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Fiets van de zaak en de fiscale regels



De (elektrische) leasefiets en het 
mobiliteitsbeleid van organisaties

ALD Automotive ziet dat de mobiliteitsbehoefte door 

COVID-19 versneld aan het veranderen is. Miljoenen 

Nederlanders reizen inmiddels weer op regelmatige 

basis naar het werk. Ze willen dat zo veilig mogelijk 

doen, bij voorkeur alleen en ze willen verschillende 

vormen van mobiliteit combineren. De fiets of e-bike 

speelt hierbij een grote rol.

Onderzoek onder 1.500 professionals
CG Research heeft in opdracht van ALD Automotive 
onderzoek gedaan naar de behoefte aan een (elektrische) 
leasefiets in combinatie met andere vormen van 
mobiliteit, waaronder de leaseauto en het OV.

Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen (deels)
thuis werken, maar lang niet iedereen. Wij zien dat de 
combinatie van een leaseauto en een lease-e-bike 
daardoor steeds populairder wordt. Het onderzoek laat 
ook zien dat een grote groep van werkend Nederland 
daar open voor staat. Meer dan de helft van de onder-
vraagden ziet de fiets als een mooie aanvulling op auto 
of OV. Hierbij wordt de (high speed) e-bike steeds 
populairder omdat er met gemak meer dan 20 kilometer 
mee afgelegd kan worden en het daarmee juist geschikt 
is voor woon-werkverkeer.

Rapport
Ook hebben we onderzocht of er interesse is voor een 
fiets van de zaak en we hebben de kennis omtrent de 
(nieuwe) fiscale regels in kaart gebracht. De resultaten 
van de meest relevante gegevens en uitkomsten van het 
onderzoek hebben we in dit rapport samengevat. 

Zo kunt u onder andere lezen dat er veel potentieel is 
voor de leasefiets, want het grootste deel van werkend 
Nederland staat open voor een fiets van de zaak. De 
fiscale regels zijn nog wel lastig en dit zorgt ervoor dat 
het voor een deel van de ondervraagden zelfs een 
barrière is om over te stappen naar een fiets van de zaak.

Voor werkgevers is dit het moment om te bekijken 
welke rol de (lease)fiets of (lease-)e-bike binnen het 
mobiliteitspakket kan krijgen. Op deze manier kunt u 
als werkgever zorgen voor een gezonde manier van 
reizen en kunt u tegemoetkomen aan de wensen van uw 
werknemers. Niet alleen draagt dit bij aan aantrekkelijk 
werkgeverschap, maar vitale medewerkers zorgen ook 
voor een gezonde organisatie. Met recht een win-
winsituatie…

Fietsbezit

96%

94%

Werknemers 
n=1.193

Leaserijders 
n=300



 Staat open voor een leasefiets  Staat niet open voor een leasefiets 

Werknemers n=1.193 Leaserijders n=300

Sta je open voor een leasefiets?

71% 57%

29%
43%

Een fiets van de zaak maakt het mogelijk om een 
(elektrische) fiets of een speed-pedelec te gebruiken 
voor woon-werkverkeer. De werknemer hoeft dan niet 
zelf een fiets te kopen. 

Hij of zij mag de fiets van de zaak fiscaal gezien on-
beperkt privé gebruiken. Dus ook voor een fietstochtje, 
de boodschappen of het wegbrengen van de kinderen. 
(bron: Rijksoverheid) 

In hoeverre ben je bekend met de leasefiets?

 Weleens van gehoord, maar niet goed mee bekend  (Redelijk) goed mee bekend, maar nooit een leasefiets gehad  
 Nooit van gehoord  Ik heb een leasefiets gehad in het verleden  Ik heb nu een leasefiets

Werknemers n=1.193 57% 24% 18%

1%1%

Man n=566 54% 31% 14%

1%1%

Vrouw n=626 59% 18% 22%

1%1%

18-29 jaar n=165 54% 18% 26%

1%1%

30-44 jaar n=442 56% 21% 20%

1%1%

45-59 jaar n=438 58% 25% 16%

0%1%

60 plus n=147 55% 33% 8%

1%1%

Leaserijders n=300 51% 26% 19%

2%2%



Waarom sta je niet open voor het leasen van een e-bike of fiets?

 Totaal n=477  Werknemers n=348  Leaserijders n=129

Ik woon te ver vanaf mijn werk om te fietsen

Fietsen kan niet met mijn beroep

Ik heb een hekel aan fietsen

Ik fiets niet

Anders, namelijk...

41%

37%
53%

13%

10%
19%

8%

8%
7%

     3%

     3%
       4%

44%

50%
29%

Sta je open voor een leasefiets bij een kleinere woon-werkafstand?

 Ja  Nee  Weet ik niet

Werknemers n=129

Leaserijders n=68

53%

35%

24% 22%

38%26%

Percentage dat graag wil dat werkgever leasefiets faciliteert

92%Werknemers n=845

Leaserijders n=171



Voorkeur voor (lease)vorm fiets van de zaak

De fiscale regels voor het leasen van een e-bike of fiets zie ik als een barrière

In welke combinatie is een leasefiets interessant?

