FIETSLEASE POLICY
Total platform Antwerpen
Inleiding: voorafgaande bepalingen
Deze fietslease policy is een intern bedrijfsdocument, bedoeld om het beheer en het gebruik
van de ter beschikking gestelde fiets optimaal te laten verlopen. In dit document worden de
regels vastgelegd betreffende de leasefiets en het gebruik ervan.
Het kunnen genieten van de ter beschikkingstelling van een leasefiets door de werknemer
impliceert noodzakelijk de voorafgaande kennisname van de “fietslease policy” en tevens het
integrale akkoord van de werknemer om conform de bepalingen van de “fietslease policy “ te
handelen.
Deze “fietslease policy” kan eenzijdig herzien worden door de werkgever als gevolg van
praktische noodzaak, economische redenen, wijzigingen in de geldende wetgeving,… De
werknemers worden op de hoogte gebracht van deze wijzigingen.
De werknemer neemt er kennis van dat de “fietslease policy” geen statisch gegeven is, maar
onderhevig is aan wettelijke veranderingen en wijzigende leasevoorwaarden. Hij/zij gaat er
uitdrukkelijk mee akkoord dat aan de werkgever opgedrongen nieuwe leasevoorwaarden aan
de werknemer kunnen/zullen worden doorgerekend.
Na elke herziening wordt een geactualiseerde versie ter beschikking gesteld aan de
werknemer. De laatste geactualiseerde versie is raadpleegbaar op het WAT platform. Bij
ontoereikendheid of een niet eenduidige interpretatie van de “fietslease policy” beslist de
werkgever.
Ingeval een bepaling van onderhavige policy of een gedeelte daarvan nietig zou bevonden
worden of in strijd zijnde met een toepasselijke dwingende regelgeving, worden de overige
bepalingen van dit reglement daardoor niet automatisch nietig en blijven deze aldus hun
geldigheid behouden.
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1. Partijen bij de overeenkomst
1.1

De werkgever

Total Antwerps platform bestaande uit de juridische entiteiten Total Raffinaderij Antwerpen en
Total Olefins Antwerp (hierna werkgever)
Voor het beheer van het leasefietsenpark heeft de werkgever een overeenkomst afgesloten
met de leasemaatschappij “Alphabet”.

1.2

Leasemaatschappij

Alphabet blijft gedurende de volledige leaseperiode eigenaar van de leasefiets en krijgt van de
werkgever de opdracht om:



De kosten van de leasefietsen te beheren;
De nodige administratie met officiële instanties en verzekeringsmaatschappijen te
vervullen en
 In te staan voor de opvolging van het gebruik van de leasefiets door de
medewerker en dit conform deze policy.
De leasemaatschappij stelt op verzoek van de werkgever de leasefiets ter beschikking van de
medewerker.
De leasemaatschappij maakt gebruik van het fietsennetwerk van B2BIKE. Hierdoor kan de
medewerker terecht in een uitgebreid netwerk van fietsenhandelaars.

1.3

De werknemer

De werknemer gebruikt de leasefiets volgens de principes vervat in deze fietslease policy.
Door de bestelling van een leasefiets verklaart hij/zij zich akkoord met de bepalingen van de
fietslease policy.

2. Toekenningsvoorwaarden en modaliteiten
2.1

Algemeen

De medewerker kan enkel deelnemen aan het fietslease project indien hij enerzijds een
contract heeft met Total Raffinaderij Antwerpen of Total Olefins Antwerp van onbepaalde duur
en anderzijds zich engageert deze fiets geregeld/frequent te gebruiken voor het woonwerkverkeer of een deel van het woon-werk traject. Met een deel van het woon-werk traject
wordt bedoeld dat het gebruik van deze fiets ook kan gecombineerd worden met o.a. het door
de werkgever voorziene collectief busvervoer.
De werknemer die kiest voor de lease van een fiets overeenkomstig deze policy, dient de
bijlage bij de arbeidsovereenkomst en een verklaring op eer inzake de woonwerkverplaatsingen te ondertekenen.
Deelname aan het fietslease project is volledig op vrijwillige basis in hoofde van de
werknemer. Familieleden kunnen niet instappen in het fietsleaseplan.
Per werknemer kan er slechts één fiets geleased worden.
De werknemer verklaart kennis te hebben genomen van de modaliteiten omschreven in deze
fietslease policy.
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2.2

Duur van de leaseovereenkomst

De fiets wordt door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gesteld voor een duur van
36 maanden, conform deze fietspolicy. De leaseprijs blijft vast tijdens de hele periode.

