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Door Heleen Elbert

Mr. (H.A.) Heleen Elbert is fiscaal jurist. Sinds 2010 
is zij werkzaam als zelfstandig belastingadviseur bij 
ELBERT Fiscaal. Sinds 1 maart 2021 is zij eigenaar van 
het bedrijf Auto & Fiscus. Heleen Elbert heeft jaren-
lange ervaring als docent en als spreker bij diverse 
congressen. Zij is daarnaast als auteur verbonden aan 
diverse fiscale tijdschriften.

In het dossier Fiets van de zaak legt Heleen Elbert uit 
wat een fiets van de zaak precies is. Zij gaat onder 
meer in op de bijtelling voor het privégebruik van de 
fiets van de zaak, de eigen bijdrage en de bewijslast  
maar ook op het vergoeden of verstrekken van een 
fiets en de renteloze lening voor de aanschaf van een 
fiets.
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In 2022 start Salaris Vanmorgen met een zestal 
inhoudelijke dossiers onder redactie van de hoofd-
redacteur Caroline Jansen. Deze dossiers geven een 
overzicht van de stand van zaken op een verdiepend 
niveau maar wel met de gebruikelijke praktische 
insteek die kenmerkend is voor SV en past bij de 
doelgroep.

1. Werkkostenregeling

2. Auto van de zaak

3. Fiets van de zaak

4. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

5. Pensioenstelsel 2023

6. AVG, privacy en bewaartermijnen rond 
 personeelsdossier
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Dossier Fiets van de zaak

NR. 3

Inleiding

De ontwikkelingen rondom de fiets van de zaak zijn in 
de fiscale praktijk nog redelijk onontwikkeld terrein. 
De bijtelling bestaat immers nog maar relatief kort. 
Hoewel de regeling in eerste instantie lijkt op de rege-
ling rondom de auto van de zaak, kan de regeling in 
de praktijk heel anders uitwerken. In dit dossier gaan 
we in op de meest recente stand van zaken op het 
gebied van deze bijtelling, de vergoedingen en diverse 
andere zaken. Wij belichten deze problematiek vanuit 
de loonbelastingaspecten.

1. Wat is een fiets?

Dit lijkt op het eerste gezicht misschien een vreemde 
vraag, maar voor de toepassing van de verschillen-
de fiscale regelingen is het antwoord op deze vraag 
bijzonder relevant. Zo geldt de bijtelling bijvoorbeeld 
niet alleen voor fietsen, maar ook voor de speedpede-
lec die officieel een bromfiets is. Op tweewielers die 
niet onder de wettelijke definitie van de bijtelling voor 
de fiets van de zaak vallen, is de bijtelling niet van 
toepassing. Het privégebruik wordt dan niet belast 
met het standaardpercentage, maar op grond van de 
hoofdregel. 

Waarde in het economische verkeer
Volgens de hoofdregel is loon of winst in natura 
bijvoorbeeld belast tegen de waarde in het economi-
sche verkeer. Bij vervoermiddelen bereken je deze te 
belasten waarde in het economische verkeer volgens 
de volgende formule:

Werkelijke privékilometers x werkelijke kilometerprijs.

Werkelijke kilometerprijs?
Hoewel voor de bewijslast in dit geval de minder 
zware versie (aannemelijk maken) geldt, is de bere-
kening in de praktijk niet altijd even eenvoudig. Wat 
is bijvoorbeeld de werkelijke kilometerprijs van een 
vervoermiddel? Soms kun je deze prijs terugvinden op 
internet, maar je zou ook aan kunnen sluiten bij het 
totaal van de jaarlijkse kosten en afschrijvingen van 
dit vervoermiddel, gedeeld door het aantal kilometers 
dat dat jaar in totaal is gereden. Een voorbeeld van 
een vervoermiddel dat niet onder de bijtellingregels 
valt, is bijvoorbeeld een motorfiets of een ‘gewone ‘ 
bromfiets.

