terugbetaling van de kosten voor woon-werkverplaatsingen van de gemeente

lijke personeelsleden, zowel voor de personeelsleden van de gemeenten als voor die van de OCMW's, 

daar deze maatregel uiteraard niet bedoeld is om de gemeenten uitgaven op te leggen waarmee ze 

de facto geconfronteerd zouden worden (cf. artikel 42 van de organieke wet}. 

Deze rondzendbrief is bedoeld om de praktische voorwaarden te verduidelijken van het besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de gemeenten en OCMW's van het Brussels 
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