2.3

Keuze van de fiets

De werknemer kan een vrije keuze maken tussen de verschillende merken en modellen.
Enige uitsluitingen zijn: kinderfietsen, ligfietsen, tandems en BMX.
Sportfietsen zijn toegestaan maar dienen steeds voorzien te zijn van de uitrusting voor legaal
gebruik op de openbare weg. Dit wil zeggen dat elke fiets uitgerust dient te zijn met verlichting
(voor én achter), reflectoren, bel en remmen (voor én achter).
Keuze voor de speed pedelec veronderstelt de beschikking over een geldig rijbewijs (AM
(bromfiets) of B (auto) en het verplicht dragen van een specifiek goedgekeurde helm.
Elke fiets dient te zijn voorzien van een ART2 goedgekeurd slot. Vele fietsen zijn standaard
voorzien van een dergelijk slot. Bij gebrek hieraan, wordt een slot aan de offerte toegevoegd.
De maximale factuurprijs van de fietslease op 36 maanden is beperkt tot het eigen
beschikbare budget. De creatie van het fietslease budget zal geschieden via voorafnames van
verschillende niet-sector gebonden bruto premies en dit afhankelijk van het statuut van de
werknemer, gedurende de hele looptijd van de fietslease overeenkomst.
Alvorens over te gaan tot het plaatsen van de bestelling, zal het HR team de offerte valideren
na budget controle en nadat de werknemer alle nodige documenten heeft ondertekend.

2.4

Impact op het loon

Voor de opsomming van aanwending van de mogelijke bruto premies, verwijzen wij naar de
bedrijfsovereenkomsten per entiteit die hiervoor zijn opgemaakt. In deze CAO’s komen de
partijen overeen dat de gekozen bruto premies niet op de voorziene datum worden uitbetaald,
maar gereserveerd zijn ter creatie van het fietslease budget.
De bruto premies worden verhoogd met de patronale lasten, (patronale RSZ en desgevallend
vakantiegeld jaar +1) bijgevolg geeft dit een impact op het uitbetalen van het dubbel en enkel
vakantiegeld jaar +1. De factor die hiervoor gebruikt wordt is verschillend per premie en per
statuut van de werknemer.
De medewerker kiest zelf welke bruto premies aangewend worden ter creatie van het
fietslease budget alsook de volgorde van opname hiervan. De medewerker geeft zijn keuze
door aan het HR team.
Indien de medewerker in de looptijd van de leaseperiode van statuut wijzigt, zal de situatie
individueel herbekeken worden. Dit heeft een impact op het fietsbudget met als mogelijks
gevolg dat er netto inhoudingen noodzakelijk zijn in december van elk volgend kalenderjaar.
Gedurende de terbeschikkingstellingsperiode wordt de financiering van het fietslease project
op jaarlijkse basis beheerd m.a.w. in december wordt elk jaar de jaarafrekening gemaakt.
Bij een positief saldo, wordt het resterend bedrag verminderd met de desbetreffende factor,
omgezet naar een bruto premie, betaalbaar in december.
Bij een negatief saldo, wordt het gespendeerde excedent ingehouden via niet gekozen
premies en in laatste instantie via een netto bedrag op de loonbrief van december.
De financiering van de fiets gebeurt voor 100% ten laste van de werknemer.
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2.5

Privégebruik van de fiets

Naast het louter professionele en het gebruik voor woon-werkverplaatsingen krijgt de
werknemer de toelating om de fiets te gebruiken voor privédoeleinden.
Het gebruik van de fiets is occasioneel toegestaan aan de partner van de medewerker alsook
zijn/haar inwonende meerderjarige kinderen. Specifiek voor de speed pedelec dient het
inwonend familielid tevens in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs AM (bromfiets) of B
(auto).

