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Objectieven van fietslease-project?

CM Gezondheidsfonds in actie:

o Duurzaamheid: Via een fietslease plan: toename fietsers en afname 
autogebruik.

o Gezondheid: Meer woon-werkverkeer op de fiets betekent 
gezondere, fittere werknemers en minder vervuiling voor de 
omgeving.

o Faciliteren & drempel verlagen: Fietslease biedt een voordelige 
formule voor medewerkers om meer te fietsen. 

o Voldoen aan de gezonde vraag van WN (=retentiebeleid, 
welzijnsenquête juni 2018)



Moeilijkheden op ons fietsparcours

• Ongeduld van de fietsers

• Spreiding van onze medewerkers over heel België: grote 
vraag naar lokale fietshandelaars 

• Fietsvergoeding: hoe digitaliseren & automatiseren

• Fietsvergoeding: hoe complexe regelgeving 
verduidelijken

• Loonruil: keuze maandloon, dertiende maand, via CAO 
of niet, akkoord vakbond, complexe berekening

• Nood aan extra infrastructuur & ruimte: extra 
fietsparking, douches, droogruimte, lockerverdeling



Spreiding CM medewerkers site Aeropolis
(bron 2017 BVP)



CM Aeropolis medewerkers op < 20 km 
(bron 2017 BVP)



Modale verdeling transportmiddelen
(CM site Aeropolis bron 2017 BVP)



Oplossingen voor hindernissen op het fietsparcours

• Spreiding & ongeduld fietsers: geduldige leverancier die ook werkt met lokale 
handelaars

• Fietsvergoeding: 
o digitalisatie via Bike To Work, automatisatie van loonberekening nog in behandeling

o Schema ter verduidelijking

• Loonruil: 
o via dertiende maand: geen maandelijkse loonadministratie, slechts éénmaal per jaar, geen 

impact op vakantiegeld en ziektegeld, op termijn mogelijkheid via CAO in cafetariaplan in te 
brengen

o Fietscalculator: indicatie impact van loonruil & berekening potentiële fietsvergoeding

• Infrastructuur: 
o met ondersteuning door The Bike Project goede afspraken met gebouwbeheerder: nieuwe 

reglementaire fietsparking, aanpassing parking, opfrissen douches, samenwerking rond 
lockers

https://www.biketowork.be/en




Elementen die het CM-fietsplan ondersteunen

o Fietsreglement

o Website & dienstverlening van de leverancier: ontzorgen van administratie

o CM Intranet met Uitleg over fietsprogramma, Fietscalculator, FAQ

o Fietskalender van Bike To Work

o Middagconferenties: uitleg van leverancier, Bike to Work en 
Personeelsdienst, korte fietstest

o Persoonlijke ondersteuning door Mobiliteitscoördinator (M100_Mobiteam)

o Infrastructuur: douches, fietsstalling, lockers, …

o The Bike Project: gratis test 10 dagen met fiets woon-werkafstand

http://www.velobility.be/
https://www.biketowork.be/nl/myb2w/dashboard
http://thebikeproject.be/nl/the-bike-project


CM site Aeropolis Fietsreglement in het kort

• Wie kan meefietsen? Iedereen! Persoonlijke 

beslissing!

• Voorwaarden te respecteren:

o Fietsreglement

o Minimum engagement (30 dagen/jaar)

o Opgave van fietskm in de fietskalender van Bike 

To Work



Hoe zit het met fietsvergoeding?

• Onderscheid dienstverplaatsing en woon-werkverplaatsing!

• = €0,24/km

• Voorwaarden voor CM site Aeropolis
o fietsengagement >= 30 dagen/jaar

o Gefietste km ingebracht in fietskalender van Bike To Work voor 20ste van 
volgende maand

• Wettelijk GEEN dubbele vergoeding voor idem traject
o Fietsvergoeding + derde betalers abo idem traject ≠ mogelijk

o Fietsvergoeding voor- en na-traject + treinabonnement= mogelijk

o Opgelet verklaring op eer!



Loonruil of Wagenbudget?

• Loonruil:

o Voordeel:
• Prijs van fiets afgetrokken van BRUTO 13de maand

• Herinvestering van de patronale RSZ bijdrage

o Fietscalculator
• Goede indicatie van de NETTO impact

• Indicatie van de woon-werk vergoeding

• Bedrijfswagenbudget



Calculator voorbeeld: bruto beeld - netto beeld
klassieke elektrische fiets 



Voorbeeld e-Bike kost winkel – kost leasing
klassieke elektrische fiets 

Totale kost fiets aankoop privé 
(catalogusprijs btw incl.)

Totale kost leasefiets netto

€1849,00 €1131,22

Voorbeeld met

• Verplichte opties: onderhoud, verzekering omnium, diefstal

• Facultatieve optie: Pechverhelping

• Tewerkstellingsgraad 100%



Het fietsproject: een inslaand succes?

o Start CM Schaarbeek 

14.02.2019 – 01.01.2020 

2019: 75 leasefietsen op 800 

WN

o Maand feb 2019= 3.916 

fietskms woon-werk versus 

maand okt 2019= 4.525 kms!

o Vandaag hebben 5 lokale CM 

kantoren een 

fietsleaseprogramma.
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Feb 2019 - Jan 2020: van 0 naar 75 leasefietsen
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Soorten fietsen in gebruik januari 2020 – CM Aeropolis
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Het fietsproject: de toekomst?

• Centralisatie van fietsprogramma voor CM Gezondheidsfonds: 
kleine verschillen in aanpak zullen verdwijnen

• Nieuwe openbare aanbesteding voor leasefietsen al in de steigers

• Fiets wordt een deel van het vlootbeheer en krijgt een volwaardige plaats 
naast de auto

• Structurele inbedding van de fiets en het thema mobiliteit in ons 
Gezondheidsfonds

• Blijvende verbeteringen aan de infrastructuur & sensibilisering: 
vernieuwing douches, beter aanbod dienstfietsen, terugkerende campagnes 
rond fietsen…



CM Gezondheidsfonds & The Bike Project 2019

• https://www.bruzz.be/videoreeks/dinsdag-17-september-2019/video-cm-brussel-wil-werknemers-laten-fietsen-90-

km-op-en-af

https://www.bruzz.be/videoreeks/dinsdag-17-september-2019/video-cm-brussel-wil-werknemers-laten-fietsen-90-km-op-en-af

