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Art. 1. Algemeen 

Het lokaal bestuur Zorg Izegem biedt je de kans om op vrijwillige basis een leasefiets te gebruiken 

voor woon-werkverplaatsingen, professionele verplaatsingen en zuiver privégebruik binnen de 

fietspolicy zoals hierna bepaald. 

Deze policy heeft tot doel op een duidelijke en transparante wijze het beheer en gebruik van de 

leasefiets door de werknemers-gebruikers te beschrijven. Het reglement bepaalt alle rechten en 

verplichtingen die verbonden zijn aan het gebruik en beheer van de leasefiets. Dit reglement maakt 

integraal deel uit van de lokale rechtspositieregeling. Door een fiets te leasen en een akkoord 

afgesloten tussen de werkgever, het lokaal bestuur Zorg Izegem en het personeelslid, de gebruiker, 

te ondertekenen stem je in met de inhoud van deze fietspolicy. 

Deze fietspolicy kan indien nodig gewijzigd worden door de werkgever in functie van een aanpassing 

van het personeelsbeleid, of een wijziging in de fiscale of sociale wetgeving.  

Het personeelslid neemt er kennis van dat de policy geen statisch gegeven is, maar onderhevig is aan 

wettelijke veranderingen en wijzigende leasevoorwaarden.  

Je wordt op de hoogte gebracht van deze wijzigingen via de gangbare communicatiekanalen in het 

bestuur. De laatste geactualiseerde versie is raadpleegbaar op het intranet van Zorg Izegem (info 

Zorg). 

Ingeval een bepaling van deze policy of een gedeelte daarvan nietig zou bevonden worden, worden 

de overige bepalingen van deze policy daardoor niet automatisch nietig. Deze blijven hun geldigheid 

behouden.  

Art. 2 - Wie kan een fiets leasen? 

Als personeelslid kan je ervoor kiezen om een fiets te leasen volgens de modaliteiten beschreven in 

deze fietspolicy, mits je een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (arbeiders en bedienden) 

hebt of je een statutaire aanstelling hebt.  

Personeelsleden die uitgesloten zijn van de mogelijkheid tot leasing zijn  

• Personeelsleden die loonbeslag, loonoverdracht, collectieve schuldenregeling, beslag 

omwille van achterstallige alimentatie en budgetbeheer hebben. 

● Personeelsleden die in hun opzegperiode zitten 

● Personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of met een 

vervangingsovereenkomst  

 

Art. 3 – Partijen  
1. Klant (= het lokaal bestuur; hierna genoemd de werkgever):  

Voor het beheer van het fietspark heeft de werkgever een overeenkomst afgesloten met de 

leasemaatschappij KBC-autolease . De werkgever kan afhankelijk van de markt in deze 

dienstverlening, eenzijdig beslissen om van leasemaatschappij te veranderen. 

 

 

 



3 
 

2. De leasemaatschappij:  

Voor het beheer van het fietspark sluit de werkgever een overeenkomst af met een 

leasemaatschappij, met name KBC-autolease. De werkgever kiest de leasemaatschappij. De fiets 

wordt gehuurd volgens de principes van operationele leasing1. 

In functie van de marktevoluties in deze sector kan door de werkgever met andere maatschappijen 

worden samengewerkt.  

De leasemaatschappij blijft eigenaar van de fiets en krijgt van de werkgever de opdracht om: 

- de kosten van de fietsen te beheren; 

- de nodige administratie met officiële instanties en verzekeringsmaatschappijen te vervullen;  

- in te staan voor de opvolging van het gebruik van de fiets door het personeelslid en dit conform de 

fietspolicy . 

De leasemaatschappij stelt op verzoek van de werkgever de fiets ter beschikking van het 

personeelslid. 

3. Het personeelslid:  

Onder personeelslid worden verstaan: alle medewerkers die contractueel of statutair aangesteld zijn 

door de werkgever en die volgens artikel 2 een fiets kunnen leasen. 

Het personeelslid gebruikt de fiets volgens de principes vervat in deze policy. Door de bestelling van 

een fiets verklaart hij zich akkoord met de bepalingen van deze fietspolicy. 

In de loop van het fietscontract streven we naar een optimale samenwerking, wat in het voordeel is 

van elk van de drie partijen. 

Art. 4 - Voorwaarden en modaliteiten van het aanbod 

Art. 4.1 - Aangaan van een engagement 

Je kan het plan op vrijwillige basis onderschrijven. Het moment van instap in het plan is telkens op 1 

januari.  