3. Wat is inbegrepen in het leasepakket?
3.1

De leasekost

Zijn inbegrepen in de maandelijkse leaseprijs :







3.2

De leasekost van de fiets inclusief BTW, inclusief administratiekost van de
leasemaatschappij en B2Bike, afschrijving en de rentecomponent;
Onderhoudscontract (optioneel);
Fietsbijstand;
Verzekering dekking diefstal en schade;
Accessoires: beperkt tot een fietshelm en fietsslot en
Specifiek voor de speed pedelecs:
- Burgerlijke aansprakelijkheid (hierna BA)
- verzekering en nummerplaat aan te vragen bij Dienst voor
inschrijvingen van voertuigen (hierna DIV).

Het onderhoudscontract

De medewerker kan bij aanvang van het leasecontract kiezen om het onderhoud al dan niet op
te nemen in de fietslease. Indien de medewerker kiest om geen onderhoud op te nemen in het
leasecontract, is hij verplicht om de fiets op het einde van de lease periode over te nemen
tegen de restwaarde van 16%. Dit geldt voor alle type fietsen.
De werknemer zal de richtlijnen i.v.m. herstellingen en onderhoud zoals opgenomen in deze
gebruikersovereenkomst respecteren en stipt opvolgen.
Engageert de medewerker zich bij aanvang niet tot overname van de fiets, dan kan hij evenwel
nog steeds kiezen voor overname bij afloop van de leaseperiode.

3.2.1 Hoe verloopt het onderhoudsproces
Voor alle technische mankementen dient de werknemer met zijn/haar servicekaart (zal enkele
dagen na afhaling van de fiets per post bezorgd worden) naar een B2Bike fietsenwinkel te
gaan, bij voorkeur de winkel waar de fiets werd afgehaald.
De werknemer zal, indien nodig, zorgen voor onderhoud, technische herstellingen en
vervangen van onderdelen op kosten van de leasemaatschappij volgens de gekozen
onderhoudsoptie. Deze onderhoudsbeurten, die optioneel kunnen worden geselecteerd, kan
de werknemer laten uitvoeren bij een B2Bike aangesloten dealer waar hij gebruikelijk het
onderhoud laat uitvoeren, indien erkend door de leasemaatschappij. Bij elk onderhoud dat
contractueel voorzien is, zal de werknemer een door de dealer opgestelde werkopdracht
ondertekenen. De dealer zal de leasemaatschappij contacteren om een akkoord te verkrijgen
om deze werken uit te voeren. De contractueel voorziene onderhoudsbeurten moeten steeds
uitgevoerd worden door een officiële merkdealer.
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3.2.2 Wat dekt het onderhoudscontract
Indien de medewerker heeft gekozen voor een onderhoudscontract, wordt de fiets geleverd
met het recht op een eerste nazicht tussen de drie en zes maanden na afhaling van de fiets.
Een onderhoudscontract omvat het volgende bij normaal gebruik:










Nazicht van alle bevestigingen, aanspannen alle bouten en moeren;
Smeren van ketting, kabels en draaipunten;
Afstellen van bedieningsorganen (versnellingen, remmen);
Correctie van de spaakspanning, kleine slag in het wiel corrigeren;
Vervanging van gebroken spaken, gebroken of gerafelde kabels;
Vervanging van lampen, buitenbanden, binnen- en buitenkabels,
handvaten;
Lekke band ten gevolge van een indringing van een scherp voorwerp
Onderhoudsproducten en klein materiaal en
Alle herstellingen van normale slijtage.

