


Altijd 7% Bijtelling: ongeacht type fiets of gebruik

Leasetermijnen verrekenbaar met 
brutoloon (cafetariaregeling)

Valt volledig buiten de WKR

Kiest voor sterker fietsbeleid
vanaf 1-1-2020

Leasefiets mag naast kilometervergoeding
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LAB Duitsland
LEASE A BIKE wordt

opgericht

LAB Nederland
LEASE A BIKE gaat de 
Nederlandse markt op

ACHTERGROND

• Digitaal & geautomatiseerd platform

• Meer dan 20.000 fietsen op straat

• 800+ aangesloten LAB dealers in NL



WAT IS LEASE A BIKE?
LEASE-A-BIKE ORGANISATIE
• Zusterorganisatie van LEASE A BIKE Deutschland
• 5 jaar ervaring met zakelijke fietslease in Duitsland
• Onderdeel van Pon.Bike

LEASE-A-BIKE PLATFORM
• Geautomatiseerd online platform
• Verbind werkgever, werknemer en 

fietsendealer met elkaar
• Eenvoudig en snel

PROPOSITIE

PLATFORM

ORGANISATIE

LEASE-A-BIKE PROPOSITIE
• Maakt gebruik van nieuwe fiscale mogelijkheden
• Faciliteert werkgevers in het bieden van een 

leasefiets aan werknemers
• Full-service leasefietsen aanbod
• Alle type- en merkfietsen 





De fiscale wijzigingen per 1 januari 2020

KILOMETER 
VERGOEDING

WKR
WERKKOSTENREGELING

(OUDE FIETSPLAN)
ZAKELIJK LEASEN

Alle huidige faciliteiten blijven bestaan in 2020. Het 
belangrijkste verschil is dat het eenvoudiger wordt voor 

de werkgever om een lease fiets aan te bieden.

Dit komt door de invoering van een vast 
bijtellingspercentage van 7% voor het privé gebruik van 

de lease fiets. Ook gaat de nieuwe regeling buiten de 
werkkostenregeling om.

RENTELOZE LENING
AANKOOP FIETS 

REISKOSTENVERGOEDING MAG BEHOUDEN BLIJVEN VOOR LEASEFIETSERS WANNEER ZIJ MET EEN ANDER VERVOERSMIDDEL DAN DE 
LEASEFIETS NAAR WERK REIZEN. ZAKELIJKE LEASE MAG OOK NAAST DE LEASEAUTO OF OV-VERGOEDING.

BESTAANDE REGELINGEN NIEUWE REGELING



VERSCHILLENDE LEASE SCENARIO’S

Werkgever
faciliteert

Gedeelde
investering

Werkgever
investeert

Alle drie de mogelijkheden om LEASE A BIKE aan te bieden vallen buiten de WKR

1. Werkgever betaalt volledige leasekosten
2. Als deel van het lease auto budget 
3. Als deel van mobiliteitsbudget

 Werkgever bespaart op o.a. auto, brandstof en parkeerkosten

1. Werkgever en werknemer bepalen verdeling in kosten
2. Vaste bijdrage van € X,- per maand
3. Bijdrage op basis van vervallen kilometervergoeding

1. Leasebedrag volledig verrekend met brutoloon werknemer
2. Fiscaal voordeel van 25-40% t.o.v. privé aanschaf

 Werkgever bespaart op sociale lasten (17%)

Bij alle drie mogelijkheden biedt LEASE A BIKE de werknemer de kans om zijn of haar eigen fiets na 36 maanden voor 15% over te nemen.