Als personeelslid ga je akkoord dat de fietslease wordt gefinancierd met je eindejaarstoelage. Je 

aanvaardt dit door middel van het ondertekenen van het akkoord dat opgesteld wordt aan de hand 

van de simulatie die je laat maken bij de personeelsdienst en aan de hand van een concreet voorstel 

tot betaling van de fietslease. Het personeelslid wordt op de hoogte gebracht van alle mogelijke 

gevolgen van de instap in het fietsleaseplan. Indien je geen of onvoldoende eindejaarstoelage 

ontvangt om welke reden dan ook, zal dit impact hebben op de leasing en eventueel gepaard gaan 

met eigen te dragen kosten. (zie verder) 

De duurtijd van de leaseperiode wordt door de leasemaatschappij bepaald op 36 maanden. Het 

personeelslid gaat voor de duurtijd van de leaseperiode een bindend engagement aan van zodra hij 

zijn beslissing om te kiezen voor de fietsmobiliteit bekend maakt. Die bekendmaking gebeurt door de 

                                                           
1 Met operationele leasing wordt bedoeld: Bij een operationele leasing zijn de contractuele voorwaarden zo opgesteld dat 
het voorwerp dat in leasing wordt genomen, boekhoudkundig bij de leasinggever geactiveerd blijft. De transactie wordt in 
hoofde van de leasingnemer als een huur beschouwd. De volledige transactie blijft buiten de balans van de leasingnemer, 
waardoor een operationele lease geen impact heeft op de schuldgraad van de onderneming. Anderzijds valt het geleasede 
actief evenmin onder de bedrijfsactiva (bron: https://www.blv-abl.be/nl/over-leasing/soorten-leasing/operationele-leasing) 
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ondertekening van het akkoord. Gedurende de duurtijd van de leaseperiode verbindt de werkgever 

zich ertoe de fiets aan de werknemer ter beschikking te stellen. 

De bekendmaking van het bindend engagement aan leasemaatschappij gebeurt door de 

ondertekening van de leasingofferte door werkgever waarop de plaatsing van de bestelling van de 

leasefiets volgt. 

Verdere bepalingen over de looptijd en het einde van de terbeschikkingstelling van de leasefiets en 

het engagement van de werknemer vind je terug onder artikel 11 van deze policy. 

De leasingperiode begint te lopen op de datum dat de fiets in ontvangst wordt genomen. 

Als je een fiets wenst te leasen engageer je je bovendien om geregeld of daadwerkelijk de leasefiets 

te gebruiken voor je woon-werkverkeer of een deel van dit traject.2 Met een deel van het woon-

werkverkeer wordt bedoeld dat het gebruik van de leasefiets ook kan gecombineerd worden met 

een ander vervoermiddel zoals het openbaar vervoer. Het bestuur heeft het recht om na te gaan of 

je de fiets effectief geregeld gebruikt voor de woonwerkverplaatsingen. 

Art. 4.2 - Gevolgen van de terbeschikkingstelling van een leasefiets 

Je keuze voor de terbeschikkingstelling van een leasefiets en de ondertekening van het addendum of 

de overeenkomst, betekent dat je ermee akkoord gaat dat je eindejaarstoelage wordt omgezet in 

een theoretisch budget voor de financiering van de leasefiets. 

Dit theoretisch budget is in functie van de leaseprijs van het gekozen fietspakket (BTW inbegrepen). 

Dit bedrag blijft ongewijzigd gedurende het leasecontract en blijft even hoog ongeacht je werkregime 

en de eventuele wijzigingen daarvan. 

(Zie bijlage 1: voorbeeldberekening voor de berekening van het theoretisch budget na de omzetting 

van de eindejaarstoelage, vakantiedagen en fietspremie) 

De leasemaatschappij biedt niet de mogelijkheid om de leaseperiode van 36 maanden in te korten.  

Bij langdurige afwezigheden, zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, onbetaald verlof of 

bevallingsverlof waardoor er een belangrijke impact is op het budget, heeft het personeelslid 

volgende mogelijkheden: 

- ofwel het effectieve leasebedrag persoonlijk gefactureerd te krijgen; 

- ofwel het contract voortijd stop te zetten en dan gelden de regels zoals beschreven in artikel 11.2 

van de fietspolicy. 

- ofwel het effectieve leasebedrag door de werkgever laten inhouden van het nog te betalen netto-

loon 

Art. 5 - Inhoud fietsleasepakket 

Art. 5.1 - Keuze van de leasefiets 

Je stelt zelf je fietspakket samen. Dit bestaat uit een fiets en eventueel bijhorende opties en 

accessoires. 

                                                           
2 Let op: deze voorwaarde is te beoordelen per belastbaar tijdvak (kalenderjaar). 



5 
 

De fiets dient minimaal verplicht voorzien te zijn van een ART 2-slot of hoger. Bij fietsen die 

standaard niet voorzien zijn van dergelijk slot, dient de werknemer het slot verplicht als optie toe te 

voegen bij de samenstelling van zijn fiets. 

Je kan een vrije keuze maken uit de volgende types fietsen uit de geselecteerde merken: stadsfiets, 

racefiets, moutainbike, trekkingfiets, bakfiets, vouwfiets, elektrische fiets (25 km/u) met 

rapondersteuning of high speed bike (45 km/u) met trapondersteuning. 

De lijst van de KBC fietsmerken is steeds online consulteerbaar via volgende website: 

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBCCORP/PDF/LEASE/kbc-fietsmerken.pdf 

Uit de geselecteerde merken kan elk type fiets gekozen worden. 

De geactualiseerde lijst van fietsenhandelaars waar KBC-autolease mee samenwerkt en waar een 

fiets kan getest worden vind je terug via volgende link: 

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBCCORP/PDF/LEASE/kbc-fietsdealers.pdf 

Er wordt je maximaal 1 leasefiets toegekend tijdens de leaseperiode. Na afloop daarvan, kan 

opnieuw een leasefiets besteld worden.  

