
 

 

 
 
 

Eenvoudigere regels voor 
fiets van de zaak 
 
De overheid stimuleert het fietsgebruik en heeft daarom de regels rondom de fiets 
van de zaak sinds 2020 vereenvoudigd. Niet in het minst omdat in het kader van de 
Europese klimaatafspraken de CO2-uitstoot om laag moet, maar ook omdat 
werkgevers het belangrijk vinden dat werknemers  vaker de auto laten staan en 
werken aan hun gezondheid. Per saldo moet dat leiden tot minder drukte op de weg, 
in het openbaar vervoer en een betere luchtkwaliteit. Sinds 2020 zijn de fiscale 
regels veel eenvoudiger omdat de fiets van de zaak  een vast bedrag per maand 
kost. 
 

Sinds 1 januari 2020 moet de werkgever, voor het voordeel 

van de fiets van de zaak, jaarlijks 7 procent van de 

consumentenadviesprijs (inclusief btw) van de fiets bij het 

loon van de werknemer als inkomen bijtellen. Het bedrag 

van de bijtelling is belast als loon in natura, maar mag in de 

eindheffing van de werkkostenregeling (WKR). De 

werkgever betaald de of (lease-)kosten. 

 

Let op: voor de fiets van de zaak maakt het niet uit of de 

werknemer de fiets zakelijk (inclusief woon-werkverkeer) 

gebruikt of privé. Daarom geldt de bijtelling altijd. Dit is 

anders dan bij de auto van de zaak. 

 

Mogelijkheden van een 
leasefiets 
 

Fiets ter beschikking stellen 

Als werkgever kunt u een fiets kopen of leasen en die aan 

uw werknemer ter beschikking stellen. U blijft eigenaar van 

de fiets, de medewerker mag hem gebruiken. 

 

Fiets schenken of vergoeden 

U kunt ook een fiets schenken of vergoeden aan uw 

medewerkers. Houdt er dan rekening mee dat deze meetelt 

in de fiscaal vrije ruimte van de WKR. Schenkt u meer, dan 

betaalt u daarover 80 procent loonheffing. Van te voren 

rekenen is dus nodig: anders wordt het wel een hele dure 

fiets! 

 

 
 
 

Betaling uit brutoloon 
 

Als een werknemer een fiets wil kopen en hij heeft daar 

geen geld voor, dan is het mogelijk dat u die voor hem 

betaalt en de kosten verrekent via het inleveren van 

bijvoorbeeld een 13e maand, bonus, over- of vakantie-uren. 

Dat is heeft als voordeel voor de werknemer dat hij bruto 

loon omzet in netto geld. Zo profiteert hij van  

belastingvoordeel. 

 

Let op: Dit lijkt misschien kostenneutraal maar kan voor de 

werkgever  alsnog nadelig uitpakken: de vergoeding van de 

aanschafkosten van een fiets die op deze manier betaald 

wordt, moet ook meegenomen worden in de WKR. Als de 

ruimte daarvan al gevuld is door bijvoorbeeld een duur 

personeelsfeest, dan betaalt de werkgever 80 procent 

loonheffing over de aanschafkosten van de (elektrische) 

fiets. 

 

Hulp bij aanschaf 
 

U kunt ook een lening geven aan uw medewerkers. Dat mag 

voor een (elektrische) fiets renteloos. De werknemer kan 

daarmee zelf een fiets aanschaffen en betaalt de lening af 

via inhouding op het loon. Maak dan wel een goede 

leningsovereenkomst met aflossingsverplichting. 

 

Wat is het voordeel voor de werkgever van de nieuwe 

regeling? 

U  profiteert in de eerste plaats van fittere werknemers. En 

een fietsplan draagt bij aan het terugdringen van de CO2 

footprint van de onderneming. Daarnaast is de nieuwe 



 

 

werkkostenregeling ook een stuk eenvoudiger dan de oude 

regeling. 

 

Tot 2020 geldt nog dat u de werkelijke waarde van het 

voordeel van privégebruik moet vaststellen. Sinds 2020 

geldt een vast tarief (de bijtelling) als loonvoordeel. 

 

Wat kost een fiets van de zaak de werkgever? 

U heeft de keuze om zelf fietsen aan te schaffen of fietsen te 

leasen via een leasemaatschappij. 

 

Zelf kopen 

In dit geval betaalt u zelf de aanschaf van de fiets. Daar 

kunnen de kosten voor onderhoud, reparatie, verzekeringen 

en het opladen van elektrische fietsen nog bijkomen. Dit 

hangt af van de afspraken die u maakt met uw werknemers. 

De kosten die u maakt voor de fiets, zijn af te trekken van de 

winstbelasting. 

 

Leasen 

U kunt er ook voor kiezen om fietsen te leasen via een 

leasemaatschappij. U betaalt dan maandelijks een 

leasebedrag waarin alle kosten zijn verwerkt. Ook deze 

kosten zijn af te trekken van de winstbelasting. 