De definitie

Fiets

Volgens de Van Dale, is een fiets een tweewielig 
voertuig dat wordt voortbewogen door op pedalen te 
trappen.

Fiets met trapondersteuning

Een fiets met trapondersteuning is, het woord zegt 
het al, een fiets en valt dus ook onder deze bijtel-
ling. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel ea, 
van de Wegenverkeerswet 1994 is dit een fiets die 
is voorzien van een elektrische hulpmotor met een 
nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW 
en waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert 
en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig 
een snelheid van 25 km/h bereikt, of eerder, indien de 
bestuurder ophoudt met trappen.
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In artikel 13ter Wet LB, het basisartikel voor de 
bijtelling van de fiets van de zaak, wordt voor deze 
bijtelling onder een fiets mede verstaan een brom-
fiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, 
van de Wegenverkeerswet 1994, indien deze mede 
door menselijke spierkracht wordt aangedreven en is 
uitgerust met een elektromotor.

Speedpedelec

Een speedpedelec is, in tegenstelling tot een fiets met 
trapondersteuning, een bromfiets. Wanneer er in de 
wet alleen een regeling zou hebben gestaan voor de 
fiets van zaak, zou deze speedpedelec dus niet onder 
de bijtelling, maar onder de hoofdregel (waarde in het 
economische verkeer) vallen. Omdat het niet de be-
doeling is dat alle bromfietsen onder de bijtelling voor 
de fiets van de zaak vallen, is de uitbreiding van het 
wetsartikel heel specifiek verwoord. Een bromfiets 
valt namelijk alleen onder deze bijtelling wanneer 
deze ook door menselijke spierkracht wordt aange-
dreven en bovendien is uitgerust met een elektromo-
tor.

2. Wat is precies een fiets van de zaak?

Met een fiets van de zaak bedoelen we natuurlijk een 
fiets die op de balans van de bv staat, oftewel een 
fiets die tot het zakelijke vermogen van een bedrijf 
wordt gerekend. Dit betekent in de praktijk dat je de 
kosten, lasten en afschrijvingen van de fiets van de 
winst van het bedrijf af mag trekken. Een eventuele 
boekwinst bij de verkoop van de fiets is belast, een 
eventueel boekverlies is aftrekbaar.

Als een werkgever een (elektrische) fiets aan de 
werknemer verstrekt, of als de werkgever de kosten 
van een fiets aan de werknemer vergoedt, is dus geen 
sprake van een fiets van de zaak.

Let op: ook een privéfiets kan soms worden gezien 
als een fiets van de zaak. Dit is bijvoorbeeld het geval 
als de werkgever ruimschoots alle kosten vergoedt 
die de werknemer voor zijn eigen fiets heeft gemaakt. 
De bewijslast daarvoor ligt overigens bij de Belas-
tingdienst. De inspecteur moet dit dus aannemelijk 
maken. Houd dit (beperkte) risico wel in de gaten. Je 
loopt hier in de praktijk wel eens tegenaan bij een 
werknemer die een hoge reiskostenvergoeding ont-
vangt of die gebruik maakt van een mobiliteitsbudget.

Kopen of leasen
De werkgever kan ervoor kiezen om zelf fietsen aan te 
schaffen of fietsen te leasen via een leasemaatschap-
pij. 
Bij zelf kopen betaalt de werkgever zelf de aanschaf 
van de fiets. Daar kunnen de kosten voor  onderhoud, 
reparatie, verzekeringen en het opladen van elektri-
sche fietsen nog bijkomen. Dit hangt af van de afspra-

ken die de werkgever maakt met de werknemers. De 
kosten die de werkgever maakt voor de fiets, kun je 
aftrekken van de winstbelasting. 

Bij een fiets leasen via een leasemaatschappij betaal 
je maandelijks een leasebedrag waar alle kosten in 
zijn verwerkt. Deze kosten kun je aftrekken van de 
winstbelasting.   