Je mag de fiets te allen tijde gebruiken voor woon-werk-, dienst-, en privé-verplaatsingen. Je moet  

de gekozen leasefiets tijdens het leasingcontract regelmatig gebruiken voor je woon-werkverkeer.  

Art. 5.2 - Wat is inbegrepen in het fietsleasepakket? 

Het leasebudget omvat verschillende elementen : 

 de financiële huur van de fiets, opties en accessoires 

 jaarlijkse onderhoudsbeurt 

 omnium verzekering voor diefstal en schade 

 verzekering fietsbijstand (pechhulp) 

Let op: ook verkeersboetes en retributies zijn volledig ten laste van de werknemer. Je betaalt alle 

boetes en overtredingen die kunnen opgelegd worden door het gebruik van de leasefiets 

onmiddellijk. Indien er eventuele kosten voor laattijdige betaling ervan aan de werkgever worden 

doorgerekend door de leasemaatschappij, zullen deze aan jou worden doorgerekend. 

In geval van confiscatie van de fiets3, heeft de werkgever het recht alle kosten van de recuperatie van 

de fiets te verhalen op de werknemer. 

Art. 5.3 - Jaarlijks onderhoud 

Het is belangrijk dat de fietsen optimaal onderhouden worden. Daarom voorziet het leasebudget 
een jaarlijkse onderhoudsbeurt. De onderhoudsbeurten moeten jaarlijks verplicht worden 
uitgevoerd bij een erkende fietshandelaar uit het netwerk van KBC Autolease, waar de fiets werd 
aangekocht.  

 

KBC Autolease heeft verschillende onderhoudspakketten ter beschikking waaruit het personeelslid 
kan kiezen, afhankelijk van het type fiets dat deze gekozen heeft.  

 

De drie beschikbare pakketten zijn: 

• Basic: 1x per jaar onderhoud exclusief vervangingsonderdelen; 
                                                           
3 bijvoorbeeld na gerechtelijke uitspraak of na een sanctie door politie 

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBCCORP/PDF/LEASE/kbc-fietsmerken.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBCCORP/PDF/LEASE/kbc-fietsdealers.pdf
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• Tour: 1x per jaar onderhoud inclusief vervangingsonderdelen; 

• Intens: 2x per jaar onderhoud inclusief vervangingsonderdelen. 

 

Hieronder gaan we meer in detail wat elk pakket precies omvat en welk pakket beschikbaar is voor 
welk type fiets: 
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Wat is bijvoorbeeld niet inbegrepen in de onderhoudsbeurt: 

• de vervanging van binnenbanden en buitenbanden; 

• de herstelling van schade veroorzaakt door foutief gebruik; 

• de schade door nalatigheid, fabricagefout of elke andere oorzaak die niet als normale slijtage 
wordt beschouwd; 

• onderhoud en herstelling van accessoires en opties die niet aanwezig waren bij de levering van 
de fiets. 

• herstellen of vervangen van de batterij van een elektrische fiets of high speed e-bike 

 

Alles wat niet werd opgenomen in de omschrijving van het gekozen onderhoudspakket valt ten laste 
van het personeelslid.  



8 
 

Voor garantie gevallen kan het personeelslid rechtstreeks de fietshandelaar aanspreken, want KBC 
Autolease draagt gedurende de looptijd van het leasecontract alle verhaalsrechten met betrekking 
tot de garantie over aan het personeelslid. 

 

Het is aangewezen om deze onderhoudsbeurt te laten uitvoeren bij de fietshandelaar waar de fiets 
is aangekocht. Indien dit niet mogelijk is, dient men via de Dienst HR bij de leasemaatschappij te 
informeren welke alternatieven er zijn. Het personeelslid brengt de Dienst HR op de hoogte van zijn 
keuze die op zijn beurt de leasemaatschappij inlicht. Het personeelslid is verantwoordelijk voor alle 
kosten en het verval van garantie indien hij zelf of een niet-erkende leverancier het onderhoud of 
herstellingen uitvoert.  

 

Art. 5.4 - Verzekering diefstal en schade 

Heeft men te maken met schade die gedekt wordt door de verzekering, dient deze hersteld te 
worden door een fietshersteller toegewezen door de leasemaatschappij.  

 
De fietsverzekering van KBC Verzekeringen dekt eventuele schade of diefstal aan de fiets of aan de 
fietsonderdelen zonder onderscheid te maken of de schade veroorzaakt werd tijdens een 
dienstverplaatsing, woon/werk of privé verplaatsing. Deze verzekering is van toepassing op de 
gehele fiets alsook alle opties en accessoires aan de fiets op voorwaarde dat deze met een ART-
fietsslot (cat. 2) werd vastgemaakt. De accessoires zijn inbegrepen in de verzekering vanaf de 
contracten aangemaakt vanaf januari 2022.  
 
De verzekeraar zal niet tussenkomen indien aan bovenvermelde preventiemaatregel niet werd 
voldaan, evenals wanneer het personeelslid zich niet als een goede huisvader heeft gedragen 
waardoor schade aan de fiets het gevolg is. 
 
