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Iedereen op de fiets!
Zakelijke Fietslease. Het nieuwe fietsplan helder uitgelegd.

Fit en mobiel
Woon-werkverkeer op de fiets afleggen is razend populair. Zo’n 52% van de Nederlandse
werknemers woont binnen 15 kilometer van het werkadres. Van deze groep gebruikt 53% minimaal
één keer in de week de fiets om naar het werk te gaan.
Voor 70% van de fietsers zijn de meest genoemde motivaties om de fiets te nemen, een korte
reistijd en gezondheidsvoordelen. Ook voor werkgevers zijn er veel voordelen te noemen om het
gebruik van de fiets te stimuleren.
Bij het opstellen van een gedegen fietsbeleid zijn verschillende zaken van belang zoals; fiscaliteit,
vitaliteit, MVO-beleid, het arbeidsvoorwaardenpakket en de werkkostenregeling. Zakelijke fietslease
is hiervoor dé perfecte oplossing!
In deze whitepaper informeren we je over de verschillende keuzes die je als werkgever hebt ten
aanzien van fietslease. Daarnaast gaan we in op zowel de voor- als nadelen voor de werkgever en
de werknemer en geven we je een rekenvoorbeeld mee.
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94% van de medewerkers
wil flexibiliteit van reisvorm.
46% van hen wil een fiets
als vervoermiddel.
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De pluspunten van zakelijke fietslease
Werkgever
Aantrekkelijk werkgeverschap
Tevreden én gezondere medewerkers

Werknemer
Vrije keuze uit elk merk en type e-bike
	Fiscaal voordeel over de eigen bijdrage en beperkte bijtelling

Duurzaam en verlaging CO2-footprint

All-in prijs inclusief onderhoud, service en verzekering

Verlaging parkeerdruk bij kantoor

Levering uit voorraad, snel fietsen dus!

Geen effect op de werkkostenregeling

Gratis pechhulp door heel Nederland via de ANWB

Advies bij implementatie fietsregeling

Geen grote eenmalige uitgave
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Fiets van de zaak is terug!
Nieuw beleid overheid

Een leasefiets hoeft jou als werkgever niets te kosten en je

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe regeling en kan de fiets

medewerkers profiteren van fiscaal voordeel. De leasefiets

weer fiscaal vriendelijk en kostenneutraal terug in het arbeids-

is voor iedereen interessant en te combineren met een

voorwaarden pakket. De overheid wil zo de verkeersdrukte en

reiskostenvergoeding, OV-kaart of een leaseauto. Je leaseadviseur

de parkeerdruk terugbrengen en werknemers gezonder maken.

adviseert je graag over de mogelijkheden en fiscale zaken.

Hoe het werkt
Simpel gesteld werkt fietslease als volgt. Jij als werkgever leaset
een e-bike bij de leasepartner en houdt (een deel van) de leasekosten bruto in bij je medewerker. Jouw medewerker betaalt de
vergoeding netto en heeft aanvullend een bijtelling van 7% over
de nieuwwaarde van de fiets, gemiddeld zo’n € 6,- per maand.
Na 36 maanden kan worden besloten om de e-bike over te nemen
of om een nieuwe leaseovereenkomst af te sluiten.
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Zonder gedoe een gezondere
leefstijl en duurzaam
woon-werkverkeer.
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Wist je dat …
... meer dan 50% van de fietsers een e-bike kiest van gemiddeld € 2.100,... bij zakelijke fietslease er geen sprake is van een lening en een BKR-registratie
... fietslease (meer dan) 25% goedkoper kan zijn dan zelf kopen of privé leasen
... mensen die gemiddeld tot 15 km van hun werk wonen graag met de fiets naar kantoor gaan
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Welke keuze heb je als werkgever?

A

Inhouding op brutosalaris zonder bijdrage werkgever
Als werkgever bespaar je met deze keuze op sociale lasten.
Werknemers ontvangen een lager nettosalaris.
Deze keuze levert werknemers 10-20% voordeel op ten opzichte van koop.

B

Budgetneutrale keuze voor werkgever

MEEST GEKOZEN

Door slimme verrekening resulteert de werkgeversbijdrage niet in kosten.
Werknemers ervaren minder effect op het nettosalaris.
Deze keuze levert werknemers 30% voordeel op ten opzichte van koop.

C

Volledige compensatie door werkgever
	Dé keuze voor duurzaamheid en aantrekkelijk werkgeverschap.
Werknemers merken nauwelijks effect op het nettosalaris; uitsluitend 7% bijtelling.
	De meest voordelige keuze voor werknemers: tot 80% voordeel t.o.v. koop.

In een adviesgesprek gaan we verder in op alle aspecten
van fietslease en van de fiscale regelingen.
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Wat kost leasen en hoe hoog
kan het fiscaal voordeel oplopen?
Scenario's A en B worden door onze klanten het meeste toegepast en vind je op de
volgende pagina uitgewerkt in een rekenvoorbeeld. Dit geeft je een goed idee wat de
kosten en besparingen kunnen zijn voor zowel werkgever als werknemer. Ook zie je op
welke manier de inhoudingen verwerkt kunnen worden om optimaal gebruik te maken
van de fiscale voordelen.
In een adviesgesprek bespreken we of er voor jouw organisatie in jouw branch nog
andere zaken zijn om rekening mee te houden. Denk bijvoorbeeld aan CAO afspraken,
belastingpercentages, ADV uitruil enzovoort.
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Rekenvoorbeeld
Scenario A

Scenario B

Kostenneutraal
voor werkgever

In deze berekening is uitgegaan van een e-bike t.w.v.