3. Bijtelling

De bijtelling voor de fiets van de zaak staat pas rela-
tief kort in de wet: sinds 1 januari 2020. Dit betekent 
dat het privégebruik van de fiets van de zaak tot en 
met 1999 werd belast volgens de hoofdregel, oftewel 
op basis van de werkelijke waarde van het privége-
bruik.

Let op: een fiets van de zaak uit 1998 is in 1998 en 
1999 dus belast tegen de waarde in het economische 
verkeer en per 2020 op basis van de nieuwe bijtel-
lingsregeling. Er is geen overgangsregeling voor ‘oude’ 
fietsen.

De bijtelling voor het privégebruik van de fiets van de 
zaak is te vinden in artikel 13ter van de Wet LB. 

Artikel 13ter
1. Indien ook voor privédoeleinden een fiets ter

beschikking is gesteld, wordt het voordeel op ka-
lenderjaarbasis gesteld op 7% van de waarde van
de fiets. De fiets wordt in ieder geval geacht ook
voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld
indien de fiets ook voor woon-werkverkeer ter be-
schikking is gesteld.

2. Het voordeel wordt in aanmerking genomen voor
zover het uitgaat boven de vergoeding die de
werknemer voor het gebruik voor privédoeleinden
is verschuldigd.

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een
fiets mede verstaan een bromfiets als bedoeld in
artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Wegenver-
keerswet 1994, indien deze mede door menselijke
spierkracht wordt aangedreven en is uitgerust met
een elektromotor.

4. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de
waarde van de fiets verstaan de in Nederland door
de fabrikant of importeur publiekelijk kenbaar ge-
maakte consumentenadviesprijs van de fiets. Indien
voor de fiets geen consumentenadviesprijs beschik-
baar is, wordt aangesloten bij de consumentenad-
viesprijs van de meest vergelijkbare fiets.

Verschillen met bijtelling auto
Deze bijtelling lijkt op het eerste gezicht wel wat op 
de bijtelling voor het privégebruik van de auto van 
de zaak van artikel 13bis van de Wet LB, maar let op: 
schijn bedriegt. De volgende drie verschillen springen 
het meest in het oog:
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Verschil 1. De terbeschikkingstelling

Bij de auto is het aan de inspecteur om aannemelijk 
te maken dat de auto ter beschikking is gesteld aan 
de werknemer. Kan de inspecteur dat niet? Dan is 
er geen bijtelling. De regeling rondom de fiets van 
de zaak is qua bewijslast iets eenvoudiger voor de 
inspecteur. Ook bij de fiets is de bijtelling alleen van 
toepassing als de fiets ook voor privédoeleinden ter 
beschikking is gesteld, maar bij de fiets is expliciet een 
zin toegevoegd over deze terbeschikkingstelling. 

Woon-werkverkeer
Als de fiets ter beschikking is gesteld voor het 
woon-werkverkeer (dat zakelijk is), wordt de fiets ook 
geacht voor privédoeleinden ter beschikking te zijn 
gesteld. 

Geen woon-werkverkeer
Is de fiets niet ter beschikking gesteld voor het 
woon-werkverkeer, dan is de bewijslast anders. In dat 
geval is het namelijk aan de inspecteur om aanneme-
lijk te maken dat de fiets ter beschikking is gesteld. 
Kan de inspecteur dat niet, dan is er dus geen bijtel-
ling. Qua bewijslast spelen de woon-werkkilometers 
dus een cruciale rol. Woont de werknemer naast de 
zaak of maakt de werknemer geen woon-werkkilo-
meters? Dan is het dus verstandig om je eerst af te 
vragen of de bijtelling hier wel van toepassing is.