 

De nieuwe regeling geldt voor 
alle fietsen 
 

De bijtelling geldt als de fiets van de zaak voor (een deel 

van) het woon-werkverkeer ter beschikking staat. De 

Belastingdienst maakt geen onderscheid tussen de 

verschillende soorten fietsen. 

 

De regeling geldt voor alle fietsen die door spierkracht 

worden aangedreven, eventueel met trapondersteuning. 

 

De regeling geldt dus voor alle soorten (elektrische) fietsen, 

bakfietsen, maar ook voor speedpedelecs (elektrische 

fietsen waarvoor een helm en bromfietskenteken verplicht is, 

omdat ze wel 45 km/u kunnen gaan.  

Let op: brommers en scooters vallen niet onder een fiets 

van de zaak. 

 

Rekenen: fiets van de zaak of 
liever vergoeding? 
 

Werknemers die nu een belastingvrije reiskostenvergoeding 

ontvangen, zullen gaan rekenen. Want vooral mensen die 

wat verder weg wonen, kunnen nu ook al op relatief korte 

termijn de aanschafprijs van een (elektrische) fiets 

‘terugverdienen’ met hun onbelaste vergoeding van 19 cent 

per kilometer.  

 

De werknemer die al komt fietsen, zal snel een sommetje 

maken en zien dat de fiets van de zaak na verloop van tijd 

een geleende sigaar uit eigen doos wordt. Reken maar mee: 

stel hij fietst 10 kilometer heen en 10 kilometer weer naar 

huis. 20 kilometer per dag, 214 dagen per jaar. Als hij voor 

die kilometers zijn reiskostenvergoeding moet inleveren, dan 

is hij  813 euro per jaar armer. Na zo’n twee jaar had hij zelf 

een mooie fiets van dit bedrag kunnen kopen. 

 

Bijtelling stopt bij verkoop fiets 
aan werknemer 
 

De bijtelling stopt zodra de werknemer eigenaar wordt van 

de fiets Als de werknemer de fiets na verloop van tijd mag 

kopen (of moet kopen bij einde dienstverband) voor een 

lager bedrag dan de eigenlijke restwaarde, ontstaat voordeel 

voor de werknemer. Daarover moet hij dan ook weer 

loonbelasting betalen. 

 

Wat als de werknemer een 
ander vervoermiddel gebruikt 
in plaats van een fiets van de 
zaak? 
 

Mag deze werkkostenregeling naast de onbelaste 

vergoeding van 19 cent per kilometer voor zakelijke 

kilometers gebruikt worden of niet? Het Ministerie van 

Financiën vindt van wel. ‘Werknemers met een leasefiets 

houden het recht op een onbelaste reiskostenvergoeding 

van 19 cent, wanneer zij met een ander vervoersmiddel 

reizen en de leasefiets op dat moment niet gebruiken. De 

bedoeling van de nieuwe regeling is altijd al geweest dat de 

leasefiets juist naast bijvoorbeeld de auto van de zaak mag 

worden gebruikt en niet in plaats van. Behoud van de 

vergoeding is essentieel. De bijtellingsregeling moet het 

immers voor mensen aantrekkelijker maken om een fiets 

van de zaak te leasen en dat doe je niet door aan de andere 

kant bestaande voordelen weg te nemen.’ 

 

Werkgever mag reiskosten 
wel vergoeden 
 

In de praktijk betekent het, dat u maximaal 19 cent per 

kilometer mag vergoeden als een werknemer met de trein of 

auto naar werk gaat. Dat geldt ook voor de werkelijke kosten 

van openbaar vervoer, zelfs als deze hoger zijn dan 19 cent 

per kilometer. Werkgever en werknemer moeten wel 

aannemelijk kunnen maken dat de werknemer geen gebruik 

heeft gemaakt van de fiets van de zaak als hij de zakelijke 

kilometers, ondanks die terbeschikkinggestelden fiets, per 

trein of per auto aflegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Is het uiteindelijk voor de 
werkgever en werknemer wel 
zo aantrekkelijk? 
 

Het antwoord op die vraag is niet eenduidig en afhankelijk 

van de situatie. De regeling lijkt vooral aantrekkelijk voor 

werknemers die nu geen reiskostenvergoeding krijgen en 

voor mensen die aanhikken tegen de relatief hoge 

aanschafprijs van een luxere elektrische fiets of zelfs een 

speedpedelec. 

 

Hoewel de regeling een stuk eenvoudiger is geworden, 

maakt het wel uit of de fiets het eigendom van de werkgever 

of van de werknemer is. Misschien is het voor de werkgever 

wel een goede oplossing om de werknemer zelf de fiets te 

laten leasen voor een paar tientjes per maand. De 

werknemer mag dan de volledige reiskostenvergoeding 

houden en is zelf verantwoordelijk voor onderhoud en 

verzekering. De werkgever mag (naast de 

reiskostenvergoeding) de leasekosten vergoeden ten laste 

van de vrije ruimte in de WKR, maar heeft dan verder geen 

sores. 
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