3.2.3 Wat wordt niet gedekt door het onderhoudscontract
Alle reparaties, onderhoudswerken en vervangingen die niet expliciet contractueel voorzien
zijn, zijn ten laste van de werknemer. Indien kosten ontstaan door gebrek aan naleving van
deze bepaling, zullen deze kosten aan de werknemer worden doorgerekend, tenzij de
werknemer aantoont dat de schade een andere oorzaak heeft.
Niet inbegrepen in het onderhoudscontract zijn herstellingen van schade door foutief gebruik,
nalatigheid, verwaarlozing of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage te beschouwen
is.
Een vervangfiets is niet voorzien in het leasecontract, maar de werknemer kan dit steeds
vragen bij de B2Bike fietsenwinkel. Indien er een fiets beschikbaar is zal deze ter beschikking
gesteld worden door B2Bike.

3.3

Verzekering bij diefstal en schade

3.3.1 Wie te contacteren
De werknemer zal de leasemaatschappij onmiddellijk – binnen de 24 uur –informeren over elk
ongeval, diefstal of brand waarbij de fiets betrokken is alsook over iedere vorm van schade.
Per email: Insurance@Alphabet.be of telefonisch op het nummer 03/459.55.00 aan Alphabet.

3.3.2 De franchise per schadegeval
Bij schade, door een ongeval in fout of veroorzaakt door een ongekende of niet-solvabele
tegenpartij, bedraagt het eigen risico voor schade aan de fiets €150 per schadegeval voor
speed pedelecs en €35 per schadegeval voor andere fietsen. Dit eigen risico valt ten laste van
de werknemer.

3.3.3 Wat te doen bij diefstal of vandalisme
Bij vandalisme of diefstal van de fiets dient de werknemer steeds een proces-verbaal (hierna
“PV”) bij de politie te laten opstellen. Dit PV dient voorgelegd te worden bij het indienen van het
schadedossier. Bij diefstal dienen eveneens alle sleutels voorgelegd te worden. (zie punt 5
Einde van de leaseovereenkomst).

3.3.4 Wat te doen bij ongeval
Bij ongeval met lichamelijke schade dient een vaststelling van het ongeval te gebeuren door de
politie. Om de dekking van de verzekering niet in het gevaar te brengen, mag de werknemer in
geen geval schuld erkennen en mag hij/zij enkel overgaan tot het vertellen van de feiten.
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Daarnaast dient de werknemer ervoor te zorgen dat de beschadigde fiets kan hersteld worden
in een door Alphabet aangeduid herstelpunt.

3.3.5 Wat dekt de verzekering niet
Voor lichamelijke of materiële schade, behalve deze aan de leasefiets, die niet verhaald kan
worden op een tegenpartij, bv. in het kader van de wet op de zwakke weggebruiker, wordt
geen tussenkomst voorzien.
Indien
het
ongeval
gebeurt
tijdens
het
woon-werk
arbeidsongevallenverzekering tussen voor lichamelijke schade.

traject,

komt

de

Ongevallen of beschadigingen van de leasefiets waarbij de bestuurder reed onder invloed van
alcohol, drugs of medicijnen die een vergelijkbaar effect met dronkenschap hebben waarbij
men niet meer beschikt over de controle van zijn daden, geldt steeds als grove nalatigheid. De
geleden schade zal verhaald worden op de werknemer.
Er werd voor de fiets bij Alphabet een dekking “afstand van verhaal” aangegaan voor nietverhaalbare materiële schade en diefstal van de fiets. Bij een ongeval waarbij schade
veroorzaakt wordt aan derden, blijft de werknemer zelf aansprakelijk om deze schade te
vergoeden. De werkgever raadt daarom aan om voor deze schade aan derden een familiale
verzekering af te sluiten (enkel voor niet speed pedelecs aangezien de speed pedelecs gedekt
zijn via een BA verzekering).