Deze preventiemaatregel geldt niet in een gesloten gebouw of op een bewaakte plaats (tuinhuis 
valt hier niet onder). Wanneer u de fiets op een onbewaakte plaats achterlaat, dient u de fiets aan 
een vast object (bv. vast fietsrek, auto, in de grond vastgezette paal,…) vast te leggen.  
 
Elke schade die voortvloeit uit een valpartij, een ongeval of een aanrijding moet worden 
aangegeven aan de allriskverzekeraar van de fiets. Wanneer er sprake is van gewonden, diefstal, 
vluchtmisdrijf e.d., moet een proces-verbaal door de politie worden opgesteld. Bij volledige 
diefstal moeten eveneens beide sleutels van de fiets voorgelegd worden. 
 
De procedure om een schade of verlies van de fiets aan te geven is als volgt: 
 
Voor schadeaangifte dient het personeelslid KBC Autolease zo snel mogelijk op de hoogte te 
brengen en de nodige documenten (aangifteformulier, bestek van de dealer voor herstelling van 
de geleden schade als gevolg van het schadegeval en foto’s van deze schade) over te maken via 
mail naar fietsschade@kbcautolease.be. 
 
Bij diefstal dient het personeelslid daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. Vonden de 
feiten plaats in het buitenland, dan moet het personeelslid bij terugkeer in België ook aangifte 
doen bij de politie. 
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Doet het personeelslid geen aangifte, dan verleent de verzekeraar geen tussenkomst tenzij deze 
kan aantonen dat deze in de onmogelijkheid verkeerde om aangifte te doen. 
Deed het personeelslid een laattijdige aangifte, dan rekent de verzekeraar dat niet aan als deze de 
gevraagde melding toch zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk was, heeft gedaan. 
 
Er zal per dossier een franchise van 50 euro doorgerekend worden aan het bestuur. Bij een  
schadegeval binnen de totale leasetermijn van 36 maanden, zal het bestuur de vrijstelling op het 
personeelslid verhalen. 
 
Deze verzekering geldt niet wanneer de verzekerde: 

 deelneemt aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden op het ogenblik 
van het schadegeval; toeristische rondritten en oriëntatieritten vallen niet onder deze 
uitsluiting; 

 het schadegeval opzettelijk veroorzaakt of daaraan medeplichtig bent. 
 
KBC Autolease is evenmin vergoeding verschuldigd voor: 

 diefstal of misbruik van vertrouwen gepleegd door de verzekerde of met zijn/haar 
medeplichtigheid; 

 schade die het gevolg is van het blootstellen aan langzaam inwerkende invloeden zoals 
verwering en corrosie; 

 schade aan onderdelen door slijtage of een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud of gebruik 
dat niet overeenstemt met de instructies van de constructeur; 

 schade die geen invloed heeft op het gebruik van de fiets; 

 de herstelling van interne gebreken van de fiets, tenzij deze schade verergerd is ten 
gevolge van een verzekerde gebeurtenis; 

 schade die valt onder de garantie of een onderhoudscontract; 

 schade ten gevolge van een ongeval dat zich voordoet naar aanleiding van 
weddenschappen of uitdagingen; 

 indirecte schade zoals winst- en gebruiksderving, waardevermindering na herstelling, 
morele schade en andere schade van immateriële aard; 

 schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, radioactiviteit, 
kernreacties en ioniserende stralingen. 

 

De volgende schade is niet verzekerd tenzij ze optreedt bij een verzekerd schadegeval met de fiets: 

 schade aan banden; 

 schade aan of diefstal van de batterij of oplader van een elektrisch aangedreven fiets; 

 schade aan de helm; 

 schade aan of diefstal van toebehoren. 
 
Bij diefstal of totale beschadiging van de fiets neemt de leaseovereenkomst automatisch een einde 
op de dag van de diefstal of de beschadiging, tenzij er een eventuele wachttermijn werd bepaald 
in het verzekeringscontract. Dan dient men hiermee rekening te houden. 

Art. 6 – Fietsbijstandsverzekering 

In het fietsleasecontract is een fietsbijstand van VAB inbegrepen. In geval van pech of een ongeval, 
waarbij de fiets geïmmobiliseerd is, kan het personeelslid rekenen op de snelle interventies en 
bijstand, 7 dagen op 7, in samenwerking met de gespecialiseerde VAB-diensten. De fietsbijstand is 
geldig in de hele BENELUX bij plotse en onvoorziene immobilisatie van de fiets ten gevolge van 
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bijvoorbeeld: een technisch defect, lekke band, het ontbreken of wegvallen van elektrische 
ondersteuning (> 10 km afstand van vertrek- of eindpunt), ongeval, (poging tot) diefstal, 
vandalisme.  

 

Het personeelslid mag 24u op 24 bellen naar het exclusieve KBC Autolease Assistance nummer:  

02 347 39 02 

Bij het inbellen zal men vragen naar volgende informatie: 

F-stickertje (KBC sticker op de fiets) of jouw nummerplaat (bij high-speed e-bike), serienummer 
fiets, locatie, korte omschrijving van de panne, vermelding van KBC leasefiets.  

 

Onder ‘immobilisatie’ wordt verstaan dat de fiets niet rijklaar kan worden gemaakt (technische 
immobiliteit) of niet meer in staat is te rijden volgens de wegcode (wettelijke immobiliteit). Indien 
het personeelslid de fiets reeds bij de fietshersteller heeft aangeboden, spreken we niet van 
‘immobilisatie’ in het kader van deze bijstand. 

