
Sinds 2020 is er een nieuw fietsplan: de bijtellingsfiets. 
Het fietsplan valt buiten de WKR en benut het potentieel 
van de elektrische fiets. De werkgever least in dit geval de 
fiets en brengt het leasebedrag in mindering op het 
brutosalaris van de werknemer. Daaraan wordt 7% 
bijtelling over de nieuwwaarde van de fiets toegevoegd 
voor privégebruik. De werknemer ontvangt fiscaal 
voordeel over de fiets, reparaties, onderhoud en 
verzekering, oplopend tot 40% voordeel ten opzichte van 
het kopen van de fiets.

Het nieuwe fietsplan hoeft de werkgever niets te kosten 
en draagt bij aan belangrijke en relevante 
bedrijfsdoelstellingen. Meer weten? Lees dan verder!

Het vernieuwde fietsplan is fiscaal aantrekkelijk, 
valt buiten de werkkostenregeling en kan 
zonder investering van de werkgever bijdragen 
aan belangrijke bedrijfsdoelstellingen.

Fietsplan



Duurzaamheid, vitaliteit en het aantrekken en behouden van talent zijn 
belangrijke thema’s voor werkgevers. Het nieuwe fietsplan is een bewezen 
concept om deze bedrijfsdoelstellingen te behalen. Het fietsplan wordt 
dan ook steeds vaker ingezet en als secundaire arbeidsvoorwaarde 
aangeboden door het MKB en de grootzakelijke markt.

Duurzaamheid

De elektrische fiets is een alternatief geworden voor de 
auto. De (zakelijke) auto wordt vervangen of blijft enkele 
dagen per week staan. De besparing op CO2-uitstoot en 
benzinekosten kunnen hierdoor snel flink oplopen.

War for talent

Bij het binden en aantrekken van talent zijn goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden belangrijk. De fiets van de zaak is voor 
werknemers een van de meest gewilde arbeidsvoorwaarden 
en kan door werkgevers kosteloos worden gefaciliteerd.

Vitaliteit

Het onderzoeksinstituut TNO heeft berekend dat er 10-15% 
minder arbeidsverzuim is binnen bedrijven die de zakelijke 
fiets stimuleren voor het woon-werk verkeer. Duurzame 
inzetbaarheid en gelukkigere werknemers komen hiermee 
binnen handbereik.

Het nieuwe fietsplan als bewezen concept 
voor jullie bedrijfsdoelstellingen



Nieuwwaarde 
€3.000,-

Met leasefiets Zonder 
leasefiets

Bruto maandsalaris €3.000,- €3.000,-

Werkgeversbijdrage €25,- -

Bijtelling 7% €17,50 -

Leaseprijs (all-in) –
incl. btw

- €128,27 -

Nieuw brutoloon €2.914,23 €3.000,-

Belastingafdracht - €556,63 - €591,33.

Bijtelling - €17,50 -

Nettoloon €2.340,10 €2.408,67

€68,57 -

Lease onbezorgd en voordelig: alles is 
geregeld én zonder verborgen kosten

Afbeelding: Bestelproces voor medewerker

Op basis van €900,-
verzekering & ROB en bij 

een overnamebod van 
slechts ca. 15% van de 

nieuwwaarde

40%
Voordeel t.o.v. 

koop

Kies uit meer 
dan 100+ 
merken

Bestel bij ca 
1.000 dealers

Onbeperkt 
gebruik

24/7 pechhulp 
én onderhoud

Na 36 maanden 
neem je de fiets 
over of lever je 
deze kosteloos 

in

Voorbeeld 1: Standaard fiets met adviesprijs van €3.000,-



Fietslease kan simpel, eerlijk en snel geïmplementeerd worden met 
[Naam]. Onze adviseurs helpen bij het inrichten van het beleid en bij het 
onboarden. Het platform is volledig naar eigen wens in te richten en te 
besturen. Realtime, overzichtelijk en eenvoudig. De te nemen stappen en 
keuzes worden op de volgende pagina's beschreven. Bespreek je dit liever 
meteen samen met onze adviseurs of wil je jouw keuzes toetsen? Plan 
dan vrijblijvend wat in met onze leaseadviseurs.

Plan hier een
gesprek en laat je

informeren

Simpel, snel en voordelig

https://www.multilease.nl/zakelijk-leasen/fietslease/contact
https://www.multilease.nl/zakelijk-leasen/fietslease/contact


Faciliteer

Werkgever herinvesteert 
enkel de besparingen op 

sociale lasten

Fietslease is ook voordelig voor de werkgever omdat het zonder investering 
gefaciliteerd kan worden aangeboden. De werkgever kan er ook voor kiezen 
een bijdrage aan het leasetarief te doen, of deze te vergoeden, zodat 
bedrijfsdoelstellingen behaald kunnen worden. Wat zijn precies de opties, 
hoe richt ik dit in en wat is de verwachte impact?