3.4

De fietsbijstand “Alphabet Assistance”

De fiets is gedekt door Alphabet Assistance, een verzekering voor fietsbijstand en pechhulp
overal in België en Nederland. Indien de fiets geïmmobiliseerd zou zijn, kan het noodnummer
078 15 05 35 gecontacteerd worden, dit kan 24/7. De dienst bijstand zal uw contractnummer
vragen. Het is dan ook aan te raden dit steeds bij de hand te houden. De fiets wordt naar
keuze gebracht naar een herstelpunt aangeduid door Alphabet, de werknemer wordt afgezet
op vertrekpunt of geplande aankomst of op thuis adres.
De fietsbijstand Alphabet Assistance dekt de volgende gevallen niet :





3.5

Professionele sportbeoefening;
Braak of slechte staat van de lichten;
Immobilisatie van de fiets bij de hersteller en
Het verlies, de breuk of de diefstal van de sleutel van het anti-diefstalsysteem.

Accessoires

Vermits Total Antwerpen de medewerkers verplicht om een helm te dragen tijdens het woonwerktraject kan de medewerker een helm als optie kiezen in het leasepakket.
Daar de leasemaatschappij de medewerkers verplicht hun fiets steeds op slot te zetten, kan
men indien nodig ook een fietsslot als optie kiezen (zie 2.3 Keuze van de fiets).

3.6

Specifiek voor speed pedelecs

Indien de medewerker kiest voor een speed pedelec, zijn er een aantal specifieke
verplichtingen waarvoor de leasemaatschappij zal zorgen zoals :
 Preregistratie van de speed pedelec;
 Aanmelden bij de douane indien de fiets geïmporteerd werd;
 Inschrijven bij DIV voor het verkrijgen van de nummerplaat en
 Aanmelden bij de BA verzekering.
Let op: indien de medewerker de speed pedelec overneemt na de leaseperiode dient hij zelf in
te staan voor nummerplaat en BA verzekering (Zie punt 6: Einde van de leaseovereenkomst).
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4. Algemene gebruiksvoorwaarden
De werknemer verbindt er zich toe de fiets als een goede huisvader te gebruiken zowel bij
professioneel als bij privégebruik.
De werknemer zal alle maatregelen treffen om het eigendomsrecht van de leasemaatschappij
te vrijwaren in geval van bewarend of uitvoerend beslag.
Het is verboden om de leasefiets in bruikleen te geven of te verhuren, in pand te geven of deze
als waarborg te gebruiken.
Het is verboden de fiets te gebruiken voor koerierdienst, wedstrijden of races of trainingen.
De verkeersboetes zijn ten laste van de werknemer.
Het dragen van goed zichtbare kledij wordt sterk aanbevolen en bovendien verplichten wij u
om een fietshelm te dragen voor het woon-werk traject.
De werknemer verbindt er zich toe zich met de fiets op een veilige manier in het verkeer te
begeven en de verkeersvoorschriften te respecteren.
De fiets dient steeds door de werknemer afgesloten te worden met het wielslot of met een
hangslot of via het cilinderslot.
De werknemer zal de fiets in goede staat onderhouden, teneinde de fiets in zijn oorspronkelijke
toestand te handhaven, met uitzondering van de normale slijtage die het gevolg is van een
normaal gebruik conform de bepalingen van deze policy en de voorschriften en aanbevelingen
van de constructeur.
De werknemer heeft de verplichting de bandenspanning, remkabelspanning en ketting
regelmatig te controleren, en dit buiten de periodieke controlebeurten bij de door de
leasemaatschappij aangeduide fietsdealer. De werknemer zal er eveneens over waken dat de
bandentekening altijd voldoende is.
De werknemer verbindt zich ertoe te zorgen voor het behoud van een goede uiterlijke staat
van de fiets. Hij zal daartoe regelmatig instaan voor het reinigen van de fiets.
De werknemer zal geen wijzigingen van blijvende aard, aan de mechaniek of het frame
aanbrengen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de
leasemaatschappij.
Hij moet zich daartoe wenden tot de fietsdealer, aangesloten bij het B2Bike netwerk bij hem in
de buurt, degene die ook instond voor de aflevering van de fiets.
Onderhoud van de fietsen dient te gebeuren buiten de werkuren.
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5. Voltijdse schorsing van de arbeidsovereenkomst of
vermindering van het tewerkstellingspercentage
Bij een voltijdse schorsing of bij vermindering van het tewerkstellingspercentage van de
werknemer in de loop van het kalenderjaar, zal de afrekening op het einde van elk
kalenderjaar gebeuren.
In geval van een positief saldo (het fietsleasebudget werd niet volledig gespendeerd aan de
financiering) zal het saldo, verminderd met de totale werkgeverskost, worden terugbetaald aan
de werknemer onder de vorm van een “bruto premie”.
In geval van een negatief saldo is de werknemer ertoe gehouden het gespendeerde excedent
terug te betalen aan de werkgever. Eerst zullen de niet-gekozen premies aangewend worden.
Indien er nadien nog een negatief saldo overblijft, zal dit via een netto-inhouding op het loon
van december verrekend worden. Indien dit niet mogelijk is, zal de werknemer het excedent
terugbetalen aan de werkgever.

