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MOBILITEIT

▪ Inzetten op duurzame mobiliteit
❑  Efficiënt gebruik van de parking

• Afschaffen van de voorbehouden parkeerplaatsen voor het management

❑ Carpool
• Promoten van carpool
• Invoeren van carpoolparkings

❑  Fietsen
• Uitbreiding fietsenstalling
• Douchefaciliteiten
• Oplaadpunten voor de batterij van de elektrische fiets in de kleedkamers of bureau
• Fietsleaseplan



WIE HEEFT RECHT OP EEN FIETS?

▪ Alle medewerkers met een contract van onbepaalde duur die minimum voor 20% 
van zijn/haar prestaties op jaarbasis voor het woon-werkverkeer de fiets gebruikt*

▪ Plan onderschrijven op vrijwillige basis

▪ Moment van integratie in het plan is vrij te bepalen

Concept conform regels RSZ, fiscus en overheid

*indien 20% woon-werk verkeer niet gehaald wordt, wordt het volledige leasebedrag in mindering 
gebracht van het volgende loon



CONCEPT FIETSPLAN
▪ Op vrijwillige basis brutoloon inleveren in ruil voor een fiets

▪ Fiets kan zowel voor woon-werkverkeer als privé gebruikt worden

▪ Recht op fietsvergoeding blijft behouden voor medewerkers die niet over een 
bedrijfswagen beschikken

▪ Leasecontract loopt 36 maanden (= 3 jaar)

▪ Bij einddatum leasecontract wordt de werknemer eigenaar van de fiets

▪ Werknemer kan kiezen uit het volledige gamma bij iBike (uitgezonderd elektrische fietsen 
>25km/u) met een maximumbedrag van 4.000 euro excl BTW (fiets + opties + verzekering + 
onderhoud)



INHOUD LEASE OFFERTE
▪ Gekozen fiets

▪ Fietshelm (type door werknemer zelf te kiezen) + goedgekeurd fietsslot

▪ Opties op de fiets tot max. 500 euro excl BTW (bv. fietstas, kilometerteller, regenkledij,…)

▪ Spaakreflectoren (veiligheid)

▪ Pechverhelping (verplicht)

▪ Optie verzekering risico schade en diefstal (uitgezonderd voor koersfietsen of fietsen vervaardigd uit carbon)

▪ Optie Onderhoud (2 mogelijke formules)



WAT BIJ UITDIENST?

▪ Bij voorkeur neemt de nieuwe werkgever van de werknemer die Atlas Copco verlaat 
het leasingcontract over via  de leasemaatschappij

▪ Indien overname niet mogelijk is, wordt het volledige saldo van het leasingbedrag 
afgehouden van het laatste loon van de werknemer
Ook geldig indien:
▪ Werknemer binnen de Atlas Copco groep blijft
▪ Werknemer wordt ontslagen



WAT BIJ ONDERBREKING?

▪ Indien tewerkstellingspercentage wordt verminderd, blijft de inlevering van het 
brutoloon behouden op het niveau van de voltijdse tewerkstelling

▪ Indien volledige loopbaanonderbreking voor een periode korter dan 6 maanden: 
betaling van een netto bedrag op maandbasis aan Atlas Copco

– Leaseprijs ≤ 1.000 € = 50 €
– Leaseprijs > 1.000 € ≤  2.000 € = 100 €
– Leaseprijs > 2.000 € = 150 €

▪ Indien volledige loopbaanonderbreking voor een periode langer dan 6 maanden: het 
volledige saldo van het leasingbedrag wordt afgehouden van het laatste loon van de 
werknemer



WAT BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID OF BEVALLINGSRUST?

▪ Werknemer kan leasefiets blijven gebruiken tijdens eerste 6 maanden van de 
arbeidsongeschiktheid: vanaf 4e maand betaling van een netto bedrag op 
maandbasis aan Atlas Copco

– Leaseprijs ≤ 1.000 € = 50 €
– Leaseprijs > 1.000 € ≤  2.000 € = 100 €
– Leaseprijs > 2.000 € = 150 €
 

▪ Na 6 maanden: het volledige saldo van het leasingbedrag moet betaald worden aan 
Atlas Copco



BOETES

▪ Alle boetes zijn ten laste van de werknemer

▪ Indien boetes door nalatigheid van de bestuurder aan Atlas Copco worden 
gefactureerd, zal dit ingehouden worden van het loon



PARTNERS

▪ iBike (fietsenwinkel)

▪ ALD Automotive (leasingmaatschappij)



PROCEDURE
WERKNEMER ATLAS COPCO iBike ALD

1 Bezoek iBike Waakt over criteria fietspolicy + 
berekent indicatief loonruil

2 Akkoord om offerte te finaliseren of terug stap 1

3 Investeringsofferte doorgeven aan 
ALD

4 Maakt leaseofferte op en 
bezorgt aan AC

5 Ondertekening fietspolicy en loonruil Goedkeuring offerte

6 Bestelt fiets bij iBike

7 Bestelling verwerken

8 Informeert wn over afhaling fiets + 
voorziet fiets van sticker ALD met 
gegevens

9 Fiets ophalen binnen de 8 dagen na melding iBike en 
ontvangstbewijs tekenen

iBike ontvangstbewijs met naam 
en tiknr medewerker aan 
personeelsdienst@be.atlascopco.
com

10 Factuur met ordernr aan ALD

11 Start inhouding op brutoloon Start facturatie



VOORBEELD (INDICATIEF)

▪ Een werknemer verdient 3.500 euro bruto per maand

Prijs fiets excl 
BTW

Bruto inlevering 
per maand

Netto inlevering 
per maand

Betaald na 
leaseperiode

1.000 € 28,57 € 17,09 € 615,24 €
2.000 € 55,00 € 32,35 € 1.164,6 €
3.000 € 80,90 € 47,59 € 1.713,24 €
4.000 € 107,63 € 63,18 € 2.274,48 €



EEN IMPRESSIE ….
Werken aan de fietsstallingen



 Nieuwe fietsrekken



Leasefietsen afhalen



Vele nieuwe fietsen in de 
fietsstallingen



 Persconferentie met tevreden 
medewerkers



Carpool



In de pers





Car Free Day 2016



Winnaar Business Mobility Award 
2016



DE EVOLUTIE VAN HET AANTAL UNIEKE FIETSERS



COMMITTED TO
SUSTAINABLE PRODUCTIVITY.