 

De bijstand wordt enkel verleend indien het personeelslid aanwezig is bij de fiets (uitgezonderd zijn 
situaties waarbij het personeelslid naar het ziekenhuis wordt overgebracht) en de fiets zich op een 
weg bevindt die toegankelijk is voor een bijstandsvoertuig van KBC Autolease Assistance. 

 

De bijstand is gelinkt aan de geleasede fiets, ongeacht welke bestuurder met de fiets rijdt. 

 

VAB hanteert als interne KPI een interventietijd van 1 uur (overmacht uitgesloten). 

 

Indien de fiets ter plaatse niet door de wegenwachter rijklaar kan worden gemaakt, is er 1 sleep in 
de verzekering inbegrepen naar één van de volgende locaties: 

 naar een fietshandelaar naar keuze; 

 naar uw bestemming of vertrekplaats; 

 naar uw woonplaats. 

 

Wat is bijvoorbeeld niet inbegrepen in de fietsbijstand: 

 prijs van wisselstukken of klein materiaal; 

 herstellingskosten door fietshersteller en eventuele onderhoudskosten; 

 tussenkomsten die het gevolg zijn van incidenten die de fiets niet immobiliseren; 

 kosten ten gevolge van prestaties die niet aan KBC Autolease werden aangevraagd; 

 vervoer van lading (goederen/dieren); 

 alle schade, pech of ongeval die zich voordoet tijdens training of deelname van de fiets aan 
officiële sportwedstrijden. Fietsers met wedstrijdvergunning; 

 de overeenkomst dekt geen diefstal of beschadigingen van voorwerpen of bijhorigheden 
van de fiets ten gevolge van pech en ongeval; 

 diefstal of schade  ten gevolge van pech of ongeval; 
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 slepen in opdracht van de politie; 

 gevallen van misbruik en/of bedrog; 

 panne ten gevolge van aanpassingen, plaatsing van toebehoren en niet-originele 
onderdelen vanuit het leasecontract; 

 panne ten gevolge van nalatigheid van het onderhoud; 

 interventies op plaatsen die niet bereikbaar zijn voor interventievoertuigen; 

 interventies buiten Benelux; 

 interventies voor een platte batterij van een elektrische fiets wanneer het nog af te leggen 
traject minder dan 10 km bedraagt; 

 interventies naar aanleiding van verloren sleutels op een (extern) fietsslot; 

 medische bijstand aan bestuurder. 

 

De volledige lijst van uitsluitingen is terug te vinden in de infobrochure van KBC Autolease . 
 

Art. 7 - Gebruik van de leasefiets, rechten, plichten en veiligheid 

Art. 7.1 - Inontvangstneming van de fiets 

Je zal de fiets bij de fietshandelaar in ontvangst nemen, in naam en voor rekening van de 

fietsleasemaatschappij. 

Je tekent het leveringsattest bij ontvangst en aanvaardt daarmee onvoorwaardelijk de fiets. 

Bovendien bevestig je daarmee dat de fiets: 

● overeenstemt met de offerte (belangrijk: zijn alle toegevoegde accessoires meegeleverd?) 

● in goede staat is; 

● voorzien is van een sticker met een serie- en een gegraveerd framenummer, of ingeval van 

een high speed e-bike, voorzien is van een nummerplaat en de bij de high speed e-bike 

horende documenten; 

Het serie- en framenummer dienen als controle- en communicatienummer. Dit serienummer moet 

ook op het leveringsattest vermeld worden. U bent verantwoordelijk voor de controle of dit 

serienummer op de fiets aangebracht en vermeld is op het leveringsattest. 

Tekent u bij ontvangst geen leveringsattest, dan wordt u verondersteld dat u de levering 

onvoorwaardelijk aanvaardt en verantwoordelijk wordt voor de fiets.   

Annuleert u de bestelling vóór de fiets is geleverd of weigert u de fiets binnen een redelijke termijn in 

ontvangst te nemen, dan heeft Zorg Izegem het recht dit verzuim gelijk te stellen met een annulering 

van de bestelling en zal u door Zorg Izegem een schadevergoeding, zoals bepaald in het bestek van 

KBC-autolease, worden  aangerekend. 

Art. 7.2 - Gebruik van de leasefiets 

Je moet de fiets met zorg en als voorzichtig en redelijk persoon gebruiken (als een goede huisvader) 

gedurende de looptijd van het fietsleasecontract voor het doel waarvoor deze is bestemd en 

uitgerust.  Dit betekent onder meer: 
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● de verkeersreglementen respecteren (reglementen over vervoer, wegverkeer); 

● je houden aan eventuele voorschriften van de producent of de leverancier van de fiets in 

verband met het gebruik en/of het onderhoud van de fiets; 

● ervoor zorgen dat de fiets steeds voldoet aan de technische voorschriften die wettelijk 

opgelegd zijn; 

● de fiets regelmatig nakijken op defecten en het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren 

(bandenspanning, smeren ketting, reinigen fiets, bandenwissel bij niet-elektrische fietsen 

indien mogelijk); 

● de fiets op slot doen met een ART 2-slot of hoger bij het onbeheerd achterlaten; 

● de fiets eenmaal per jaar binnenbrengen voor onderhoud; 

● eventuele schade aan de fiets of aan onderdelen melden aan de fietsleasemaatschappij; 

● geen opzettelijke schade aan de fiets aanbrengen; 

● de batterij van de elektrische fiets afkoppelen bij een langdurige periode van niet-gebruik; 

● toegevoegde accessoires (bv. GPS, fietshelm, pomp,…) buiten het leasecontract op de fiets 

plaatsen zonder: 

○ schade te berokkenen aan de fiets; 

○ alsook het verwijderen van deze accessoires bij beëindiging van het leasecontract. 

