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1. Leasen: hoe werkt het?

Een leasefiets van de zaak maakt het mogelijk om voor 

een prikkie een dure e-bike of speed pedelec te rijden, 

zowel voor woon-werkverkeer als privé. Je hoeft dus niet 

je goedgevulde spaarvarken stuk te slaan, maar betaalt 

gedurende je contract een vast bedrag per maand om 

een luxe (elektrische) fiets te rijden die altijd werkt. Dit 

maandbedrag is inclusief onderhoud, reparatie, verzeke-

ring en pechhulp. Is het contract afgelopen? Dan moet 

je de fiets inleveren, maar kun je, als je wilt, een nieuw 

contract afsluiten en weer een gloednieuwe (elektrische) 

fiets rijden.

2. Wat kost het?

Hoeveel je betaalt voor een leasefiets, hangt af van je 

inkomen en de gemaakte afspraken met je werkge-

ver. Als je werkgever alle leasekosten op zich neemt -  

variërend van enkele tientjes tot meer dan 150 euro per 

maand - betaal je voor een nieuwe e-bike van 2.000 euro 

slechts 5 euro bijtelling per maand. Een speed pedelec 

van 3.500 euro komt uit op 7,50 à 10 euro per maand. 

3. Bijtelling?

Sinds 1 januari 2020 is de fiscale fietsregeling versimpeld. 

Net als voor leaseauto’s geldt voor het privégebruik van de 

leasefiets een jaarlijkse bijtelling van 7% over de consumen-

tenadviesprijs. De werkgever telt dit bedrag op bij het salaris 

en de werknemer betaalt hierover maandelijks belasting.

4. Liever zakelijk kopen?

Dat kan op meerdere manieren met verschillende fiscale 

regels. Wist je bijvoorbeeld dat je als zzp’er meer dan 40% 

belastingvoordeel kunt krijgen als je een speed pedelec za-

kelijk koopt? Kijk voor alle mogelijkheden op: 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/fiets-van-de-zaak.

5. Kopen of leasen?

Dat hangt grotendeels af van het model en prijskaartje, 

maar er zijn meer factoren om rekening mee te houden. 

Denk bijvoorbeeld ook na over onderhoudskosten, ver-

zekering, schade en de restwaarde van de fiets.

Ben je als forens de files zat? Dan is de e-bike 

voor het woon-werkverkeer een (financieel) aan-

trekkelijk alternatief, zeker met de nieuwe bij- 

tellingsregeling.
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Reiskostenvergoeding
Goed om te weten: als je met de leasefiets naar 

het werk komt, ontvang je géén reiskostenver-

goeding. Reis je een aantal dagen met de auto of 

ov? Dan kun je wél een vergoeding krijgen. Wat 

voor jou voordeliger is - reiskostenvergoeding of 

leasefiets - hangt dus af van jouw situatie.


