
 

 

 
 
 
 
 
15 vennoten starten met fietsleasing voor eigen personeel 
 

Sinds de goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 is het voor lokale 
besturen mogelijk om een fietslease aan te bieden aan hun medewerkers. Streekintercommunale Veneco 
rolde de dienstverlening succesvol uit voor eigen personeel en polste bij haar vennoten naar de bereidheid 
om hierin mee te stappen. 15 vennoten zetten met dit initiatief hun schouders onder het stimuleren van 
duurzame mobiliteit.  
 
Naar een koolstofarme samenleving 
Veneco wil maximaal bijdragen tot de transitie naar een koolstofarme samenleving. Samen met 
19 gemeenten uit ons werkingsgebied en andere lokale en regionale actoren maakt Veneco werk van een 
aantrekkelijke, klimaatneutrale en adaptieve regio. We bieden ondersteuning aan de gemeenten in het 
realiseren van een lokaal energiebeleid en nemen een stimulerende rol op om de kansen die zich in de 
regio voordoen ten volle te benutten. 

Om het woningpatromonium te verduurzamen, organiseren we diverse groepsaankopen 
(spouwmuurisolatie, hoogrendementsglas,…), we plaatsen zonnepanelen op overheidsgebouwen, we 
stimuleren rationeel watergebruik bij landbouwers, we zetten in op duurzame mobiliteit,…. 
Veneco geeft ook uitvoering aan een duurzaam energiebeleid door op te treden als Vlaams Energiehuis. 
We verstrekken Vlaamse energieleningen en zorgen voor energieloketten in elke deelnemende gemeente.  
In 2022 strijken we zelfs, dankzij subsidies van het VEKA, met een mobiel loket neer in verschillende 
wijken met als doel zo veel mogelijk bewoners te adviseren over energetische ingrepen in hun woning, incl. 
begeleiding naar uitvoering.  
 
Te beginnen bij eigen personeel … 
Op vlak van mobiliteit dragen we ons steentje bij door het gebruik van Cambio en Blue Bike te stimuleren, 
we stellen elektrische dienstfietsen en een eigen deelwagen ter beschikking. Aan ons kantoorgebouw zijn 
laadpunten voorzien, zowel voor de wagen als voor fietsen. In september namen we deel aan Bike for Life 
tijdens de Week van de Mobiliteit. 20 collega’s fietsten samen 2.083 km en bespaarden 364 kg CO2.  
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… en de good practices toepassen binnen de deelnemende gemeenten 
Volledig in de lijn met de energie- en klimaatdoelstellingen zet Veneco volop in op de transitie naar een 
duurzaam mobiliteitssyteem door haar gemeenten hierin bij te staan. I.s.m. de Provincie Oost-Vlaanderen 
bieden we ondersteuning bij de realisatie van Mobipunten, we maken verkeerskundige concepten en 
mobiliteitsplannen op, volgen de Vervoerregio op, nemen een rol op binnen het Complex project E17, 
werken het leaderproject ‘Vervoer op maat’ uit voor de gemeenten Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins,… 
 
En, met het initiatief fietsleasing proberen we zo veel mogelijk gemeentepersoneel op de fiets te krijgen.  
 

"Als Lokaal Bestuur geven we het goede voorbeeld door de eigen medewerkers te stimuleren om op dit 
leasingprogramma in te tekenen. Uit een peiling bleken heel wat medewerkers interesse te tonen om op 

een betaalbare en duurzame wijze naar het werk te komen. Dit komt dan ook tegemoet aan het 
burgemeestersconvenant waarbij we ernaar streven om tegen 2030 40 % minder CO2 uit te stoten", licht 

schepen van personeel en mobiliteit en bestuurder Veneco Benedikte Demunck toe. 
 
