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FIETS VAN DE ZAAK
Vanaf 1 januari 2020 worden de regels voor de fiets van de zaak 
(deels) aangepast. Bĳtelling voor het privégebruik van een fiets van 
de zaak was al mogelĳk, maar dit was vanwege de ingewikkelde bere-
kening geen interessante optie. Vanaf 2020 wordt de regeling vereen-
voudigd. Net als bĳ de auto van de zaak gaat vanaf dan een vast bĳtel-
lingspercentage van 7% gelden.

In deze brochure zetten we alles op een rĳtje, geven we de voor- en 
nadelen aan en benoemen we de eventuele alternatieven. Ook staan 
er een aantal rekenvoorbeelden in.

EEN FIETS TER BESCHIKKING STELLEN
Werkgevers kunnen met ingang van 1 januari 2020 een fiets ter 
beschikking stellen aan hun werknemers. Dit kan eventueel met 
tussenkomst van een leasemaatschappĳ. Bĳ de werknemer wordt dan 
7% van de door de fabrikant vastgestelde consumentenadviesprĳs 
van de fiets bĳ het inkomen opgeteld. Anders gezegd: de werknemer 
betaalt belasting over 7% van de waarde van de fiets.

VOORBEELD
Bĳ een fiets van € 2.000,- en een belastingtarief van afgerond 38%, zĳn 
de netto kosten voor de werknemer als volgt:
€ 2.000,- x 7% = € 140,- / 12 maanden = € 11,67 x 38% =
€ 4,43 per maand.



WERKGEVER BLĲFT EIGENAAR
Bĳ het ter beschikking stellen van een fiets blĳft de werkgever eigenaar van 
de fiets. Bĳ lease blĳft de fiets eigendom van de leasemaatschappĳ. Treedt 
de werknemer uit dienst? Dan moet de fiets teruggegeven worden aan de 
werkgever óf kan de werknemer de fiets overnemen. Het overnamebedrag 
van de fiets is tenminste de waarde in het economisch verkeer op het 
moment van de overname.

FACILITEREN ZONDER KOSTEN
Als een werkgever het ter beschikking stellen van een fiets wel wil facilite-
ren, maar geen kosten wil hebben, dan kan de werknemer er eventueel 
voor kiezen om het maandelĳkse bedrag of een deel van de aanschafprĳs 
in te laten houden op zĳn brutoloon. De werknemer heeft hierdoor een 
fiscaal voordeel ten opzichte van het betalen uit zĳn nettoloon.

VOORBEELD
Bĳ een maandelĳkse inhouding van € 50,- op het brutoloon en een belas-
tingtarief van 38%, bespaart de werknemer netto het volgende bedrag: 
€ 50,- x 38% =
€ 19,- per maand.
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WERKNEMERS
EN WERKGEVERS
voor- en nadelen

Zowel voor werkgevers als werknemers zĳn er de nodige voor-
delen, maar ook enkele nadelen. Om een (globaal) beeld te 
geven, zetten we deze voor- en nadelen hieronder op een 
rĳtje:

Goede secundaire arbeidsvoorwaarde
Werkgever draagt bĳ aan vitaliteit en duur-
zaamheid van werknemer en bedrĳf
Fiets van de zaak én auto van de zaak
kunnen naast elkaar bestaan
Bĳ inhouding van (een deel van) de     
kosten op het brutoloon van de werk-
nemer: een verlaging van de sociale lasten 
(ongeveer 20% van het ingehouden 
bedrag)
Geen gevolgen voor de werkkosten-
regeling
Aanschaf- of leasekosten ten laste van het
resultaat 
Bĳ een leaseconstructie is de BTW in de
leasetermĳnen als voorbelasting 100% 
aftrekbaar
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: 
hiervoor kan er mits aan de voorwaarden 
voldaan wordt tot 28% van de totale inves-
tering in aftrek brengen.

VOORDELEN VOOR EEN WERKGEVER
De bĳtelling van 7% zorgt voor hogere 
sociale lasten (ongeveer 20% van het 
bedrag aan bĳtelling) 
Eventueel kan de werknemer een netto 
eigen bĳdrage betalen, die het bedrag 
van de bĳtelling verlaagt (de bĳtelling kan 
nooit minder zĳn dan nihil) 
Bĳ aanschaf van de fiets is de BTW slechts 
als voorbelasting aftrekbaar tot een 
inkoopprĳs van € 749,- inclusief BTW. Bĳ 
duurdere fietsen is de BTW dus maar 
beperkt aftrekbaar. Er zĳn nog wel overige 
voorwaarden verbonden.
Treedt de werknemer uit dienst, dan blĳft 
de fiets eigendom van de werkgever. De 
fiets kan eventueel wel overgenomen 
worden door de werknemer.
Onderhoudsbeurten en servicepakketten 
zĳn bĳkomende kosten voor de 
werkgever.

NADELEN VOOR EEN WERKGEVER
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SAMEN OP KOERS

De regeling geldt voor alle fietsen, dus 
ook voor e-bikes en speed pedelecs
Zonder inhouding van brutoloon rĳdt de 
werknemer een nieuwe fiets voor slechts 
enkele euro’s per maand (de werkgever 
neemt namelĳk de aanschaf- of de lease-
kosten en de service-en onderhouds- 
kosten voor zĳn rekening)
Met inhouding van brutoloon is de fiets 
nog steeds relatief voordelig door het 
fiscale voordeel. De werknemer neemt de 
aanschaf- of de leasekosten en de 
service-en onderhoudskosten voor zĳn of 
haar rekening
Een fiets van de zaak én een auto van de
zaak kunnen naast elkaar bestaan
Geen grote uitgave in één keer, maar een
vast (klein) maandbedrag.