6. Einde van de leaseovereenkomst
Indien de werknemer beslist de fiets bij het einde van de overeenkomst niet over te nemen, is
hij/zij verplicht de fiets aan de leasemaatschappij terug te bezorgen in goede staat, in acht
genomen de normale slijtage ingevolge het overeengekomen gebruik, en voorzien van alle
documenten en toebehoren. De accessoires blijven uw eigendom.
Op het ogenblik van teruggave moet de fiets gereinigd zijn.
Bij inlevering van de fiets bij een door de leasemaatschappij gekozen dealer wordt een
‘innameverslag’ opgesteld waarin de door de werknemer veroorzaakte schade, andere dan
normale slijtage wordt genoteerd. De kosten van herstelling en/of waardeverminderingen ten
gevolge van een oorzaak anders dan normale slijtage zullen aan de werknemer worden
doorgerekend.
De leaseovereenkomst neemt een einde in de onderstaande gevallen:

6.1

Bij afloop van de leaseovereenkomst

Na 36 maanden eindigt het gebruik van de leasefiets. De werknemer heeft de keuze om de
fiets terug te geven aan de leasemaatschappij ofwel om de fiets over te kopen tegen de
restwaarde van 16%.
Specifiek voor de overkoop van de speed pedelec zal de werknemer zelf instaan voor
aanvraag van nieuwe nummerplaat (€30) en afsluiten van een BA verzekering.

6.2

Einde van de arbeidsovereenkomst, bij transfert buiten het
Antwerps platform of omwille van medische reden

De werknemer heeft de keuze:



Overname van de fiets: werknemer betaalt geldende restwaarde op dat moment of
Geen overname van de fiets: werknemer levert de fiets in en betaalt
verbrekingsvergoeding ten belope van 50% van de resterende huur met een
maximum van de restwaarde van de fiets op dat moment.
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6.3

Bij diefstal

Indien de fiets binnen 30 dagen na de aangifte niet wordt teruggevonden op het Belgisch
grondgebied, op voorwaarde dat de diefstal bij de leasemaatschappij werd gemeld en op
voorwaarde dat een proces-verbaal door de politie werd opgesteld.
In geval van diefstal stopt de fietslease zonder verbrekingsvergoeding. Of kan een nieuw
fietslease contract worden aangegaan. Indien de verzekering niet tussenkomt, zal de
medewerker de restwaarde op dat moment moeten betalen via een netto inhouding.

6.4

Bij totaal verlies

Op het ogenblik van het ongeval, op voorwaarde dat het totaal verlies bij de leasemaatschappij
werd gemeld binnen de drie werkdagen en op voorwaarde dat het totaal verlies wordt
bevestigd door een door de leasemaatschappij aangestelde fietsdeskundige, waarvan de
werknemer door de ondertekening van deze overeenkomst de tegensprekelijkheid aanvaardt.
In geval van totaal verlies stopt de fietslease zonder verbrekingsvergoeding. Of kan een nieuw
fietslease contract worden aangegaan.
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