Verschil 2. Het maximum

Een ander verschil tussen de bijtelling voor de fiets 
en de bijtelling voor de auto, is het ontbreken van 
de woorden ‘ten minste’. De bijtelling voor de auto is 
namelijk ‘ten minste’ 22% of 35%, terwijl de bijtelling 
voor de fiets eenvoudigweg op 7% is gesteld. 
Bij excessief privégebruik van de auto van de zaak, 
zou de inspecteur op grond hiervan de bijtelling op 
een hoger percentage vast kunnen stellen dan de in 
de wet genoemde 22% of 35%. Bij excessief privége-
bruik van een fiets van de zaak kan de inspecteur de 
bijtelling niet hoger stellen dan de genoemde 7%. De 
werknemer mag de fiets van de zaak dan ook fiscaal 
gezien onbeperkt privé gebruiken. Dus ook voor een 
fietstochtje, de boodschappen of het wegbrengen van 
de kinderen.  

Verschil 3. Geen tegenbewijs

De bijtelling voor de auto van de zaak kun je voorko-
men door te bewijzen dat je in dat jaar niet meer dan 
500 kilometer privé hebt gereden. Bij een fiets van de 
zaak is een dergelijk tegenbewijs niet mogelijk. Heb je 
de beschikking over een fiets van de zaak, dan krijg je 
dus een bijtelling of je nu privé hebt gefietst of niet. 
Als een werknemer de fiets van de zaak niet privé 
gebruikt, zou het onder omstandigheden wellicht 
voordeliger kunnen zijn om de fiets te vergoeden of te 

verstrekken en hem of haar vervolgens een reiskos-
tenvergoeding te geven.

4. Leasefiets of koopfiets?

Voor de bijtelling van de fiets van de zaak maakt het 
niet uit of de werkgever de fiets heeft gekocht of door 
middel van financial lease (‘koop of afbetaling’) of ope-
rational lease (‘huur’) ter beschikking heeft gekregen.

Als de werknemer de fiets in privé koopt of leaset, is  
geen sprake van een fiets van de zaak maar van een 
privéfiets van de werknemer. Krijgt de werknemer 
vanwege de werkgever korting op de fiets of de lease-
prijs van de fiets, dan kan dit voordeel wel belast zijn. 

5. De bijtelling in 2022

Net als in 2020 en 2021, is de bijtelling in 2022 gesteld 
op 7%. Let op:  dit is per kalenderjaar. Heeft de werk-
nemer slechts een deel van het jaar een fiets van de 
zaak, dan is de bijtelling dus maar een deel van het 
jaar van toepassing.

Deze 7% bijtelling wordt berekend over de waarde 
van de fiets. De werkgever telt dit bedrag op bij het 
salaris. Hierover betaalt de werknemer dan elke 
maand belasting.

6. De waarde van de fiets

De waarde waarover de bijtelling van 7% wordt bere-
kend, is niet de factuurwaarde van deze fiets, maar de 
consumentenadviesprijs (inclusief btw) van deze fiets. 
Dit is de in Nederland door de fabrikant of importeur 
publiekelijk kenbaar gemaakte prijs. 

Met importeur wordt overigens de importeur bedoeld 
die door de fabrikant is aangewezen als importeur. 
Haal je zelf een fiets uit het buitenland, dan ben je 
dus wel de importeur van deze fiets, maar niet de 
importeur die hier wordt bedoeld.

Voorbeeld waarde fiets
De factuurwaarde van de fiets is € 1.000 inclusief 
btw, de consumentenadviesprijs bedraagt € 1.200 
inclusief btw.
Bijtelling: 7% van € 1.200 = € 84 per jaar.

Tip: De consumentenadviesprijs is voor veel fietsen te 
vinden in de database van de RAI: https://www.bijtel-
lingfietsvandezaak.nl/. Ook de Belastingdienst baseert 
zich op deze website. 
Is de consumentenadviesprijs niet te achterhalen, 
dan mag je de consumentenadviesprijs van de meest 
vergelijkbare fiets gebruiken.
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7. Bijtelling over de consumentenadvies-
prijs inclusief accessoires?