Aanleiding 
De Ministerraad van 18 september 2020 behandelde de rechtspositieregeling van de lokale en provinciale 
besturen naar aanleiding van de coronapandemie. Dit resulteerde op 12 maart 2021 in een besluit dat de 
mogelijkheid creëert voor lokale besturen om personeelsleden bestaande voordelen te laten inruilen voor 
fietsmobiliteit. Het gaat hierbij om de mogelijkheid om een deel van de eindejaarstoelage of vakantiedagen 
in te ruilen ten voordele van een leasebudget. Combinatie met een fietsvergoeding blijft mogelijk.  
 
Uniek in Vlaanderen 
De vennoten van Veneco willen hun medewerkers aanmoedigen om meer gebruik te maken van 
milieuvriendelijke vervoersmiddelen, zoals de fiets, in de eerste plaats voor het woon-werkverkeer, maar ook 
voor privé-verplaatsingen. Om de drempel voor de aankoop van een (elektrische) fiets te verlagen en de 
CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer te reduceren, schreef Veneco een bestek uit voor het aanstellen van 
een leasemaatschappij die de fietslease aanbiedt aan de medewerkers van geïnteresseerde besturen.   
 
Na een bevraging toonden 15 vennoten interesse in deze dienstverlening: 
Gemeenten Aalter, Assenede, Deinze, De Pinte, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Kruisem, Lievegem, Melle, 
Oosterzele, Sint-Laureins, Zelzate, Zulte en Cultuurregio Leie Schelde.  
 
Deze dienstverlening is uniek in Vlaanderen en biedt tal van voordelen: 

- De aangesloten besturen stimuleren duurzame mobiliteit. 
- De personeelsleden dragen bij tot een gezonde en veilige leefomgeving. 
- Het personeelslid heeft de vrije keuze in model/merk en kan zo de ideale fiets samenstellen. 
- Het gaat om een kostenneutrale operatie.  
- De administratieve last is beperkt. 
- Na het einde van het leasecontract heeft het personeelslid de mogelijkheid om de fiets aan te 

kopen tegen de op dat moment geldende marktwaarde.  
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Het winnende team Belfius – Cyclis  
Cyclis werd opgericht in 2014 en was meteen pionier in fietsleasing. Ongeveer 20.000 werknemers rijden 
ondertussen rond met een leasefiets van Cyclis. De medewerker kiest zijn favoriete fiets inclusief accessoires 
bij één van de 1.100 aangesloten fietswinkels. De leaseformule bevat diensten zoals een 
omniumverzekering, onderhoud en pechbijstand. Daarnaast ontzorgt Cyclis het bedrijf op zoveel mogelijk 
vlakken en zijn ze 24/7 bereikbaar voor de fietsers.  
 
Sinds 2020 hebben Cyclis en Belfius een partnership om het mobiliteitsaanbod in België te versterken. Beide 
partijen zetten elk met hun eigen expertise hard in op duurzame mobiliteit. Bovendien hebben werkgevers 
en werknemers van de toekomst vandaag nood aan een brede waaier van mobiliteitsoplossingen. Op dat 
gebied vullen Cyclis en Belfius elkaar perfect aan. 
 
__________________________________________________________________ 
 
Veneco  
is een intergemeentelijke vereniging van 21 gemeenten rond Gent: Aalter, Assenede, De Pinte 
Destelbergen, Deinze, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Kruisem, Lochristi, Lievegem, Maldegem, Melle, 
Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.   
 
Naast de kerntaken inzake gemeentelijke dienstverlening gaat Veneco uit van nieuwe noden van de 
gemeentebesturen door intergemeentelijke samenwerking te stimuleren en het opzetten van een regionale 
werking. Veneco bevordert de samenwerking tussen haar vennoten en realiseert projecten van 
gemeentelijk belang zoals het aanleggen van en de reconversie van bestaande bedrijventerreinen, het 
oprichten van bedrijfsverzamelgebouwen, het realiseren van woningprojecten of herbestemmingsprojecten. 
 
 
 