De werkgever kan fietslease op drie manieren aanbieden:

Het leasecontract wordt tussen werkgever en [Naam] afgesloten

De werknemer sluit een gebruikersovereenkomst (het beleid) af met de werkgever

Het leasecontract loopt 36 maanden

Er is uitgegaan van een inkomen van €42.000 bruto per jaar

Besparingen op brandstof, parkeerplaatsen en/of ziekteverzuim zijn niet meegerekend

De uitgangpunten:

INVESTEER

Het leasebedrag wordt 
volledig vergoed door 

de werkgever

VERDEEL

Werkgever doet een 
bijdrage en werknemer 

betaalt de rest

B C

Werkgeversbijdrage

Investering werkgever

Adoptie / impact

Netto bijtelling

Totale netto kosten werknemer

€0 €25 €50 €75 €100

- €25 €0 €32 €64 €96

3% 14% 39% 51% 64%

€8 €8 €8 €8 €8

Meest 
gekozen

€68 €53 €43 €28 €16

€115 €115 €115 €115 €115Leasebedrag incl. BTW

A



Multilease helpt bij de inrichting van fietslease voor jouw organisatie en het 
digitale platform ontzorgt van start tot eind; van implementatie tot 
salarisadministratie. Het platform is realtime, werkt eenvoudig en is 
volledig zelf te besturen. Fietslease met [Naam] is een passend fietsplan in 
slecht 5 stappen, zonder gedoe.

Het proces om een onbezorgd en geautomatiseerd 
fietsplan aan te bieden

1. Maak uitdagingen en doelstellingen van het bedrijf inzichtelijk
• Hoe kan fietsleasebijdragen aan deze uitdagingen / doelstellingen?
• Wat wordt het beleid?
• Welke investering kan ik hier voor doen? 

2. Ondertekenen
• Digitaal ondertekenen van overeenkomst en algemene voorwaarden

3. Onboarding
• Bepaalde type fietsen of merken uitschakelen?
• Instellen maximaal bedrag

Livegang
Nodig 

medewerkers 
uit

Accordeer bestelling van 
medewerker

Volg realtime
(bestel)processen en 

contracten

Ontvang digitaal uw 
salarisverwerking

Klik hier, 
meld je aan 
en spreek 
één van  

onze 
adviseurs!

https://www.multilease.nl/zakelijk-leasen/fietslease/contact


[Naam] heeft als missie mobiliteit zo duurzaam mogelijk te maken. 
[Naam] is ervaren, persoonlijk, klantvriendelijk en ontzorgt de klant van A 
tot Z: van de inrichting tot de salarisadministratie.

Landelijk dekkend
dealernetwerk

Kies uit ca 1.000 lokale 
dealers. Het is wel zo fijn 

wanneer je bij je 
vertrouwde dealer 

terecht kunt. Mis je jouw 
dealer? Laat het ons 
weten en wij kijken 

graag met je mee. 

Grootste merkaanbod

Kies uit meer dan 100 
merken, zodat je altijd 
jouw droomfiets least. 
[Naam] beweegt continu 
en biedt naast het 
bekende aanbod 
innoverende merken aan.

Alles online, heel eenvoudig

Ons digitale platform geeft je 
volledige controle, houdt je op de 
hoogte en ontzorgt. Fietslease is zo 
heel  eenvoudig en kost dus geen 
tijd. Alles is geregeld.

D

Mobiliteitsshop
Alle mobiliteitsvormen op 1 

factuur, van fiets, (deel) auto 
tot mobiliteitspas.



Hoewel de inhoud  van dit document met zorg is opgesteld, 
aanvaardt Multilease geen enkele aansprakelijkheid voor het 
gebruik daarvan. 

Regelusweg 11, 

2516 AC

Den Haag

T: 088- 088 0525

welkom@multilease.nl

www.multilease.nl

FAQ

Waarom is Multilease Fietslease interessant voor mij als werkgever?

Een fiets leasen voor je medewerkers is een goede investering. Je collega's bewegen meer, de 

organisatie draagt bij aan een beter milieu en je profiteert van fiscaal voordeel. Lease je bij ons, dan 

weet je zeker dat we het jouw collega's makkelijk maken. Bestellen is simpel en levering gaat 

razendsnel. Wij zorgen ervoor dat de fietsen tiptop in orde blijven. Zonder dat jouw medewerkers 

daar veel voor hoeven te doen. Zelf een band plakken is verleden tijd. Daar komen we graag voor 

langs.

Wat moet ik betalen om mijn medewerkers een zakelijke leasefiets aan te bieden?

Dat is afhankelijk van de fietsregeling. Wij adviseren je graag wat voor jouw organisatie het beste is 

en vertellen je alles over de kosten voor jou en je medewerkers.

Wat is het effect van een leasefiets op de kilometervergoeding?

Voor de afgelegde woon-werkkilometers met de leasefiets heeft de werknemer geen recht op de 

onbelaste kilometervergoeding. Voor de dagen en/of kilometers dat de werknemer met een 

alternatief vervoersmiddel reist mag je de kilometervergoeding blijven uitkeren. Werkgever en 

werknemer moeten aannemelijk kunnen maken dat deze woon-werkkilometers niet met de 

leasefiets, maar met de auto of het openbaar vervoer zijn afgelegd.

Meer vragen en 
antwoorden bekijken >>

mailto:welkom@multilease.nl
https://www.multilease.nl/zakelijk-leasen/fietslease/veelgestelde-vragen-fietslease