Bij de invoering van de bijtelling voor de fiets van de 
zaak is in de memorie van toelichting bij de Fiscale 
vergroeningsmaatregelen 2019 een kort stuk gewijd 
aan de accessoires: 

“Accessoires bij de fiets die deel uitmaken van de consu-
mentenadviesprijs en met de fiets ter beschikking worden 
gesteld, vallen onder deze forfaitaire regeling. Voor ter be-
schikking staande accessoires die geen deel uitmaken van 
de consumentenadviesprijs geldt niet het forfait, maar de 
hoofdregel.” (Kamerstukken II, 2018-2019, 35029, nr. 3)

De accessoires die deel uitmaken van de consumen-
tenadviesprijs en met de fiets ter beschikking worden 
gesteld, zitten dus al in de bijtelling verwerkt. Voor 
andere accessoires geldt de hoofdregel. Ik leg zo uit 
dat later aangebrachte accessoires belast kunnen zijn, 
zie echter ook mijn opmerkingen bij paragraaf 9 Bijko-
mende kosten fiets van de zaak.

8. Bijtelling fiets en werkkostenregeling

De werknemer mag de fiets van de zaak privé gebrui-
ken en heeft daar voordeel van. Dit voordeel wordt 
gezien als ‘loon in natura’. Dit betekent dat de bijtelling 
voor de fiets van de zaak is belast met loonbelasting 
en premie volksverzekeringen. Daarnaast betaalt de 
werkgever premies werknemersverzekeringen en de 
werkgeversheffing Zvw over dit loon. De bijtelling mag 
je eventueel ook als eindheffingsloon aanwijzen. Het 
bedrag komt dan ten laste van de vrije ruimte in de 
werkkostenregeling (WKR). Kom je boven de vrije ruim-
te uit, dan betaal je 80 procent eindheffing.

De WKR wordt vaak ingezet voor een belastingvrije 
fiets of e-bike van de zaak. De werkgever mag zelf 
bepalen welke keuzes hij maakt, zolang het maar wel 
in de vrije ruimte van de WKR past. Een werkgever 
mag in 2022 via de WKR voor de eerste € 400.000 van 
de loonsom een percentage van 1,7% als onbelaste 
vergoeding aan de werknemer geven. Voor het bedrag 
boven € 400.000 geldt het percentage van 1,18%.

Als sprake is van een fiets van de zaak, is er voor de 
dagen waarop de werknemer met die fiets van de zaak 
reist geen onbelaste reiskostenvergoeding mogelijk 
voor de met de fiets afgelegde kilometers. Wil de 
werkgever gebruik maken van de gerichte vrijstelling 
voor reiskosten, dan moet de werkgever dus aanne-
melijk kunnen maken dat voor de te vergoeden kilo-
meters geen gebruik is gemaakt van vervoer vanwege 
de werkgever, zoals een fiets van de zaak. 

9. Bijkomende kosten fiets van de zaak

Wanneer sprake is van een fiets van de zaak, kan de 
werkgever diverse kosten onbelast vergoeden. Er is in 
dat geval namelijk sprake van intermediaire kosten. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verzekering, de 
kosten van reparatie, een extra fietsslot, fietstassen, 
of een tassensteun. Ook kan de werkgever de elektri-
citeitskosten van een accu voor een elektrische fiets 
van de zaak onbelast vergoeden.

Let op: Een regenpak hoort hier echter niet bij. Het 
ter beschikking stellen daarvan is loon, maar mag de 
werkgever desgewenst wel aanwijzen als eindhef-
fingsloon.

10. Eigen bijdrage fiets van de zaak

Betaalt de werknemer een eigen bijdrage voor het 
privégebruik van de fiets van de zaak? Dan kan deze 
eigen bijdrage in mindering worden gebracht op 
de bijtelling. De werknemer ziet dit terug op zijn of 
haar loonstrookje. Dit is echter alleen mogelijk als 
de werkgever en de werknemer dit vooraf schriftelijk 
overeenkomen. Is dit niet vastgelegd? Dan is de eigen 
bijdrage aftrekbaar in de verhouding van het aantal 
privékilometers ten opzichte van het totaal aantal in 
het jaar gefietste kilometers.