● enkel toegevoegde opties (bv. zadel, pedalen, handvatten, …) buiten het leasecontract op de 

fiets plaatsen met een vooraf schriftelijke toestemming van de fietsleasemaatschappij; 

● dat je eventuele reclame pas mag toevoegen aan de fiets (onder de vorm van bestickering) 

met een schriftelijke toestemming van de fietsleasemaatschappij; 

● niet rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicatie (die een invloed heeft op je 

rijgedrag); 

● de leasefiets mag gebruikt worden door iedereen zolang ze aan de wettelijke voorschriften 

voldoen (let wel: het is de bedoeling dat deze in hoofdzaak door jou, personeelslid van Zorg 

Izegem, gebruikt wordt) en mits voldaan is aan alle voorwaarden, zoals bepaald in deze 

fietspolicy; 

● de leasefiets mag niet worden gebruikt voor afwijkingen van de verzekeringsvoorwaarden 

van de fiets; 

● de leasefiets mag niet worden gebruikt voor onwettige doeleinden (bv. drugtransport, 

goederenvervoer,…) of wedstrijden; 

● het is verboden de leasefiets te verkopen, in pand te geven, te verhuren aan derden. 

Art. 8 - Bestelprocedure leasefiets 

Je vraagt een offerte aan voor een fiets en toebehoren bij een deelnemende fietshandelaar. De lijst 

met fietshandelaars vind je op deze website terug: 

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBCCORP/PDF/LEASE/kbc-fietsdealers.pdf 

Vervolgens laat je de offerte van de fietswinkel omzetten in een leasingofferte bij de 

fietsleasemaatschappij. Hiertoe stuur je deze door naar mobiliteit@kbcautolease.be  

Wens je een simulatie van de impact op je eindejaarstoelage gemaakt door de personeelsdienst op 

basis van de leasingofferte? Hiertoe stuur je de offerte door naar de personeelsdienst met de vraag 

voor simulatie. 

Als je akkoord bent met de simulatie van de impact op de genoemde voordelen zal de 

personeelsdienst de leasingofferte ondertekend terugsturen naar de fietsleasemaatschappij, die 

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBCCORP/PDF/LEASE/kbc-fietsdealers.pdf
mailto:mobiliteit@kbcautolease.be
mailto:mobiliteit@kbcautolease.be
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vervolgens de bestelling bij de fietswinkel plaatst. Van de personeelsdienst ontvang je deze 

fietspolicy en het voorstel tot akkoord. Deze documenten onderteken je en bezorg je terug aan de 

personeelsdienst. 

De fiets wordt besteld en geleverd bij de door jou gekozen fietshandelaar. Eens de fiets is besteld, 

kan de bestelling niet meer geannuleerd worden. 

Art. 9 – Dronkenschap en intoxicatie 

Het is verboden de fiets te besturen in staat van dronkenschap, intoxicatie of onder invloed van 

verdovende middelen. 

In dat geval ben je aansprakelijk voor de schade aan andere voertuigen/mensen (de 

verzekeringsmaatschappij weigert de kosten te vergoeden of factureert de kosten door aan de 

werkgever) evenals alle andere kosten aangerekend door de leasemaatschappij en of tegenpartij.  

Art. 10 – onderbrekingen van de loopbaan 

Vakantie 

Tijdens vakantieperiodes en wettelijke feestdagen kan je vrij beschikken over de fiets. 

Voltijdse schorsing  

Tijdens een volledige onderbreking van je arbeidsprestaties (bijvoorbeeld door thematische 

loopbaanonderbreking, zorgkrediet, arbeidsongeschiktheid, onbetaald verlof, bevallingsverlof, 

arbeidsongeval,…) heb je het recht de fiets te behouden. 

In het geval je arbeidsprestaties volledig onderbroken worden of de arbeidsovereenkomst volledig 

geschorst wordt blijft de aanrekening op je eindejaarstoelage. 

Deeltijdse tewerkstelling of deeltijdse schorsing 

In geval van deeltijds werken of een deeltijdse onderbreking van de arbeidsprestaties mag je blijven 

beschikken over de fiets. De kostprijs voor het voordeel blijft onverminderd van toepassing. 

Beroepsziekte en arbeidsongeval 

Ingeval van beroepsziekte en arbeidsongeval blijft je contract doorlopen. 

Art. 11 - Looptijd en einde van het contract 

Art. 11.1 - Einde van het leasecontract 

De leasefiets wordt aan je ter beschikking gesteld voor de periode van het leasecontract (36 

maanden) Gedurende deze periode blijft de fiets eigendom van de fietsleasemaatschappij. 