VOORDELEN VOOR EEN WERKNEMER

Een eventuele bruto inhouding heeft 
gevolgen voor de opbouw van vakantie-
geld, eventueel gevolgen voor de pensi-
oenopbouw en gevolgen voor de hoogte 
van een eventuele sociale zekerheidsuit-
kering (WW, WIA, ZW)
Op dagen dat de werknemer op de fiets 
naar het werk komt, mag er géén onbelas-
te reiskostenvergoeding meer worden 
uitbetaald (voor dagen dat de werknemer 
met een privéauto of met het OV naar het 
werk komt, mag dit nog wel)
De fiets blĳft eigendom van de werkgever 
of leasemaatschappĳ. Bĳ uitdiensttreding 
heeft de werknemer geen fiets meer óf 
kan de fiets worden overgenomen tegen 
de waarde in het economisch verkeer.

NADELEN VOOR EEN WERKNEMER

Een werknemer heeft bĳtelling voor een 
fiets  van € 2.000,- en komt vĳf dagen per 
week op  de fiets naar het werk. 
Daarnaast had de werknemer een onbe-
laste reiskostenvergoeding voor 15 
kilometer woon-werkverkeer.
De gevolgen voor de werknemer zĳn dan 
als volgt: € 2.000,- x 7% = € 140,- / 12 
maanden = € 11,67 x 38% = € 4,43 netto 
per maand.
De onbelaste reiskostenvergoeding 
bedroeg:  15 km. x 2 x 214 dagen x € 0,19 
/ 12 maanden = € 101,65 per maand.
Netto krĳgt de werknemer hierdoor 
€ 1.273,08 per jaar minder uitgekeerd. 
Wanneer de werknemer zelf eigenaar is 
van de fiets (wat bĳ een ter beschikking-
stelling niet het geval is), dan blĳft een 
onbelaste reiskostenvergoeding gewoon 
mogelĳk.

VOORBEELD 
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Het ter beschikking stellen van een fiets is ook mogelĳk aan een DGA 
of een IB-ondernemer. Een ondernemer rĳdt op deze manier voor 
slechts enkele euro’s per maand een gloednieuwe fiets. De enige 
kosten die de ondernemer privé heeft is de 7% bĳtelling. Alle andere 
kosten zĳn zakelĳk.

Anders dan wanneer de fiets privé wordt aangeschaft, kan de onder-
nemer daardoor genieten van gedeeltelĳke BTW aftrek. Bovendien 
komen de kosten voor de fiets volledig ten laste van het resultaat, 
waardoor er minder belasting hoeft te worden betaald. Kortom, de 
fiets van de zaak is ook zéér interessant voor ondernemers zelf!

ALTERNATIEVEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN
Als het ter beschikking stellen van een fiets geen optie is voor een werkgever en/of 
een werknemer, dan zĳn hiervoor nog twee alternatieven. Bĳ deze alternatieven is er 
géén sprake van bĳtelling, maar komt (mogelĳk) wel de werkkostenregeling in het 
spel. De twee alternatieven zĳn:

VERGOEDEN OF VERSTREKKEN VAN EEN FIETS
Een werkgever kan een fiets vergoeden of verstrekken. Een groot verschil ten 
opzichte van het ter beschikking stellen is, dat de werknemer eigenaar wordt van de 
fiets. De eventuele service- en onderhoudskosten komen daarbĳ voor rekening van 
de werknemer. Uiteraard kan de werkgever het aankoopbedrag van de fiets (deels) 
voor haar rekening nemen, maar ook hier kan desgewenst een bruto uitruil plaats-
vinden. De werknemer betaalt de fiets dan (deels) terug uit zĳn of haar brutoloon. 
De werknemer heeft hierdoor het fiscale voordeel, net zoals bĳ de ter beschikking-
stelling.

TIP VOOR ONDERNEMERS



>>

Voor de werkgever kan deze methode wel 
(grote) gevolgen hebben. Bĳ het vergoeden 
of verstrekken van een fiets komt de volledi-
ge waarde van de fiets ten laste van de vrĳe 
ruimte van de werkkostenregeling. Deze 
vrĳe ruimte is beperkt (1,7% van de loonsom 
tot € 400.000). Bĳ overschrĳding van de vrĳe 
ruimte moet over het meerdere 80% eind-
heffing betaald worden. Wanneer de vrĳe 
ruimte niet toereikend is, kan het hierdoor 
een dure optie worden voor de werkgever.

RENTELOZE LENING
Een andere mogelĳkheide om een fiets van 
de zaak te faciliteren, is de renteloze lening. 
De rente op een lening voor een fiets vormt 
een zogenaamde nihilwaardering binnen de 
werkkostenregeling. Het rentevoordeel 
heeft daardoor geen invloed op de vrĳe 
ruimte. Wanneer de lening wordt terugbe-
taald uit het brutoloon, komt de volledige 
lening ten laste van de vrĳe ruimte van de 
werkkostenregeling. Net zoals bĳ de 
vergoeding of verstrekking van de fiets. De 
lening moet dan ook terugbetaald worden 
uit het nettoloon. De werknemer heeft dan 
weliswaar niet het fiscale voordeel, maar kan 
wel een fiets aanschaffen zonder zelf in één 
keer een grote uitgave te hoeven doen.

Wil een werkgever bĳdragen aan de fiets?
Dan kan aan de werknemer bovendien een 
onbelaste reiskostenvergoeding voor 
woon-werkverkeer gegeven worden (als dat 
nog niet gebeurt). Deze vergoeding kan de 
werknemer vervolgens gebruiken om de 
lening (deels) af te lossen.



Zo doen wĳ dat!
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