VOORBEELD LEASE SCENARIO’S

Werkgever
faciliteert

Gedeelde
investering

Werkgever
investeert

Bereken jouw leasekosten op lease-a-bike.nl

Werknemer 
selecteert fiets

€2500 

Bruto bijdrage per 
maand werkgever

€90,37

Netto bijdrage per 
maand werknemer

€7,18 

€2500 €50 €27,67 

€2500 €0 €53,05 

http://www.lease-a-bike.nl/calculator


SERVICE & VERZEKERINGSPAKKETTEN



DE VOORDELEN VOOR WERKNEMERS

KIEZEN VOOR EEN FIETS & DEALER NAAR KEUZE

• Alle merken en modellen tussen €499 - €14.999 kunnen geleased worden

• Met meer dan 800 aangesloten dealers, is er altijd een dealer in de buurt

KIEZEN VOOR VOLLEDIGE ONTZORGING

• Elke leasefiets is altijd gekoppeld aan een servicepakket voor onderhoud

• Verzekering en pechhulp zijn altijd onderdeel van het leaseaanbod

KIEZEN VOOR MINIMAAL 25% FINANCIEEL VOORDEEL T.O.V. PRIVÉ-AANKOOP

• Eigen bijdrage kan betaald worden via brutoloon (dit bespaart inkomstenbelasting)

• Geen grote uitgave in een keer, maar gespreid betalen over 36 maanden

• Na 36 maanden mogelijkheid tot overnemen fiets voor +-15% van de cataloguswaarde



DE VOORDELEN VOOR WERKGEVERS

KIEZEN VOOR DUURZAAMHEID & VITALITEIT

• Een fiets is ruim 30x schoner dan een auto

• Regelmatige fietsers zijn minder vaak ziek

KIEZEN VOOR GOED WERKGEVERSCHAP

• Leasefiets kan uitstekend naast een leaseauto en OV-kaart

• Leasefiets mag naast kilometervergoeding

• Bepaal zelf of u meebetaalt of alleen faciliteert

KIEZEN VOOR BESPAREN OP KOSTEN

• Leasefiets is 10x goedkoper dan een leaseauto

• Besparen op parkeerkosten

• 17% besparing op sociale lasten (in geval van faciliteren)



• Uitvoeren krediet-check
• Contracten tekenen
• Voorwaarden voor fietslease 

(max. prijs, etc.)
• Toevoegen addendum 

werknemer - werkgever

• LAB levert promotie content
• LAB denkt mee over activaties

• Valt altijd binnen de door jou 
gestelde voorwaarden

• Maandelijkse export vanuit het 
platform met startdatum 
bijtelling en maandelijks in te 
houden brutoloon per 
werknemer



Volledig digitaal & geautomatiseerd proces

HOE WERKT LEASE A BIKE VOOR WERKNEMERS 



HOE WERKT LEASE A BIKE VOOR WERKNEMERS

• Hiermee krijg je een unieke 
code vanuit je account

• Dealer voert code in en ziet 
voorwaarden voor fietslease

• Klant kiest fiets uit binnen de 
voorwaarden

• Het addendum wordt door het 
platform opgemaakt met de 
gekozen fiets en digitaal 
getekend door de werknemer

• Werknemer ontvangt afhaal 
code en kan de fiets 
meenemen



Zet heel werkend Nederland op de fiets



MEESTGESTELDE WERKGEVER VRAGEN
Wat indien een werknemer voortijdig uit dienst gaat?
Werkgever (WG) en werknemer (WN) sluiten onderling een addendum af op de bestaande arbeidsovereenkomst. LEASE A BIKE levert hiervoor een 
format aan waarin afspraken worden vastgelegd bij voortijdige beëindiging van de WN, zoals dat WN bij (vrijwillige) uitdiensttreding verplicht is 
om de resterende leasetermijnen netto af te betalen. In deze constructie betaalt de WG altijd eerst de resterende leasetermijnen aan de 
leasemaatschappij, welke hij vervolgens netto verhaalt bij WN. Hierbij is het ook mogelijk voor WN om de fiets over te nemen, waarbij het 
overnamebedrag wordt verrekend met de resterende leasetermijnen. Indien een werkgever deze voorwaarde niet opneemt biedt LEASE A BIKE 
drie andere opties om het risico voor de werkgever
tot een minimum te beperken:
1. WG krijgt de optie om de resterende leasetermijnen af te betalen (zonder service en verzekering kosten);
2. WG vindt een andere WN die het bestaande leasecontract overneemt;
3. WG kan maximaal 4% van de actieve leasecontracten kosteloos en boetevrij inleveren bij de leasemaatschappij.