Let op: de bijtelling kan op kalenderjaarbasis niet 
negatief worden!

In de praktijk wordt niet altijd aandacht besteed aan 
deze beperking. Wanneer aan een werknemer een 
fiets van de zaak ter beschikking wordt gesteld met 
een consumentenadviesprijs van stel € 5.000 inclusief 
btw, is de jaarlijkse bijtelling 7% van dit bedrag: € 350. 
Vraagt de werkgever een eigen bijdrage van € 50 per 
maand aan de werknemer, dan kan hiervan slechts 
een deel worden ‘verzilverd’. Van de jaarlijkse € 600 
kan slechts € 350 in mindering worden gebracht op 
de bijtelling. De werknemer bespaart in dat geval dus 
alleen de belastingheffing over € 350, de resterende 
€ 250 betaalt hij ‘netto’.

Verlaging brutoloon
Als alternatief wordt wel eens gekozen voor een 
verlaging van het brutoloon van de werknemer. In dat 
geval bespaart de werknemer mogelijk wel belasting 
over de totale verlaging van het brutoloon, maar deze 
verlaging heeft ook invloed op andere regelingen, 
zoals een pensioenregeling, het vakantiegeld, de 
werknemersverzekeringen et cetera. Bovendien is het 
de vraag of een zogenoemde een-op-eenverlaging 
met de bijdrage voor de fiets van de zaak voor de 
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Belastingdienst acceptabel is. Vooroverleg is in zo’n 
geval aan te raden. Raadpleeg daarnaast de mini-
mumloonvereisten en – indien van toepassing - de 
cao-bepalingen.

11.  Fiets vergoeden

Als de werkgever zijn werknemer een vergoeding 
betaalt voor de aanschaf van een fiets, is geen sprake 
van een fiets van de zaak maar van een eigen fiets 
van de werknemer. De vergoeding is belast, maar de 
bijtelling is in dat geval niet van toepassing. De werk-
gever mag de werknemer voor de zakelijke fiets-
kilometers een onbelaste kilometervergoeding van 
19 cent geven. Een vergoeding van reparatiekosten, 
verzekering en dergelijke is in zo’n geval belast, tenzij 
deze als eindheffingsloon aangewezen kan worden.

Tip: er geldt een gerichte vrijstelling voor een rentelo-
ze lening waarmee de werknemer een fiets aanschaft. 
Deze renteloze lening zou eventueel kunnen worden 
afgelost met de gericht vrijgestelde reiskostenvergoe-
ding, zie ook het rekenvoorbeeld bij de paragraaf 14 
Fiets en cafetariaregeling.

12. Fiets verstrekken

Als de werkgever de werknemer een fiets geeft (ver-
strekt), is er vanaf het moment van verstrekken geen 
sprake meer van een fiets van de zaak maar van een 
eigen fiets van de werknemer. De bijtelling is in dat 
geval niet van toepassing. De werkgever mag de werk-
nemer voor de zakelijke fietskilometers een onbelaste 
kilometervergoeding van 19 cent geven. Een vergoe-
ding van reparatiekosten, verzekering en dergelijke is 
in zo’n geval belast, tenzij deze als eindheffingsloon 
aangewezen kan worden. 
Het verstrekken van de fiets is belast loon, maar de 
fiets zelf zou onder voorwaarden ook als eindhef-
fingsloon ten laste van de vrije ruimte kunnen worden 
gebracht.

