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Nederland Fietsland? 

De elektrische fiets is razend populair. In 2018 reden er meer dan 

400.000 nieuwe elektrische fietsen de showroom uit, een 

verdubbeling ten opzichte van vijf jaar eerder1. In 2019 was de 

elektrische fiets voor het eerst het meest verkochte model en 

stootte daarmee de traditionele stadsfiets van de troon.  

 

De opmars van zakelijke fietslease 

Vanaf 1 januari 2020 treedt een nieuwe leaseregeling voor 

elektrische fietsen in werking. De nieuwe regeling vervangt het 

oude fietsenplan van 2019, dat zo complex was dat maar weinig 

medewerkers er gebruik van maakten. De nieuwe leaseregeling is 

eenvoudiger, waardoor medewerkers voor enkele euro’s per 

maand een elektrische fiets leasen. De nieuwe regeling neemt de 

hoge drempel als gevolg van de hoge aanschafprijs weg. 

Medewerkers betalen vanaf 1 januari 2020 een bijtelling van 7% 

over de aanschafprijs van de elektrische fiets. Voor een elektrische 

fiets van € 2.000,- betaalt uw medewerker, afhankelijk van het 

inkomen, tussen de € 4,33 en € 5,75 per maand.  

 

Van Mossel Fietslease 

In samenwerking met onze partner Stella bieden wij vanaf april 

2020 fietslease aan. Voor een vast bedrag per maand, zonder 

verrassingen achteraf. Meer weten? Neem contact op met uw 

accountmanager of informeer naar de mogelijkheden via 

tilburg@vanmosselautolease.nl.   

                                                           
1 Bron; Rai-vereniging 
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Rekenvoorbeeld bijtelling zakelijke fiets 

 

Bruto jaarsalaris € 35.000,- 

 

Aanschafprijs elektrische fiets € 2.000,- 

 

Jaarlijkse bijtelling € 140,-  

 

Belasting per maand € 4,92  

 

 

Effect Coronacrisis: 

voorlopig meer met fiets 

en auto, minder met ov 
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Waarom kiezen voor zakelijke fietslease? 

De leasefiets is vanaf 1 januari 2020 aantrekkelijker geworden. De nieuwe 

leaseregeling voor fietsen dient de filedruk te verminderen en een positieve 

bijdrage te leveren aan het milieu en de vitaliteit van uw medewerkers. Uit 

onderzoek van TNO is gebleken dat de keuze voor de fiets drastisch afneemt bij 

reisafstanden boven de 15 kilometer2. Fietsen binnen deze reisafstand is vanaf 

heden een fluitje van een cent. 

 

Landelijk netwerk Van Mossel Fietslease & Stella 

De samenwerking met Stella zorgt voor een optimale kwaliteitsbeleving bij u en 

uw medewerkers. De elektrische fietsen van Stella zijn reeds diverse keren 

uitgeroepen tot beste koop. In Nederland zijn 45 testcenters beschikbaar waar 

uw medewerkers de beschikbare elektrische fietsen uit kunnen proberen. Via 

de 125 mobiele teams is er altijd een servicepunt in de buurt. Nieuw bestelde 

fietsen worden gratis op locatie geleverd, daarnaast vindt onderhoud en 

reparatie op een gewenste locatie van de medewerker plaats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/we-hoeven-niet-allemaal-het-ov-in/ 

Leasevoorwaarden 

7% bijtelling over de aanschafwaarde van de elektrische fiets 

Vitalere werknemers zorgen voor een afname van het ziekteverzuim 

Besparing op parkeerplaatsen, brandstof en kilometervergoeding 

Efficiëntere indeling van routes met name in drukbevolkte steden 

Géén kilometerregistratie nodig 

 
 
 
 

Leaseprijs vanaf € 64,95 
per maand exclusief 

BTW  

 
 
 
 

Looptijd 36 maanden 
zonder kilometer- 

restricties 

 
 
 
 

Full operational 
leasecontract inclusief 

verzekering  

 
 
 
 

Aflevering, service en 
onderhoud op gewenste 

locatie in Nederland 

 
 
 
 

Gratis pechhulp en 
vervangende fiets bij 

onderhoud in Nederland 

 
 
 
 

Mogelijkheid tot 
overname aan het einde 

van het leasecontract 

https://www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/we-hoeven-niet-allemaal-het-ov-in/


Fiscale uitgangspunten – werkgevers n 

De bijtelling voor zakelijke fietslease is vergelijkbaar met de 
bijtelling voor een auto van de zaak. Sommige uitgangspunten zijn 
anders. Zo is het bijtellingspercentage 7% en vallen fietsen die 
uitsluitend voor privédoeleinden gebruikt worden niet onder de 
regeling. Accessoires, die deel uitmaken van de aanschafwaarde 
van de elektrische fiets, worden meegenomen in de bijtelling, 

bijvoorbeeld een zwaardere accu. 
 
Combinatie leasefiets en –auto 
Medewerkers hebben de mogelijkheid om zowel een auto als een 
fiets van de zaak te leasen. Aangezien de auto van de zaak en de 
fiets van de zaak verschillend belast worden, zijn er wel verschillen. 
De BTW correctie voor privé gebruik dient afzonderlijk behandeld 
te worden. Daarnaast wordt er een landelijke database opgemaakt 
met daarin een historisch overzicht van de aanschafwaarden van 
fietsen. Op basis van deze database dienen werkgevers de 

verwerking van de bijtelling te realiseren.  
 
Eigen bijdrage 
Indien werkgevers een eigen bijdrage voor privé gebruik uit het 
netto loon in rekening brengen, mogen werknemers deze 
aftrekken van de bruto bijtelling. 
 
Werkkostenregeling 
Werkgevers hebben de mogelijkheid om de bijtelling voor de 
zakelijke leasefiets op te nemen in de werkkostenregeling.  

 

 

 

 

 

 

Fiscale uitgangspunten – medewerkers 
Afhankelijk van het bruto jaarinkomen van medewerkers, loopt het 
voordeel op tot 35% ten opzichte van de aankoop van een nieuwe 
elektrische fiets. In plaats van een éénmalige aankoop, vindt er een 
maandelijkse verrekening van bijtelling plaats.  
 
Medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding voor woon-
werk verkeer. Deze vergoeding komt te vervallen voor ritten die 
met de leasefiets afgelegd worden. Daarnaast mogen werkgevers 
de reiskosten uit blijven keren voor ritten die met de auto of het 
openbaar vervoer worden afgelegd. Hierdoor profiteren 
medewerkers nog steeds van de kilometervergoeding en zijn zij in 
het bezit van een nieuwe elektrische fiets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakelijke een elektrische fiets leasen? 

 
Dat kan uiteraard bij Van Mossel Fietslease. Wij helpen uw organisatie en uw medewerkers bij 
het maken van beleidsmatige keuzes en het implementeren ervan. 

 
Van Mossel Fietslease is onderdeel van Van Mossel Autolease. Wij adviseren bestaande en 
potentiële nieuwe relaties bij al haar mobiliteitsuitdagingen. Meer weten? Neem contact met 
ons op. Of kijk voor meer informatie over Van Mossel Autolease op 

www.vanmosselautolease.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Mossel Autolease 
Kraaivenstraat 4 
5048 AB Tilburg 
www.vanmosselautolease.nl 
info@vanmosselautolease.nl 
+31 (0)13 539 50 20 
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