Wat gebeurt er met de netto woon-werk kilometervergoeding?
De leasefiets mag altijd in combinatie met de leaseauto, het Openbaar Vervoer (OV) en de netto woon-werk kilometervergoeding worden 
aangeboden. Voor de dagen en/of kilometers dat zij met auto of OV reizen mag de WG de kilometervergoeding blijven uitkeren. Echter, voor de 
afgelegde kilometers met de leasefiets heeft de WN géén recht meer op de onbelaste kilometervergoeding. Belangrijk is dat WGs deze verdeling 
aannemelijk kan maken, eventueel in overleg met de
belastinginspecteur.

Wat is de terugkerende workload voor salarisadministratie?
De workload voor de salarisadministratie is minimaal. LEASE A BIKE levert 1x per maand een export vanuit het platform met een compleet 
overzicht van deelnemende WNs, de ontvangstdatum van de fiets en het eventueel in te houden bedrag van het brutoloon. Dit hoeft slechts 
éénmalig bij aanvang van het contract ingeregeld te worden.

Valt het binnen de werkkostenregeling?
Nee, alle bijdragen van werkgever voor een leasefiets vallen buiten de werkkostenregeling (WKR).

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van het platform?
Nee, er zijn geen kosten verbonden voor het gebruik van het LEASE A BIKE platform.



CAFETARIAREGELING

Omdat niet elke WG voor zijn WN de leasekosten zal dragen kent de leaseregeling ook een mogelijkheid om alleen te faciliteren. 
Hierbij betaalt WN (een deel van) het leasebedrag door vrijwillig brutoloon uit te ruilen. De Belastingdienst heeft een 
beleidsbesluit opgesteld over de cafeteriaregeling. Hierin geeft de Belastingdienst WG’s keuzevrijheid over de exacte invulling 
geven, maar benadrukt dat een aantal punten duidelijk naar voren moeten komen bij uitvoering:

1. De leasefietsregeling moet duidelijk omschreven zijn;
2. De fiscale en andere inkomen gerelateerde gevolgen
3. Wat de gevolgen zijn bij uitdiensttreding van WN
4. Duidelijke afspraken en acceptatie over de tijdelijke verlaging van het brutoloon evenals de tijdsduur en het 

overeengekomen (lease) bedrag1

WN gaat hierbij akkoord met een tijdelijke verlaging van het brutoloon. WG bepaalt hoe deze uitruil wordt verwerkt in de 
salarisadministratie en of dit invloed heeft op de hoogte van het vakantiegeld, bonus of 13e maand van WN.

1 Besluit Ministerie van Financiën, 12 december 2017, nr.2017-188201



LEASEFIETS EN DE ONBELASTE KM-VERGOEDING

De onbelaste kilometervergoeding kan uitgekeerd worden in 
combinatie met de leasefiets, dit werkt als volgt. Voor de afgelegde 
kilometers met de leasefiets heeft de WN géén recht op de onbelaste 
kilometervergoeding. Echter, voor de dagen en/of kilometers dat WN 
met een alternatief vervoersmiddel (eigen auto, OV) reist mag WG de 
kilometervergoeding blijven uitkeren. 

Belangrijk is dat WG en WN aannemelijk kunnen maken dat deze woon-
werk kilometers niet met de leasefiets, maar met de auto / OV zijn 
afgelegd. Het Ministerie van Financiën laat de wijze van ‘aannemelijk 
maken’ over aan WG om dit met eigen adviseur / belastinginspecteur af 
te spreken.


