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TIJDSLIJN

•Bevestiging 
budget op basis 
van salaris op 
30/09/2019

september 2019

•Keuzeperiode 
voor het jaar 
2020

14 Okt / 9 Nov 
2019

•Referentiejaar 
•Genot van Flex

Plan voordelen

Jaar
2020

•Definitieve 
berekening van de 
13e maand van 
jaar 2020

januari 2021

1

2

3

4



TIJDSLIJN: stap 1 budgetbepaling (sept ‘19)

 A.d.h.v. referentiesalaris september 2019 (x-1) 

• Houdt rekening met mogelijke negatieve wijzigingen in de 
loonsamenstelling gedurende de leasingperiode (vb. werkregime) !!

OPGELET !!

Baremiek

Flex Budget

13e maand

Extra-baremiek
(indien van toepassing)

Loonfiche september



TIJDSLIJN: stap 2 keuzemoment (okt/nov ‘19)

• Keuzemoment elk jaar in Q4 (nu van 14/10 t/m 9/11).
Voor wagen ook in de loop van het jaar (6 maanden 
voor einde huidige leasing + nieuwelingen in een functie die recht 
geeft op een functionele wagen).

• Simulatietool beschikbaar + impact op 
nettoloon.

• Info op People Services Portal, bijstand via HR 
Helpdesk + ACV Puls experts .



TIJDSLIJN: stap 3 referentieperiode (2020)

• Gebruik van de voordelen en levering van 
leasewagen, fiets en/of ICT pakket

• Maandelijkse impact op het Flex Budget en het 
netto maandloon (zie loonfiche)



TIJDSLIJN: stap 4 definitieve berekening 
(jan ‘21)

• Terugbetaling 3e pijler 
• Garantie dat elke medewerker een bruto 

voordeel zal ontvangen dat minstens gelijk is 
aan het brutosalaris december 2020.
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LEASING 
BEDRIJFSWAGEN

oMaandelijkse leasekost afhankelijk v/d 
gekozen wagen, op basis:
- 15.000 km met gelimiteerde 
tankkaart (1.200L / jaar)
- 30.000 km voor wie beschikt over een 
ongelimiteerde tankkaart

oLeaseperiode 4 jaar, VAA (daarna terug 
bezorgen of keuze overkopen in bepaalde gevallen)

oSurplus Renting mogelijk tot max. 
€150

o25% korting van toepassing

FIETSEN

o In renting: fiets & mandatory
accessories, onderhoud, verzekering en 
Assistance

oMaandelijks leasekost afhankelijk van 
de keuze

oLeaseperiode 3 jaar, geen VAA maar 
wel (deels) woon-werkverkeer (daarna 
eigenaar d.m.v. VAA op 10% van totale 
renting)

o25% korting van toepassing
oVia winkels CTEC

KEUZE leasing



PHONE EN / OF
TABLET

o In renting: smartphone en/of tablet
o Maandelijkse leasekost afhankelijk van 

de keuze
o Leaseperiode 2 jaar, VAA (daarna 

eigenaar d.m.v. VAA op 33,33% van 
aankoopprijs)

o 25% korting van toepassing

TERUGBETALING
3e PIJLER

o Terugbetaling basispremie 
pensioensparen 3e pijler (enkel tak21, 
vb. Star Fund)

o Basisbedrag = € 980 (mag meer 
gestort hebben, maar niet minder)

o 25% korting van toepassing

! Nu kiezen voor deze optie
=

dit jaar zelf nog €980 sparen in een plan !

KEUZE renting & terugbetaling



PARKEREN AAN 
STATION

o Parking van B-Parking
o Maandelijks forfaitair bedrag = € 30
o 25% korting van toepassing
o Gekoppeld aan een jaarlijks 

treinabonnement dat op 01/01/X start

UPGRADE
NMBS Abonn.
1e KLASSE

o Upgrade treinabonnement van 2e

klasse naar 1e klasse
o Maandelijks forfaitair bedrag = € 65
o 25% korting van toepassing
o Gekoppeld aan een jaarlijks 2e klasse 

treinabonnement dat op 01/01/X start

KEUZE parking & upgrade 1e klasse



VAKANTIEDAGEN

o Maximum 10 ‘Flexibele’ 
vakantiedagen (in voltijds equivalent)

o Verplicht op te nemen in het jaar x
o 25% korting NIET van toepassing
o Berekening op basis loon september, 

maar afhankelijk van arbeidsregime 
(verschillend voor regime 4x9)

CASH

o Je kan ook kiezen voor een 
maandelijkse storting in geld (volledig 
budget of resterend saldo)

KEUZE holidays & cash
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Voordelen

• Financiering van de keuzes via brutoloon
(‘bruto voor netto’)

• 25% korting op alle keuzes
(behalve vakantiedagen en cash)



Simulatietool: impact keuzes



Simulatietool: impact arbeidsregime



Leasew
agen op loonfiche



Leasew
agen op loonfiche
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Q & A

• Filip DE SUTTER ( filip.de-sutter@ing.com )

• Bart INGELBRECHT ( bart.ingelbrecht@ing.com )

• Michaël COMEYNE ( michael.comeyne@ing.com )

• Patrik VAN MOERKERCKE ( patrik.van-moerkercke@ing.com )

mailto:filip.de-sutter@ing.com
mailto:bart.ingelbrecht@ing.com
mailto:michael.comeyne@ing.com
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