
 

 
Briefdragerstraat 2,  
1080 Sint-Jans-Molenbeek  02 412 12 12  ZPZ.BruWest@police.belgium.eu  www.politie.be/5340 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

PERSBERICHT 
 
 
 

ONDERWERP | De politiezone investeert in (elektrische) fietsen voor de 

dienstverplaatsingen van het personeel maar stelt de fietsen ook ter 
beschikking voor de woon-werkverplaatsing.  
 
 

10 JULI 2019 

In januari 2019 werd een vragenlijst over de mobiliteit naar alle personeelsleden van onze 
politiezone verstuurd.  
 
Op basis van de ingezonden antwoorden is de werkgroep tot het besluit gekomen dat het gebruik 
van elektrische fietsen door een groot aantal personeelsleden de voorkeur geniet en dit zowel voor 
dienstverplaatsingen binnen de politiezone als voor het woon- werkverkeer. 
 
Het gebruik van fietsen (al dan niet elektrische) brengt talrijke voordelen mee: 
- Operationeel gesproken is de fiets het ideaal middel om van A naar B te rijden 
- Het vergroot de aanspreekbaarheid 
- Fietsen heeft een rechtstreeks gevolg op de verkeersvlotheid en het milieu 
 
Verschillende onderzoeken hebben ook uitgewezen dat het gebruik van de fiets tijdens woon- 
werkverkeer het absenteïsme op het werk doet dalen en dat het prestatievermogen stijgt in 
vergelijking met collega’s die zich verplaatsen per auto. 
 
Bijgevolg heeft de politiezone Brussel-West gekozen voor een investering in elektrische fietsen. 
Hierdoor zal onze politiezone de eerste politiezone zijn van Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die 
het gebruik van elektrische fietsen door het personeel toelaat zowel tijdens dienstverplaatsingen als 
voor het woon- werkverkeer. 
 
Vandaag  werden de 4 eerste elektrische fietsen voorgesteld aan het Politiecollege. 
 
Concreet zullen de personeelsleden een “persoonlijke” elektrische fiets toebedeeld krijgen voor het 
uitvoeren van hun opdracht of voor hun traject woonplaats/werk. 
Onze politiezone is al in het bezit van een aantal niet-elektrische fietsen, die door de bikers 
gebruikt worden: de bikers zijn politie-inspecteurs die op hun herkenbare fietsen – dankzij striping 
“Politie”, patrouilleren. Deze fietsen worden ook door andere diensten gebruikt zoals bijvoorbeeld 
door de dienst Jeugd & Gezin, de wijkpolitie en de dienst Verkeer. 
 
Elk personeelslid dat zijn (woonplaats/ werk) verplaatsing doet met de fiets, heeft recht op een 
vergoeding van 0.24€ per km. Deze toelage is belastingvrij. 
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Deze 4 eerste elektrische fietsen zijn alleen maar een opstart. Het Politiecollege en Politieraad 
hebben hun goedkeuring verleend voor de aankoop van 42 bijkomende elektrische fietsen die in de 
loop van 2019 worden geleverd en toegekend aan het personeel. 
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