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Uw vragen en verwachtingen

Varianten fiets van de zaak

Voordelen en mogelijkheden leasefiets

Praktische en fiscale aandachtspunten

Dialoog en interactie

Opbrengst werksessie



▪ Uw vragen

▪ Uw verwachtingen



Varianten fiets van de zaak

▪ Werkgever koopt fiets en stelt ter beschikking aan werknemer

▪ Werkgever least (operational/financial) fiets en stelt ter 

beschikking aan werknemer

▪ Werknemer koopt fiets (lening van werkgever) en ontvangt 

kilometervergoeding voor woon-werk en overige zakelijke 

kilometers van werkgever



Voordelen en mogelijkheden 
leasefiets werkgever

▪ Bijdrage aan duurzame mobiliteit: positieve uitstraling naar klanten 

en medewerkers

▪ Werknemers waarderen de mogelijkheid

▪ Nog fittere, gezondere werknemers

▪ Het faciliteren van een leaseregeling hoeft de werkgever niets te 

kosten



Voordelen en mogelijkheden 
leasefiets werknemer

▪ Kan een mooie nieuwe fiets gaan rijden zonder grote uitgave 

ineens uit eigen middelen

▪ Maandelijks leasebedrag kan worden voldaan uit brutoloon (forse 

besparing)

▪ Verschuldigde belasting over maandelijkse bijtelling is laag 

▪ Vrije keuze voor (soort) fiets

▪ Mag fiets onbeperkt privé gebruiken

▪ Aantrekkelijke koopoptie bij einde leasecontract



Praktische aandachtspunten

▪ Werkgever: alleen faciliteren of ook bijdrage (hoe groot en hoe te 

verdelen?)

▪ Werknemers goed informeren over mogelijkheid en gevolgen 

uitruil bruto loonbestanddelen voor leasefiets (cafetariaregeling)

▪ Keuze fiets beperken? (bijvoorbeeld maximale aanschafwaarde, 

merken)

▪ Correcte vastlegging uitruil loon (formulier, addendum 

arbeidsovereenkomst)

▪ Correcte verwerking in de salarisadministratie en aangifte 

loonheffingen



Fiscale aandachtspunten

▪ Bepalen correcte grondslag voor de fiscale bijtelling van 7% op 

jaarbasis (www.bijtellingfietsvandezaak.nl)

▪ Aftrek BTW beperkt tot EUR 130 per fiets

▪ Bijtelling bij werknemer of via vrije ruimte WKR 

▪ Geen belastingvrije kilometervergoeding mogelijk voor leasefiets

▪ Eigen bijdrage werknemer

▪ Investeringsaftrek alleen bij koop door werkgever of financial lease

▪ Idem voor speed Pedelec en elektrische bakfiets voor milieu 

investeringsaftrek en versnelde fiscale afschrijving

http://www.bijtellingfietsvandezaak.nl/


Overweegt u een fietsregeling aan te bieden 

aan uw werknemers?

A. Ja

B. Nee

C. Weet ik niet

Gesloten

0 0



Overweegt u een fietsregeling aan te bieden 

aan uw werknemers?

Gesloten

A.

B.

C.

Ja

Nee

Weet ik niet

1

2

3



Indien ja, waarom overweegt u een fietsregeling voor uw 

werknemers?

0 0



Indien nee, waarom overweegt u geen fietsregeling voor uw 

werknemers?

0 0

0



Hoe gaat u de leasekosten verdelen tussen werkgever en 

werknemer?

0 0

0



Hoeveel dagen moet je minimaal per week met de leasefiets 

naar het werk fietsen om gebruik te kunnen maken van de lage 

bijtelling van 7%?

A. 0

B. 2

C. 3

D. 5

0 0

Gesloten



Hoeveel dagen moet je minimaal per week met de leasefiets 

naar het werk fietsen om gebruik te kunnen maken van de lage 

bijtelling van 7%?

Gesloten
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B.

C.

D.
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Deelfietsen en dienstfietsen: geldt hiervoor een fiscale 

bijtelling?

A. Ja

B. Nee

C. Weet ik niet

0 0

Gesloten



Deelfietsen en dienstfietsen: geldt hiervoor een fiscale 

bijtelling?

A.

B.

C.

Ja

Nee

Weet ik niet

33,3%

66,7%

100,0%

Gesloten



Op regendagen komt de werknemer met eigen auto naar de 

zaak. Is het fiscaal toegestaan voor die dagen een belastingvrije 

reiskostenvergoeding te geven ?

A. Ja

B. Nee

C. Weet ik niet

Gesloten

0 0



Gesloten

A.

B.

C.

Ja

Nee

Weet ik niet

1

2

3

Op regendagen komt de werknemer met eigen auto naar de 
zaak. Is het fiscaal toegestaan voor die dagen een 

belastingvrije reiskostenvergoeding te geven ?



Een werknemer gebruikt de leasefiets alleen voor woon-

werkverkeer en niet privé. Heeft hij dan wel of geen fiscale 

bijtelling ?

A. Ja

B. Nee

C. Weet ik niet

Gesloten

0 0



Een werknemer gebruikt de leasefiets alleen voor woon-

werkverkeer en niet privé. Heeft hij dan wel of geen fiscale 

bijtelling ?

Gesloten

A.

B.

C.

Ja

Nee

Weet ik niet

1

2

3



Welke nadelen ziet u voor een werkgever en/of werknemer bij 

een fietsregeling ?

0 0

0



Wat is uw opbrengst van deze werksessie?

0 0

0


