
 

 
Fiets van de zaak of toch reiskosten vergoeden? 
 
Sinds januari 2020 is er een nieuwe manier om uw medewerkers een fiets aan te bieden die 
buiten de WKR (werkkostenregeling) valt. Het betreft de lease-fiets, hierbij dient uw 
medewerker 7% over de nieuwwaarde van de fiets bij te tellen. Deze bijtelling werkt zoals bij 
een leaseauto.  
Voor welke van uw medewerkers is deze regeling interessant? 
 
Wij hebben het voor u op een rijtje gezet en beantwoorden onderstaande vragen: 

1. Wanneer is het voor de werknemer voordeliger om zelf een fiets aan te schaffen? 
2. Wat zijn de voordelen van de lease fiets? 

 
1. Wanneer is het voor de werknemer voordeliger om zelf een fiets aan te schaffen? 

Dat is per situatie verschillend, maar belangrijk is om de onderstaande parameters mee te 
nemen in de berekening:  

• Reiskostenvergoeding per kilometer; 

• Aanschafprijs fiets (inclusief BTW); 

• Afstand woon-werk (retour); 

• Aantal dagen werkzaam per week; 

• Welke belastingschijf van toepassing is op uw medewerker. 
 
NB: Een leasefiets is vaak inclusief onderhoud en verzekering, we hebben met deze kosten 
rekening gehouden in onze berekeningen (op basis van inschatting en een landelijk 
gemiddelde). Ook vervalt bij de leasefiets de reiskostenvergoeding voor de dagen dat er met 
de fiets naar het werk gefietst wordt. We zijn er bij de berekening vanuit gegaan dat er alle 
werkdagen met de fiets naar het werk gefietst wordt, hierdoor vervallen de reiskosten 
volledig. Klik hier voor onze tool om je eigen situatie door te rekenen. 
 
Voorbeeld 1 
Anna werkt 5 dagen per week. Ze ontvangt 19 ct./km en heeft een reisretour van 10 km. Ze 
denkt na over een gewone fiets.  
Anna vindt deze afstand nog prima te doen met de gewone fiets (waarde fiets: 750 euro). 
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MAANDEN 

G e w o n e  f ie ts

Eenmalige aanschaf 
€750,-

Kosten fiets van 
de zaak per 
maand: €22,-

€2,- bijtelling

Werknemer krijgt geen €34,-

reiskostenvergoeding

Zelf aanschaffen
wordt voordeliger na 
35 maanden.

Voorbeeld: 

• 0,19 ct. reiskostenvergoeding per km; 
• Woon-werkverkeer = 5 km. enkele reis;
• 5 werkdagen per week ≈ 18 werkbare dagen per maand; 

• Belastingtarief 37,35%.

Onderhouds- en verzekeringskosten 

zitten in leasebedrag inbegrepen -€14-

https://samenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2019/10/leasefiets-tool-20201015.xlsx


 

 
 
 Voorbeeld 2 
Floor werkt 5 dagen per week. Ze ontvangt 19 ct./km en heeft een reisretour van 20 km. Ze 
denkt na over een e-bike (waarde e-bike: 2.000 euro). 
 

 
Voorbeeld 3 
Johannes werkt 5 dagen per week. Hij ontvangt 19 ct./km en heeft een reisretour van 30 km. 
Hij denkt na over een speed pedelec1 (waarde 4.000 euro). 

  

 
1 Een speed pedelec is een elektrische fiets die trapondersteuning biedt, deze kunnen wel 45 kilometer per uur behalen. In de volksmond 
worden ze ook wel speedbikes genoemd. Dit is de voornaamste reden dat er andere verkeersregels gelden voor speed pedelecs dan voor 
'gewone' elektrische fietsen. 
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E le ktr isc h e  f ie ts

Eenmalige aanschaf 
€2.000,-

Kosten fiets van 
de zaak per 
maand: €52,-

€4,- bijtelling

Werknemer krijgt geen €69,-

reiskostenvergoeding

Zelf aanschaffen
wordt voordeliger na 
39 maanden.

Onderhouds- en verzekeringskosten 

zitten in leasebedrag inbegrepen -€21-

Voorbeeld: 

• 0,19 ct. reiskostenvergoeding per km; 
• Woon-werkverkeer = 10 km. enkele reis;
• 5 werkdagen per week ≈ 18 werkbare dagen per maand; 

• Belastingtarief 37,35%.
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S p e e d  p e d e le c

Eenmalige aanschaf 
€4.000,-

Kosten fiets van 
de zaak per 
maand: €64,-

€9,- bijtelling

Werknemer krijgt geen €103,-

reiskostenvergoeding

Zelf aanschaffen
wordt voordeliger na 
64 maanden.

Onderhouds- en verzekeringskosten 

zitten in leasebedrag inbegrepen -€48-

Voorbeeld: 

• 0,19 ct. reiskostenvergoeding per km; 
• Woon-werkverkeer = 15 km. enkele reis;
• 5 werkdagen per week ≈ 18 werkbare dagen per maand; 

• Belastingtarief 37,35%.



 

 
2. Wat zijn de voordelen van de lease fiets? 

Op basis van de berekeningen kan elke medewerker beslissen of de leasefiets of zelf 
aanschaffen de voorkeur heeft.  Echter, de voorbeelden houden alleen rekening met het 
kostenverschil tussen een leasefiets en zelf een fiets aanschaffen, maar er zijn meer 
overwegingen om voor de leasefiets te kiezen: 

• Bij de leasefiets hebben medewerkers kosten per maand en hoeven ze niet het 
gehele investeringsbedrag in één keer te betalen; 

• De leasefiets valt buiten de WKR, dit biedt u als werkgever dus meer ruimte om een 
fiets aan te bieden;  

• Bij de leasefiets heb je geen zorgen over de verzekering en onderhoud (denk ook aan 
het risico van accuslijtage), wel zo gemakkelijk; 

• Bij de leasefiets rijdt een medewerker per periode (gewoonlijk 3 of 4 jaar) op een 
nieuwe fiets. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van elektrische fietsen erg snel 
gaan, is de medewerker op deze manier steeds verzekerd van een up-to-date fiets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
Hoewel deze informatie over ‘de lease-fiets’ met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is beschreven, kunnen er 
geen rechten worden ontleend aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Ook 
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan. Datum: 15 oktober 
2020. 

 
 


