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De laatste tijd wordt het SSGPI veel bevraagd of het mogelijk is dat in lokale politiezones een systeem van
fietsleasing wordt ingevoerd en welke de modaliteiten en de gevolgen hiervan zijn.
Hieronder hebben wij de meest gestelde vragen samengebundeld onder de vorm van een FAQ.
1) Is het mogelijk om een systeem van fietsleasing in te voeren in een lokale politiezone? Indien
ja, op welke wijze?
Een lokale politiezone kan bedrijfsfietsen die ze al dan niet leaset ter beschikking stellen van haar personeel
voor dienstverplaatsingen en woon-werkverkeer.
Het is evenwel niet toegestaan om een systeem van leasing op poten te zetten waarbij de lokale politiezone
geheel of gedeeltelijk tussenkomt in de maandelijkse leasingprijs die het personeelslid1 dient te betalen.
Bijvoorbeeld: De maandelijkse leasingprijs, te betalen door het personeelslid, bedraagt € 50. De politiezone
wil hiervan maandelijks € 20 op zich nemen. Het resterend maandelijks bedrag (€ 30) wordt betaald door het
personeelslid. Een dergelijke constructie is niet toegestaan.
Een dergelijke tussenkomst van de lokale politiezone strookt immers niet met het eenheidsstatuut van het
personeel van de politiediensten: enkel de bewuste politiezone zou dan dit voordeel, dat niet in het
politiestatuut is bepaald, aan haar personeel toekennen; bijgevolg zouden niet alle personeelsleden binnen
de geïntegreerde politie van dit voordeel kunnen genieten.
Wij kunnen aldus stellen dat volgende scenario’s mogelijk zijn:
De lokale politiezone koopt fietsen aan of leaset fietsen en stelt deze fietsen ter beschikking aan
haar personeelsleden. De personeelsleden kunnen van deze fietsen gebruik maken voor
dienstverplaatsingen en/of woonwerkverplaatsingen. Na het aflopen van het leasingcontract, kan de
lokale politiezone beslissen om al dan niet de fietsen definitief over te nemen.
Het personeelslid leaset een fiets via de lokale politiezone waarbij het personeelslid de volledige
leasingprijs betaalt. Na het aflopen van het leasingcontract, kan het personeelslid beslissen om al
dan niet de fiets definitief over te nemen.

2) Kan het leasebedrag van de fietsleasing ingehouden worden op het brutomaandloon van het
personeelslid?
Een inhouding van het leasingbedrag op het brutomaandloon in het kader van fietsleasing is niet mogelijk
binnen de politiediensten.
Bij de geïntegreerde politie worden de loonschalen vastgesteld bij koninklijk besluit, na sectorale
onderhandelingen. Er is voor de lokale politiezones en hun personeelsleden geen onderhandelingsruimte
over deze loonschalen. Bijgevolg mag men niet afwijken van deze loonschalen.
Concreet wil dat zeggen dat bij de geïntegreerde politie enkel een inhouding op het nettomaandloon (dus
na de verplichte afhoudingen op het brutoloon zoals bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen)
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In dit geval is het dus het personeelslid zelf en niet de politiezone die de fiets leaset.

mogelijk is voor het leasen van een fiets. Voor een dergelijke inhouding moet het betrokken personeelslid
zijn uitdrukkelijke – schriftelijke – toestemming geven.
3) Bestaat er een mogelijkheid om het leasebedrag van de fiets via de loonmotor in te houden
op het maandelijks nettomaandloon van het personeelslid?
Neen, actueel is het SSGPI, wegens een tekort aan middelen en personeel, niet in staat om het leasebedrag
in te houden op het nettomaandloon van de personeelsleden. Het inhouden van negatieve bedragen die niet
voortvloeien uit een loonberekening behoort immers niet tot de corebusiness van het SSGPI.
De bijzondere rekenplichtigen die toegang hebben tot de loonmotor Themis, kunnen, indien zij dat wensen,
zelf de opvoer doen van de inhoudingen in het kader van de fietsleasing.
Een andere mogelijkheid bestaat erin dat het betrokken personeelslid een permanente betalingsopdracht of
domiciliëringsopdracht aan zijn financiële instelling voor het leasebedrag zou geven zodat de maandelijkse
leasingprijs wordt doorgestort naargelang het geval naar de politiezone of naar het leasingbedrijf.

4) Welke zijn de fiscale en sociaalrechtelijke gevolgen van het ter beschikking stellen van een
bedrijfsfiets?
Het toekennen van een bedrijfsfiets, al of niet via het systeem van leasing, aan de personeelsleden van een
lokale politiezone is een voordeel waarbij evenwel rekening dient gehouden te worden met de fiscale en
sociaalrechtelijke aspecten.
Het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een fiets en toebehoren (vb. fietshelm,
fluohesje,…), met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, die daadwerkelijk wordt gebruikt voor
dienstverplaatsingen en de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, is
vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.
Deze vrijstelling geldt zowel voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling als
voor andere verplaatsingen (zuivere privé-verplaatsingen).
De vrijstelling slaat dus op het volledige voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een fiets
voor zover deze fiets ook daadwerkelijk voor het woon-werkverkeer wordt gebruikt.
Deze vrijstelling geldt ongeacht het type fiets, dus voor de stadsfiets, mountainbike, racefiets, gewone
elektrische fiets (tot 25 km/uur), de speed pedelec (tot 45 km/uur), …
Opmerking:
Wanneer het personeelslid de fiets enkel uitsluitend gebruikt voor de zuivere privéverplaatsingen (en er dus
geen woon-werkverplaatsingen mee uitvoert), vormt de fiets een aan belasting en sociale zekerheidsbijdrage
onderworpen voordeel van alle aard, te waarderen volgens de werkelijke waarde.
5) Geeft het gebruik van een leasefiets voor woonwerkverplaatsingen aanleiding tot de
toekenning van een fietsvergoeding?
De woon-werkverplaatsingen die het personeelslid aflegt met een door de werkgever kosteloos
terbeschikkinggestelde fiets of een leasefiets geven aanleiding tot de betaling van een fietsvergoeding indien
de voorwaarden tot het bekomen van de fietsvergoeding vervuld zijn.
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