Leasefiets

BOVAG Leasefiets
Meest gestelde vragen door werkgevers

BOVAG Leasefiets wordt aangeboden door Friesland Lease in samenwerking met BOVAG en ENRA.

Het kabinet is ervan overtuigd dat het goed is dat werknemers en zzp’ers vaker op de fiets naar hun werk gaan.
Goed voor het milieu en de gezondheid. Daarom is vanaf 2020 nieuwe fiscale wetgeving geïntroduceerd om
de fiets van de zaak via werkgevers te stimuleren. Met deze nieuwe regels wordt het aantrekkelijker om als
werknemer met een fiets van de zaak naar het werk te fietsen.
Steeds meer bedrijven en organisaties bieden werknemers een fiets van de zaak aan. Door het aanbieden van
een BOVAG Leasefiets stimuleert u werknemers om vaker op de fiets naar het werk te komen. In deze folder vindt
u de antwoorden op de meestgestelde vragen aan BOVAG Leasefiets.

1 Waarom zou ik als werkgever mijn medewerker een fiets
van de zaak aanbieden?
Een fiets van de zaak is een duurzame keuze voor
mobiliteit. Op de fiets naar het werk wordt voor
werknemers bovendien steeds interessanter, onder
andere door:
➜ De toenemende filedruk.
➜ Dure parkeerplekken, als ze er al zijn.
➜ Dat woon-werkafstand voor de helft van de
werknemers minder dan 15 kilometer is.
➜ De veranderende mobiliteitsbehoefte.
➜ De mogelijkheid om een fiets, ov en auto te combineren.

➜ De lage kosten per kilometer van de fiets in
vergelijking met een auto of het openbaar vervoer.
➜ Het positieve effect van fietsen op de gezondheid.
➜ De vermindering van de CO2 uitstoot.
➜ Het groenere imago als iedereen op de fiets komt.
➜ De aantrekkelijkheid van de fiets als een secundaire
arbeidsvoorwaarde.
➜ Het stimuleren van werknemers die verder weg
wonen van hun werk dankzij de toegenomen
actieradius van de elektrische fiets.

2 Ben ik als werkgever verplicht om een fiets van de zaak aan te bieden?
Nee, als werkgever bent u niet verplicht om een fiets van
de zaak aan te bieden aan één of meer werknemers. Door
de nieuwe fiscale regelgeving is het voor werknemers
eenvoudiger en aantrekkelijker geworden om een
fiets van de zaak te kiezen. En voor werkgevers is de
administratieve last te overzien.
U kunt de fiets van de zaak onderdeel laten uitmaken
van de arbeidsvoorwaarden van de werknemer. De

fietsregeling moet uiteraard in overeenstemming zijn
met de geldende cao. De cafetariaregeling* mag ingezet
worden als dat toegestaan is door de cao. Een werknemer
mag door de inzet van een fiets van de zaak niet onder
het minimumloon terechtkomen.
Heeft u een ondernemingsraad? Controleer dan welke rol
de ondernemingsraad heeft bij de aanpassing van deze
beperkte arbeidsvoorwaarde.

*Een cafetariaregeling is een regeling waarin werknemers belast loon kunnen uitruilen voor onbelast loon. Veelal hebben werkgevers in het huidige systeem
een goede manier gevonden om een cafetariaregeling aan te bieden en de vraag is natuurlijk of dit onder de werkkostenregeling ook nog wel kan.
Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/werkkostenregeling-wkr
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3 Wat zijn de voordelen van een BOVAG Leasefiets voor mij als werkgever?
➜ U wordt als werkgever aantrekkelijker.
➜ Het is een goede secundaire arbeidsvoorwaarde.
➜ Draagt bij aan vitaliteit en duurzaamheid van
werknemer en bedrijf.
➜ Fietsen reduceert de CO2-uitstoot.
➜ U heeft minder parkeerplaatsen nodig.
➜ U heeft de zekerheid van een vast tarief, inclusief
verzekering, het onderhoud en pechhulp.
➜ Voor slechts 7 procent bijtelling mag een werknemer de
leasefiets ook privé gebruiken.
➜ Een werknemer mag de fiets aan het einde van de
contracttermijn overnemen.