13. Renteloze lening voor de aanschaf 
van een fiets

Wanneer de werkgever zijn werknemer geld leent 
voor de aanschaf van een fiets, moet er in principe 
een zakelijke rente worden berekend aan de werk-
nemer. Berekent de werkgever geen zakelijke rente, 
dan is dat voordeel aan te merken als belast loon. 
Voor een bepaald soort personeelsleningen geldt 
echter een speciale regeling. Het rentevoordeel dat 
de werknemer heeft op een lening van zijn werkgever 
of een met zijn werkgever verbonden vennootschap 
kan namelijk onder een zogenoemde nihilwaardering 

vallen. Dit is het geval als de lening betrekking heeft 
op de aanschaf van een gewone fiets, een elektrische 
fiets of een elektrische scooter, zie paragraaf 22.2.5 
van het Handboek Loonheffingen. Zie ook  rekenvoor-
beeld 2 in de volgende paragraaf.

14. Fiets en cafetariaregeling

Wanneer de werkgever een zogenoemde cafetariare-
geling kent, kan deze ook toegepast worden voor de 
aanschaf van een fiets. In het Handboek Loonheffin-
gen geeft de Belastingdienst de volgende voorbeel-
den van de hiermee te bereiken belastingbesparing. 
Ik heb daarbij het tarief aangepast naar het belasting-
tarief voor 2022.

Voorbeeld 1: aanschaf van een fiets 
Een werknemer koopt een elektrische fiets van 
€ 1.500. Je zet € 1.500 van het brutoloon van 
de werknemer om in een vergoeding voor de 
aanschaf van de fiets. Deze aanschafkosten wijs 
je aan als eindheffingsloon. Als de vrije ruimte 
niet wordt overschreden, betaal je daarover geen 
belasting. Bij een belastingtarief van 37,07% heeft 
de werknemer een belastingvoordeel van € 556. 

Voorbeeld 2: combinatie van aanschaf 
en gebruik 
De werkgever verstrekt de werknemer een ren-
teloze lening van € 1.500 om een fiets te kopen. 
De werknemer krijgt van de werkgever bovendien 
een vergoeding van € 0,15 per kilometer voor 
woon-werkverkeer. De woon-werkafstand van de 
werknemer is 4 kilometer. Per werkdag krijgt hij 
dus een vergoeding van € 1,20. De werknemer zet 
deze vergoeding in voor aflossing van de lening. 
Als de werknemer 20 dagen per maand werkt, 
krijgt hij maandelijks een vergoeding van € 24. De 
werknemer heeft de lening van € 1.500 dan na 
ongeveer 5 jaar terugbetaald. 
De aanschaf van de fiets gaat niet ten koste van  
de vrije ruimte, omdat sprake is van een lening 
aan de werknemer die de werkgever moet terug-
betalen. 
De terugbetaling van de lening gaat ook niet ten 
koste van de vrije ruimte omdat de werknemer de 
lening aflost met een gerichte vrijstelling (de kilo-
metervergoeding). Voor het rentevoordeel geldt 
een nihilwaardering.
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Praktische aanwijzingen
In het Beleidsbesluit over de cafetariaregeling staat 
een aantal praktische aanwijzingen waaraan een 
cafetariaregeling moet voldoen. Deze regeling moet 
bijvoorbeeld het volgende bevatten:

een duidelijke omschrijving van de toekomstige 
keuzemogelijkheden voor de werknemer; 
duidelijke afspraken over en de nadrukkelijke 
acceptatie van de tijdelijke verlaging van het bru-
toloon, de tijdsduur daarvan en het overeengeko-
men bedrag;
een beschrijving van de mogelijke fiscale en 
andere (inkomens gerelateerde) gevolgen van de 
verlaging van het loon, zoals uitkeringen, werkge-
verspremies, pensioen en toeslagen;
indien van toepassing, de gevolgen bij uitdienst-
treding.

15. Stroomschema fiets

In het Handboek Loonheffingen van de Belasting-
dienst (paragraaf 23.7.5, versie voorjaar 2022) staat 
een handig stroomschema met betrekking tot de 
fiets:
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Stroomschema fiets
Gebruik dit stroomschema als de werknemer met de fiets reist.