Werknemer

Geen fiets

Kosten 100%
voor werknemer

€1.899 incl. BTW, leaseprijs €76 excl. BTW, leaseprijs

Brutoloon per maand

€

€

2.500,00

€

2.500,00

€92 incl. BTW en restwaarde (20%) €379,80 incl. BTW.

Bruto bijtelling leasefiets

€

11,08

€

11,08

Vrijwillig inleveren bruto loon

€

-92,00

€

-69,42

2.500,00

De e-bike wordt in dit voorbeeld één keer per week

Brutoloon

€

2.500,00

€

2.419,08

€

2.441,66

gebruikt voor woon-werkverkeer. Hierdoor wordt er voor

Loonheffing 37,1%

€

-927,50

€

-897,48

€

-905,86

die dag geen netto reiskostenvergoeding uitgekeerd.

Bruto bijtelling leasefiets

€

-11,08

€

-11,08

Nettoloon

€

1.572,50

€

1.510,52

€

1.524,73

Netto reiskostenvergoeding

€

40,00

€

32,00

€

32,00

Totaal nettoloon

€

1.612,50

€

1.542,52

€

1.556,73

Minder loon werknemer

€

-69,98

€

-55,77

Scenario A

Scenario B

Werkgever

Geen fiets

Kosten 100%
voor werknemer

Kostenneutraal
voor werkgever

Brutoloon per maand

€

2.500,00

€

2.419,08

€

2.441,66

Sociale lasten en pensioen 25%

€

625,00

€

604,77

€

610,42

Verlaging van het loon heeft in de meeste gevallen

Werkgeverlasten incl. sociale lasten

€

3.125,00

€

3.023,85

€

3.052,08

een gunstig effect op de werkgeverslasten. Dit voordeel

Reiskostenvergoeding netto aan werknemer

€

40,00

€

40,00

€

40,00

kan je als werkgever in de fietsregeling teruggeven aan

Reiskostenvergoeding in regeling

€

-8,00

€

-8,00

je werknemer.

Kosten leasefiets incl. BTW

€

92,00

€

92,00

Correctie bruto bijtelling leasefiets

€

-11,08

€

-11,08

€

3.136,77

€

3.165,00

€

-28,23

€

-0,00

Bruto-netto voordeel werknemer
Als werkgever belast je de leasekosten door aan de
werknemer door verlaging van het bruto maandloon.
Bij het inleveren van brutoloon heeft de werknemer
het zogenoemde bruto-netto voordeel.
Gunstig effect werkgeverslasten

Verwerking reiskostenvergoeding
Als de netto reiskostenvergoeding wijzigt dan kan dat

Kosten werkgever
Kosteneffect werkgever

€

3.165,00

verschil in de regeling verwerkt worden. Hierdoor blijft
de impact op het nettoloon voor de werknemer beperkt.

Bovenstaande bedragen en percentages zijn indicatief. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
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In 5 stappen geregeld
1

2

3

4

5

Werkgever geeft naam,

Leasemaatschappij verstuurt

Werknemer zoekt een leasefiets

Werkgever ontvangt een

Werknemer ontvangt bericht

e-mailadres en maximum

een uitnodiging via e-mail naar

uit, selecteert een dealer en

contract met de specificaties

en haalt de fiets op bij gekozen

leasebedrag voor werknemer

de werknemer met toegang tot

bezorgmethode naar keuze en

van de fiets en ondertekent

locatie of krijgt deze bezorgd en

door aan leasemaatschappij.

het bestelplatform.

gaat akkoord met voorwaarden.

deze digitaal.

tekent voor ontvangst.

In deze vijf simpele stappen fietst je werknemer weg op de nieuwe leasefiets. Onze leaseadviseur helpt jou als werkgever van A tot Z bij het
implementeren van de fietsleaseregeling binnen het bedrijf.
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Een fiets van de zaak
wordt door medewerkers
echt gewaardeerd.
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Andere bedrijven
zijn al enthousiast!

,,

Alle gemakken van een e-bike zonder zorgen.
Vanuit milieu overweging hebben we voor fietslease gekozen. We sporen de werknemers aan om korte stukken naar klanten toe met de
fiets i.p.v. de auto te doen. We hadden al goede ervaringen met autolease en waren al klant. De stap naar fietslease was dus gemakkelijk.
Een leasefiets is erg fijn! Zo hoeven we bijvoorbeeld helemaal niks te doen voor de verzekering en onderhoud.
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Iedereen op de fiets!
Bij zakelijke fietslease gaat het altijd om een full operational leasecontract voor 36 maanden inclusief verzekering, reparaties,
pechhulp en zo nodig een vervangende fiets bij onderhoud. We werken daarbij samen met de ervaren en gerenommeerde aanbieder
van fietsen, Hellorider. Je medewerkers hebben vrije keuze uit alle merken en typen e-bikes. Aan het eind van het leasecontract kan
de medewerker de fiets overnemen, inleveren of weer een nieuwe kiezen. Maximaal gemak en optimaal fietsplezier gegarandeerd!
Zoals klanten van ons gewend zijn, zorgen wij bij alles voor een vlekkeloze introductie en uitvoering.
Fietslease ingewikkeld? Helemaal niet. Wij gaan graag en uiteraard zonder verplichtingen een gesprek aan over de mogelijkheden in
jouw organisatie. Bel of mail ons voor een gratis advies gesprek.

+31 13 539 50 20
info@vanmosselautolease.nl

Ik wil meer weten

Naar vanmossel.nl/autolease

