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Geadresseerden

Aan de personeelsleden en de personeelsdiensten van de geïntegreerde politie

ONDERWERP

De fietsvergoeding voor woon-werkverkeer voor het jaar 2020

Referenties

1. Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten, BS 31 maart 2001 (RPPol);
2. Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen
van de personeelsleden van het openbaar ambt, BS 19 juli 2017 (art. 76 en 117,
17°);
3. Wetboek van 10 april 1992 van de inkomstenbelastingen 1992, BS 30 juli 1992
(WIB 92, art. 38).

1. Algemeen
Krachtens artikel XI.IV.1, 2° RPPol hebben de personeelsleden van de geïntegreerde politie recht op een
vergoeding voor het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer volgens de bedragen en voorwaarden
die van toepassing zijn voor de personeelsleden van de federale ministeries.
Met het koninklijk besluit, hernomen als referentie 2, wordt het bedrag van de kilometervergoeding voor het
gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer, met ingang van 1 september 2017, gelijkgesteld aan het
bedrag dat elk jaar voor het gebruik van de fiets van belasting kan worden vrijgesteld door de
belastingadministratie.
Het bedrag van de fietsvergoeding blijft voor het jaar 2020 ongewijzigd ten opzichte van het jaar 2019. Dit
betekent dat personeelsleden die in 2020 een fiets gebruiken voor het woon- werkverkeer recht hebben op
een vergoeding van € 0,24 per afgelegde kilometer als ze minstens één kilometer rijden.
2. Gebruik van een snelle elektrische fiets (speedpedelec) voor het woon- werkverkeer
In tegenstelling tot de informatie die mogelijks circuleert, hebben de personeelsleden die een snelle
elektrische fiets (speedpedelec) gebruiken voor het woon-werkverkeer op dit moment geen recht op de
fietsvergoeding.
3. In het kort …
Voor het jaar 2020 bedraagt de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer € 0,24 per afgelegde kilometer.
Het is nog steeds niet mogelijk voor de personeelsleden om een fietsvergoeding te krijgen voor het gebruik
van een snelle elektrische fiets (speedpedelec).
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