De werkgever stelt een fiets ter beschikking voor 
privégebruik of woon-werkverkeer.

• Vergoeding van zakelijke kilometers is belast 
indien hiervoor de fiets is gebruikt. 

• 7% van de waarde van de (elektrische) fiets is 
loon. Of aanwijzen als eindheffingsloon in de 
vrije ruimte.

De werkgever  stelt een fiets ter beschikking die 
niet voor privé of woon-werkverkeer mag worden 
gebruikt. 

• Het zakelijk gebruik van de fiets is onbelast. 
• Vergoeding van de zakelijke kilometers is belast. 

De werkgever vergoedt of verstrekt een fiets. • Vergoeding of verstrekking van de fiets is loon 
van de werknemer of eindheffingsloon in de vrije 
ruimte. 

• Vergoeding van zakelijke kilometers van maxi-
maal € 0,19 per kilometer is onbelast. 

De werkgever vergoedt de zakelijke kilometers die 
de werknemer met de fiets rijdt. 

Vergoeding van zakelijke kilometers van maximaal 
€ 0,19 per kilometer is onbelast.
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De tien belangrijkste punten:

1 De fiets van de zaak is een fiets die op de balans 
van de bv of eenmanszaak staat, oftewel een fiets 
die tot het zakelijke vermogen van een bedrijf 
wordt gerekend. Een door het bedrijf geleaste fiets 
valt hier ook onder.

2   De bijtelling voor de fiets van de zaak staat sinds 
1 januari 2020 in de wet en is te vinden in artikel 
13ter van de Wet LB.

3  De bijtelling is ook in 2022 gesteld op 7%. Deze 
7% bijtelling wordt berekend over de waarde van 
de fiets. De waarde waarover de bijtelling van 7% 
wordt berekend, is de consumentenadviesprijs 
(inclusief btw) van deze fiets.

4  De bijtelling is belast maar mag je als eindhef-
fingsloon aanwijzen ten behoeve van de vrije 
ruimte in de werkkostenregeling (WKR). Als sprake 
is van een fiets van de zaak, is er voor de dagen 
waarop de werknemer met die fiets van de zaak 
reist geen onbelaste reiskostenvergoeding mogelijk 
voor de met de fiets afgelegde kilometers. 

5  Als sprake is van een fiets van de zaak, kan de 
werkgever diverse kosten onbelast vergoeden 
(intermediaire kosten), zoals de verzekering, repa-
ratiekosten, een extra fietsslot, fietstassen of een 
tassensteun.

6  Als de werknemer een eigen bijdrage voor het 
privégebruik van de fiets van de zaak betaalt, kan 
deze eigen bijdrage in mindering worden gebracht 
op de bijtelling op voorwaarde dat de werkgever 
en de werknemer dit vooraf schriftelijk overeenko-
men. De bijtelling kan hierdoor echter niet negatief 
worden.

7  Als de werkgever zijn werknemer een vergoeding 
betaalt voor de aanschaf van een fiets, is geen 
sprake van een fiets van de zaak maar van een 
eigen fiets van de werknemer. De vergoeding is 
belast, maar de bijtelling is niet van toepassing.  

8  Als de werkgever aan de werknemer een fiets ver-
strekt, is vanaf het moment van verstrekken geen 
sprake meer van een fiets van de zaak maar van 
een eigen fiets van de werknemer. De bijtelling is 
niet van toepassing.  

9  Als de werkgever zijn werknemer geld leent voor 
de aanschaf van een fiets, moet in principe een za-
kelijke rente worden berekend aan de werknemer. 
Berekent de werkgever geen zakelijke rente, dan is 
dat voordeel aan te merken als belast loon. 

10 Wanneer de werkgever een cafetariaregeling kent, 
is deze ook toepasbaar voor de aanschaf van een 
fiets.
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