Een maand voor het einde van je fietscontract krijg je van de fietsleasemaatschappij de keuze of je je 

fiets overneemt of inlevert. Daarvoor ontvang je een bericht.  

Je kan in beide gevallen opnieuw instappen in een nieuw fietsleasecontract. 

 

 

 

mailto:mobiliteit@kbcautolease.be
mailto:mobiliteit@kbcautolease.be
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Je neemt de fiets over 

De fietsleasemaatschappij stuurt je een factuur met de restwaarde die werd vastgelegd in de offerte. 

Zodra je de betaling hebt uitgevoerd, word je eigenaar van de fiets in de staat waarin die zich 

bevindt. 

Je levert de fiets in 

Je levert je fiets in zoals deze door je fietshandelaar werd geleverd, met alle opties die bij levering 

aanwezig waren. Accessoires die je inbouwde of aanbracht mag je verwijderen op voorwaarde dat je 

de fiets niet beschadigt. Zie artikel 12 voor de werkwijze. 

Art. 11.2 - Vroegtijdige beëindiging van het contract 

Er wordt door je werkgever automatisch vroegtijdig een einde gesteld aan de terbeschikkingstelling 

van de leasefiets: 

 bij ontslag (zowel op initiatief van het personeelslid als de werkgever);   

 bij pensioen; 

 bij overlijden. 

Bij diefstal en totaal verlies van de leasefiets zal het contract eveneens vroegtijdig beëindigd worden 

(zie verder). 

Je wenst de leasefiets over te nemen 

De fietsleasemaatschappij zal een bedrag aan je voorstellen. Dit bedrag zal de fietsleasemaatschappij 

rechtstreeks aan je factureren. 

Het bedrag zal berekend worden door de openstaande boekwaarde te nemen + 15 % beëindigings-

vergoeding. 

Je wenst de leasefiets niet over te nemen  

Als je de leasefiets niet wil overnemen, geef je de fiets, en alle bijhorende documenten en alle opties 

die bij levering van de fiets aanwezig waren of nadien gemonteerd werden, terug. Zelf toegevoegde 

accessoires worden jouw eigendom en moeten niet teruggegeven worden. 

Je zal eveneens een bedrag moeten betalen dat bestaat uit de openstaande boekwaarde van de fiets 

+ een vroegtijdige beëindigingsvergoeding van 15 %. Dit bedrag wordt verminderd met de netto-

verkoopopbrengst van de fiets. Dit bedrag wordt aan je gefactureerd door de fietsleasemaatschappij. 

Art. 11.3 - Overlijden 

Bij overlijden zal je fietsleasecontract eindigen en zal de fiets teruggegeven worden aan de 

fietsleasemaatschappij.  

Art. 11.4 – bij diefstal of totaal verlies van de fiets 

Bij diefstal van de fiets 

Als de fiets gestolen wordt, breng je de fietsleasemaatschappij hiervan onmiddellijk op de hoogte. 

Het leasecontract voor die fiets neemt automatisch een einde op de dag van de diefstal of het verlies 

na een eventuele wachttermijn bepaald door de verzekering. De schade wordt geregeld via de  

fietsverzekering tegen diefstal en schade (cf. art. 5.4). 

Bij totaal verlies van de fiets 

mailto:mobiliteit@kbcautolease.be
mailto:mobiliteit@kbcautolease.be
mailto:mobiliteit@kbcautolease.be
mailto:mobiliteit@kbcautolease.be
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Als de fiets totaal verlies is, neemt het fietsleasecontract automatisch een einde op de dag van het 

schadegeval. De schade wordt geregeld door de fietsverzekering tegen diefstal en schade (cf. art. 

5.4). 

Art. 11.5 – Uitsluiting van de werknemer uit het fietsprogramma door de werkgever 

Je kan uit het fietsprogramma worden uitgesloten:  

 wegens het herhaaldelijk niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen 

vervat in deze fietspolicy, mits je hier schriftelijk op gewezen werd; 

 wegens herhaaldelijke zware schade aan de fiets door je eigen fout; 

 wegens het beëindigen van de verzekering door de verzekeraar omwille van fouten te wijten 

aan jou; 

 wegens het veroorzaken van een ongeval waarbij de bestuurder in staat van dronkenschap 

of onder invloed van verdovende middelen is; 

 na twee totale verliezen waarbij je niet in je recht werd verklaard. 

Art. 12 - Inleveren van de fiets 

De fiets kan bij je werkgever achtergelaten worden en wordt daar opgehaald na afspraak. 

De fietsen worden gecontroleerd op volledigheid en schade. 

Op het einde van het leasecontract moet je de fiets, voorzien van alle toebehoren, terug bezorgen aan 

de leasemaatschappij in dezelfde staat als deze waarin je de fiets hebt ontvangen, in acht genomen de 

normale slijtage ingevolge het overeengekomen gebruik. 

Ernstige schade (die niet onder de verzekering tegen diefstal of schade valt), of niet onder het jaarlijkse 

onderhoud en die evenmin onder de garantievoorwaarden valt, wordt doorgerekend, Het gaat niet 

om kleine gebruiksschade zoals lak van het frame, banden die versleten zijn, barstje in het 

lichtarmatuur,... 