 Private lease  Leasen via werk  
 Zelf kopen i.c.m. tegemoetkoming kosten/aanschafprijs  Ik heb geen voorkeur

 Helemaal niet mee eens  Nauwelijks mee eens  
 Neutraal / geen mening  Enigszins mee eens  Helemaal mee eens

 Enkel gebruik van een leasefiets is interessant  In combinatie met de auto  
 In combinatie met het openbaar vervoer

Werknemers n=845

Werknemers n=845

Leaserijders n=171

Leaserijders n=171

5%

37%

42%

42%

46%

63%

12%

24%

34%

20%

26%

13%

19%

Totaal n=1.016 7% 12% 44% 8%28%

16%

Werknemers n=845 43%7% 13% 29% 8%

Leaserijders n=171 49%10% 8% 25% 8%

 Totaal n=477  Werknemers n=348  Leaserijders n=129

(Helemaal) mee eens

(Helemaal) niet mee eens
19%

20%
18%

37%

37%
33%



Als ik een leasefiets heb dan vind ik het belangrijk dat…

 (Heel) belangrijk  (Helemaal) niet belangrijk

2%

2%

…ik er ook privé mee mag rijden

93%

Totaal n=1.016

Werknemers n=845

Leaserijders n=171

93%

94% 2%

…mijn familieleden erop mogen rijden

36%

Totaal n=1.016

Werknemers n=845

Leaserijders n=171

36%

34%

38%

39%

44%

…ik zelf de fiets mag uitkiezen

3%

Totaal n=1.016

Werknemers n=845

Leaserijders n=171

3%

89% 4%

90%

90%

…ik niet te veel belasting hoef te betalen

Totaal n=1.016

Werknemers n=845

Leaserijders n=171

90% 3%

90% 3%

89% 2%

…ik de fiets na afloop mag overnemen of houden

Totaal n=1.016

Werknemers n=845

Leaserijders n=171

79% 8%

78% 8%

73% 9%

Zijn deze stellingen van toepassing op jou?

 Totaal n=1.493  Werknemers n=1.193  Leaserijders n=300

Ik wil graag dat mijn werkgever een leasefiets faciliteert 

Ik zie de fiets/e-bike als aanvulling op de auto of OV 
zodat ik kan kiezen hoe ik van en naar mijn werk reis

Mijn werkgever promoot de fiets/e-bike als alternatief 
vervoermiddel voor woon-werkverkeer

49%

51%
39%

56%

58%
47%

18%

19%
14%



De fiscale regels: werknemers n=1.193

 Ik weet dat dit juist is  Ik denk dat dit juist is  Ik denk dat dit onjuist is 
 Ik weet dat dit onjuist is  Ik weet het niet

8% 26% 15% 5% 46%

8% 36% 9% 3% 44%

3%

5%

7%

6%

4% 20% 17% 10% 49%

23% 19% 14% 38%

28% 17% 8% 41%

22% 21% 8% 44%

12% 19% 7% 60%

Voor een leasefiets betaal ik bijtelling

De bijtelling van de leasefiets is gerelateerd aan de aanschafwaarde van de fiets

Voor een leasefiets betaal ik geen bijtelling als ik al bijtelling voor mijn leaseauto betaal 

Als ik een leasefiets heb behoud ik mijn recht op reiskostenvergoeding voor de zakelijke reizen die ik met de fiets afleg

Ik heb nog steeds recht op een reiskostenvergoeding voor andere reizen als ik een leasefiets heb

Als ik een leasefiets heb, mag ik daar privé een maximaal aantal kilometers mee rijden

Als ik een leasefiets heb kan ik mijn privékilometers gemakkelijk uitsluiten middels een rittenadministratie



De fiscale regels: leaserijders n=300

 Ik weet dat dit juist is  Ik denk dat dit juist is  Ik denk dat dit onjuist is 
 Ik weet dat dit onjuist is  Ik weet het niet

9%

11%

2 17%

7%

11%

5%

7% 22% 16% 10% 44%

25% 24% 14% 32%

32% 13% 8% 37%

25% 19% 10% 40%

23% 9% 50%

43% 8% 3% 36%

36% 12% 4% 38%

Voor een leasefiets betaal ik bijtelling

De bijtelling van de leasefiets is gerelateerd aan de aanschafwaarde van de fiets

Voor een leasefiets betaal ik geen bijtelling als ik al bijtelling voor mijn leaseauto betaal 

Als ik een leasefiets heb behoud ik mijn recht op reiskostenvergoeding voor de zakelijke reizen die ik met de fiets afleg

Ik heb nog steeds recht op een reiskostenvergoeding voor andere reizen als ik een leasefiets heb

Als ik een leasefiets heb, mag ik daar privé een maximaal aantal kilometers mee rijden

Als ik een leasefiets heb kan ik mijn privékilometers gemakkelijk uitsluiten middels een rittenadministratie
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