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Leasefiets Fietsplan WKR

7% bijtelling WKR-regeling

Fiets eigendom
leasemaatschappij

Fiets eigendom werknemer

Werkgever kan de fiets (deels) betalen, verrekenen, of alleen
voorschieten

Kilometervergoeding voor
dagen ander vervoer dan fiets

Netto kilometervergoeding
voor alle dagen

Onderhoud inclusief Onderhoud exclusief

Kosten gaan niet af van vrije
ruimte WKR

Kosten gaan af van de vrije
ruimte WKR

Fiets is verzekerd Verzekeren is optioneel

Vanaf 1 januari 2015 mag de werkgever een fiets betalen
voor de werknemer vanuit de vrije ruimte van de
werkkostenregeling (WKR). De werkgever kan het
aanschafbedrag verrekenen met uren of de fiets alleen
voorschieten. Een fiets aanschaffen via de WKR kan in
combinatie met onbelaste reiskostenvergoeding.

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt ook gebruikt
voor andere vergoedingen. Daardoor is er vaak beperkt
ruimte voor een fietsplan binnen de WKR. Daarom wijken
veel werkgevers uit naar lease.

Welke mogelijkheden zijn er?

Fietsplan via werkkostenregeling



Lease

Vanaf 1 januari 2020 mag de werkgever een fiets leasen
voor de werknemer. De werknemer betaald jaarlijks 7%
bijtelling over de nieuwwaarde van de fiets. Voor de
kilometers woon-werkverkeer waarvoor de leasefiets
gebruikt wordt mag geen reiskostenvergoeding onbelast
betaald worden aan de werknemer. 

De werknemer betaald een maandelijks bedrag. Dit bedrag
kan verrekend worden met de werkgever. Zo zijn de kosten
voor de werkgever beperkt.  Ook is er geen beperking voor
het aantal leasefietsen. Elke werknemer kan zo van
hetzelfde aanbod gebruik maken, zonder dat er een
verdeling gemaakt hoeft te worden.

Fiets op de zaak

Een voordelige optie voor ondernemers. Gebruik je de fiets
minimaal 10% zakelijk? Dan kun je de fiets aanschaffen op
de zaak. Zo kun je de BTW terugvragen en wordt het
aanschafbedrag meegerekend als kostenpost. Dit is veruit
de voordeligste manier om een fiets aan te schaffen voor
zelfstandigen. Alleen de ondernemer zelf kan hiervan
gebruik maken.

meest gekozen



 Koop Lease

Bruto inkomen €4.000,00 €4.000,00

Bijdrage i.p.v. kilometerverg. €- €18,00

Bijtelling €- €17,50

Bruto leasekosten €- -€112,00

Brutoloon voor belasting €4.000,00 €3.923,50

Inkomstenbelasting -€1.076,09 -€1.029,84

Kilometervergoeding €45,00 €27,00

Nettoloon €2.968,91 €2.903,16

Netto leasekosten €65,75

Kosten fiets na 36 maand �3.000,00 �2.367,00

Onderhoud & verzekering €509,17 incl.

Overname som bij lease €600,00 €600,00

Je houdt de fiets na 3 jaar �3.509,17 �2.967,00

Je houdt de fiets niet �2.909,17 �2.367,00

Voorbeeldcalculatie leasefiets

bruto-netto
voordeel

-€542,17

€4000,00 brutoloon + €45,- reiskostenvergoeding
 €3.000,00 aanschafprijs
 40% met de leasefiets naar het werk

In ons rekenvoorbeeld gebruiken wij:



Over de hele looptijd zijn de leasekosten hoger dan de
aanschafprijs. Door het belastingvoordeel kost de fiets
toch minder.
De reiskostenvergoeding vervalt deels. Als de
werkgever diezelfde kosten niet aan de
(bruto)leasekosten bijdraagt valt lease duurder uit dan
in deze voorbeeld calculatie.
Betaald de werkgever mee aan het bruto leasebedrag?
Of kan de werknemer vakantiedagen verrekenen met
het leasetarief? Dan valt de lease voordeliger uit dan
deze voorbeeld calculatie. 

1.

2.

3.

Een fiets aanbieden via de WKR is het meest
voordelig voor de werknemer, maar past vaak niet

binnen de vrije ruimte van de WKR. Lease is dan
een oplossing.

 
Een leasefiets is een goede arbeidsvoorwaarde.

Werknemers die naar werk fietsen zijn fitter. Door
aan te bieden uren te verrekenen worden overuren

en vrije dagen sneller opgebruikt.
 

De meeste werkgevers herinvesteren de verloren
kilometervergoeding in het leasebedrag. Zo houdt

je lease voor de werknemer voordelig.
 



Vergelijking leasemaatschappijen

 Leasefiets Lease-a-bike Hellorider Leasegemak

Maandbedrag* €112,00 €112,02 €113,75 €108,95

Merk onafhankelijk Ja Nee Ja Ja

Calculator Via dealer Ja Ja Via dealer

Eerlijke calculator? Ja Nee Nee Ja

Onderhoud inclusief Ja Optioneel Optioneel Optioneel

* aanschafwaarde €3000,00

Wij controleerden voor jou of de calculators van de
leasemaatschappijen eerlijk zijn. 

 
Het blijkt dat veel calculators een onjuist beeld

geven. Ze rekenen met te hoge onderhoudskosten
en te lage restwaarde voor particuliere aanschaf. 

 
Lease is voordelig, maar sommige

leasemaatschappijen rekenen het wel heel
voordelig voor.

 



De leaseprijs is bijna gelijk bij alle aanbieders
Vrije merkkeuze en vrije dealerkeuze zijn belangrijk voor
de werknemer.
Onderhoud is niet overal inclusief. Bijbetalen voor een
reparatie is voor de werknemer een onaangename
verrassing. Let daarom altijd op dat onderhoud
onbeperkt inbegrepen is.

1.
2.

3.

Maak gebruik van Leasefiets (FrieslandLease) of
Leasegemak. Dit zijn beide merkonafhankelijke

partijen, met eerlijke informatie.
 

Verminder opgebouwde vakantiedagen en
overuren door deze te verrekenen met het

leasebedrag. Verreken ook de verloren
reiskostenvergoeding met het leasebedrag. Zo

maak je lease voordelig voor de werknemer.
 

Let er op dat altijd wordt gekozen voor onderhoud
inclusief. Zo komt de werknemer niet voor

onaangename verassingen.
 

ons advies



Wie zijn wij?

Vossebeld Elektrische fietsen is gespecialiseerd in ebikes.
Wij doen geen ‘gewone’ fietsen. Daardoor hebben wij meer
kennis, voorraad en advies voor wie een elektrische fiets
zoekt. 

Natuurlijk hebben wij er belang bij dat er veel fietsen
geleased worden. Wel adviseren wij de klant ook wanneer
lease juist meer kost dan aanschaf. Dat is bijvoorbeeld bij
private lease het geval.

Wij zijn aangesloten bij alle leasemaatschappijen die ons
bekend zijn. Er zit voor ons dus geen voordeel aan om een
leasemaatschappij aan te bevelen. Ons advies voor
Leasefiets (FrieslandLease) en Leasegemak is
onafhankelijk.

meer weten?
www.vossebeldfietsen.nl


