
Betreffende collega's die vandaag reeds een fiets leasen.   Ze zien deze inderdaad in de tool reeds ingevuld 

staan. Echter hebben ze hier niet de keuze van welke bron deze betalen.  Konden ze niet eenmalig de keuze 

maken om bv. Vanuit FJV te financieren? Welke stappen moeten ze nemen? De betrokken groep stelt heel 

veel vragen, gingen we deze niet collectief aanschrijven om te informeren? De bestaande fietslease blijft lopen volgens het oude systeem en komt dus uit loonruil (die enkel 

vankantiegelden impacteert) Ze moeten hierover geen nieuwe keuze maken.  We lade de fiets voornamelijk 

op als bestaand voordeel, omdat deze al een deel van de 15% loonruil opsoupeert.  Ik zal deze toelicht ook 

toevoegen aan de FAQ.

Betreffende collega’s die vandaag reeds een fiets leasen.Ze zien deze inderdaad in de tool reeds ingevuld 

staan.Echter hebben ze hier niet de keuze van welke bron deze betalen.Konden ze niet eenmalig de keuze 

maken om bv. vanuit FJV te financieren? Welke stappen moeten ze nemen?De betrokken groep stelt heel 

veel vragen, gingen we deze niet collectief aanschrijven om te informeren?De vraag is of de medewerker de 
De bestaande fietslease blijft lopen volgens het oude systeem en komt dus uit loonruil (die enkel de 

vakantiegelden impacteert).Ze moeten hierover geen nieuwe keuze maken. We laden de fiets voornamelijk op 

als bestaand voordeel, omdat deze al een deel van de 15% loonruil opsoupeert. Ik zal deze toelichting ook 

toevoegen aan de FAQ.  
Bijkomend, als je een voordeel kiest uit optie B komt dan de fiets in optie B mee of blijft dit apart? 
Heb je vandaag al een fiets volgens het oude systeem, dan blijft deze gewoon lopen.  Je kan als medewerker 

nog altijd kiezen voor optie 1 of optie 2. Fiets oud systeem blijft qua berekeningsmethodiek volledig los van het 

nieuwe keuzeplan en wordt enkel gebruikt voor de berekening van het saldo in de 15% dat je maximaal kan 

opsouperen. 
Ik wil best geloven dat er bij een lopende fietslease geen bijkomend financieel verlies is, maar… In de tool 

staat toch iets anders.Zo wordt bij een collega zowel de eindejaarsvergoeding als DGB in mindering 

gebracht.Zonder dat hij iets anders kiest in het keuzeplan.Zie bijlage 



Hoe komt het dan dat er in het keuzeplan van Danny een totaal bedrag van 39,13 euro meer in mindering is 

dan dat hij voorbije jaren heeft betaald? Ik vermoed dat, zeker indien hij nog iets extra in het keuzeplan steekt, 
Ik kan je bevestigen dat dat niet het geval zal zijn.  Maar ik begrijp je verwarring.  We zullen het vrijdag verder 

toelichten …....