De leasefiets wordt uiterlijk op de laatste dag van de leaseovereenkomst ingeleverd bij het bestuur of 

de afgesproken fietsdealer. Wordt de fiets niet op tijd teruggeven, dan kan de leasingmaatschappij de 

fiets zonder formaliteit en met behoud van andere rechten terugnemen, waar die zich ook bevindt. 

De kosten en een schadeloosstelling voor het gebruik van de fiets in die periode worden integraal aan 

jou aangerekend. 

Kan de leasingmaatschappij de fiets uiteindelijk niet terugnemen, dan blijf je aansprakelijk voor alle 

schade en kosten voor het verlies van de fiets en/of opties. 

Art. 13 – contactgegevens 

Je kan voor alle vragen rond offerte en bestelling terecht bij contactpersoon Luc Cosijn: 

● telefonisch : 0474 70 44 39  of  016 88 15 41 

● of via email: mobiliteit@kbcautolease.be  

 

Bijlage 1: Voorbeeldberekening voor de berekening van het theoretisch budget na de omzetting 
van de eindejaarstoelage. 

 

mailto:mobiliteit@kbcautolease.be
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1. VOORBEELD BEREKENING THEORETISCH BUDGET EINDEJAARSTOELAGE 
 

Noot vooraf: bij de berekeningen wordt geen rekening gehouden met het feit dat het verminderen of 

wegvallen van de eindejaarstoelage tot een lagere socialezekerheidsuitkering (bijv. een lager pensioen) van 

het contractueel aangesteld personeel kan leiden 

Hypothesen: 

 Gemiddeld bruto loon van 38.500 euro per jaar  

 Variabel bedrag van 3,6% (cf. sectoraal akkoord 9 juni 2021)  

 Berekening met toepassing van het forfaitaire bedrag van de eindejaarstoelage 2021. < 
 

Eindejaarstoelage 2021 op brutoloon van 38.500 euro bedraagt 1.1298,03 euro vast bedrag + 3,6% variabel 

bedrag (1.386 euro) = 2.684,08 euro.  

Werkgeversbijdragen op de eindejaarstoelage van een personeelslid van Zorg Izegem:  

a) Voor de vastbenoemde personeelsleden is een bijdrage van de sector geneeskundige verzorging voor 
de vastbenoemde personeelsleden ten belope van 15,48 % verschuldigd op het bedrag van het vast 
gedeelte van de eindejaarstoelage dat hoger is dan het bedrag toegekend in 1990. Anno 2021 komt 
dat geïndexeerd neer op 366,36 euro. (Het bedrag waarop socialezekerheidsbijdragen worden 
berekend, wordt als volgt bepaald: [forfaitair gedeelte 2021 – vrijgesteld bedrag 2021]. Dus 1.298,08 
euro – 366,36 euro = 931,72 euro. Dit is het bedrag waarop de socialezekerheidsbijdrage van 15,48 % 
verschuldigd is (sector gezondheidszorgen, geneeskundige verzorging – zie artikel 9 §1 tweede lid KB 
28.11.1969).  
931,72 euro x 15,48 % = 144,23 euro.  
Daarnaast is eveneens op een gedeelte van het variabel bedrag (1.386 euro) de 
socialezekerheidsbijdrage van 15,48 % verschuldigd. (bron: inspectiediensten RSZ) 
Meer bepaald op 1,1% van de 3,6 %. 
In concreto gaat het in dit voorbeeld over (1.386 euro /3,6) x 1,1 = 423,50 euro. 
423,50 euro x 15,48 % = 65,56 euro 
Totale socialezekerheidsbijdrage = 144,23 euro + 65,56 euro = 209,79 euro 

  

b) Voor de contractuele personeelsleden is de eindejaarstoelage integraal onderworpen aan 
socialezekerheidsbijdragen. Die bedraagt 28,86% resp. 29,26% naargelang de vakantieregeling 
publieke of private sector gevolgd. Opgelet, het precieze bijdragepercentage kan nog lichtjes wijzigen 
(zoals voor het Asbestfonds). 
 

2.684,08 euro x 28,86% = 774,63 euro (vakantiestelsel publieke sector)  

 

 

 

 

 

 

 

samenvattend overzicht: 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flokaalbestuur.vlaanderen.be%2Fpersoneel%2Frechtspositieregeling%2Ftoelagen-en-vergoedingen%2Feindejaarstoelage-2020-indexering-van-het-forfaitaire-gedeelte&data=04%7C01%7Cpetra.desmedt%40vlaanderen.be%7C945141f3d0a945fd4fc808d936375917%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637600433886012223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=faJOCW087IZQ6oE2l8q%2Fqi2tdiMtu2kCYyOCE2IXB8Q%3D&reserved=0
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2021 Geïndexeerd 

bruto 

jaarsalaris 

Vast 

bedrag 

ET 

Variabel 

bedrag 

ET 

Vast + 

variabel 

bedrag 

ET 

Werk-

gevers-

bijdrage 

Beschikbaar budget ET 

Statutair 

personeelslid 

38.500 1.298,08 1.386 2.684,08 209,79 2.893,87 

Contractant – 

vakantieregeling 

publieke sector 

38.500 1.298,08 1.386 2.684,08 774,63 3.458,71 

 

 