➜ Bij inhouding van (een deel van) de kosten op het
brutoloon van de werknemer: een verlaging van de
sociale lasten (ongeveer 20 procent van het
ingehouden bedrag).
➜ Een leasefiets heeft geen gevolgen voor de
werkkostenregeling.
➜ U hoeft mogelijk minder reiskostenvergoeding uit te
betalen, afhankelijk van wat u met uw medewerkers
afspreekt.
➜ De leasekosten komen ten laste van het resultaat
(besparing winstbelasting).

4 Wat zijn de nadelen van een BOVAG Leasefiets voor mij als werkgever?
➜ De bijtelling van 7 procent zorgt voor hogere sociale
lasten (ongeveer 20 procent van het bedrag aan
bijtelling).
➜ Bij aanschaf of lease van de fiets is de btw slechts als
voorbelasting aftrekbaar tot een inkoopprijs van
€ 749,- inclusief btw.

➜ Inhouding van kosten (bijtelling en/of eigen bijdrage) op
het brutoloon van de werknemer kan alleen als de werknemer hierdoor niet onder het minimumloon terechtkomt.
➜ De kosten van de leasetermijnen komen voor rekening
voor u als werkgever, tenzij u ervoor kiest om een
eigen bijdrage van de werknemers te vragen.

5 Hoe zit het met de btw op een BOVAG Leasefiets?
Als u een fiets van de zaak aan biedt, krijgt u te maken met
de maximale btw-aftrek van € 130,- op een fiets. De aftrek
is beperkt tot een aanschafprijs van € 749,- inclusief btw,
ook als de fiets duurder is dan dit bedrag.

Op de parkeerplaats van
één auto kun je
twaalf fietsen stallen

6 Hoe zit het met de onbelaste reiskostenvergoeding en de leasefiets?
Bij een leasefiets is er naast de eventuele bijtelling één
belangrijke consequentie voor uw werknemer. De reiskostenvergoeding vervalt namelijk op de dagen dat hij of zij met de
fiets naar het werk komt. Daar is niet van af te wijken.
De dagen dat uw werknemer niet op de leasefiets naar het
werk komt, kunt u de reiskostenvergoeding wel uitkeren.
Hoeveel dagen de werknemer met de leasefiets naar het

werk komt, kan vastgelegd worden in de fietsregeling.
Het is noodzakelijk hiervoor een sluitende administratie bij
te houden.
Als uw werknemer met uw toestemming de leasefiets alleen
privé gebruikt, mag u de volledige reiskostenvergoeding blijven
betalen. Let er wel op, dat dan de voordelen van de leasefiets
voor u als werkgever grotendeels komen te vervallen.
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7 Wat moet ik als werkgever vooraf afspreken met mijn werknemer?
Wanneer u als werkgever een leasefiets aanbiedt, dan is het
handig om vooraf na te denken over de volgende vragen:
➜ Verwacht u van uw werknemer een eigen bijdrage voor
het gebruik van de fiets?
➜ Wat gebeurt er met de fiets wanneer een werknemer
uit dienst gaat? Vrijwillig of gedwongen?
➜ Wat gebeurt er met de fiets bij langdurige afwezigheid,
bijvoorbeeld bij ziekte?

➜ Wat spreekt u af met de werknemer over het netjes
gebruik van de fiets?
➜ Wat spreekt u af over een eventueel eigen risico bij
schade of diefstal van de fiets?
➜ Hoeveel dagen per week verwacht u van uw
werknemer dat hij gebruik maakt van de fiets van de
zaak? Alles tussen 0 dagen en volledige werkweek is
toegestaan.

8 Kan ik een BOVAG Leasefiets ter beschikking stellen aan werknemers
zonder dat ik kosten maak?
Wilt u het aanbieden van een leasefiets wel faciliteren,
maar geen kosten maken? Dan kunt u een werknemer
ervoor laten kiezen om (een deel van de) maandelijkse
leasebedragen - of een deel van de aanschafprijs - in te
laten houden op zijn of haar brutoloon. Het betreft dan
een bruto-uitruil die valt onder de ‘cafetaria-regeling’.

Als u met uw werknemers overeenkomt dat zij alle
dagen dat zij werken de leasefiets gebruiken, hoeft u
geen reiskostenvergoeding meer te betalen. Dit scheelt
in de kosten, maar kan nadelig uitpakken voor werknemers die meer reiskostenvergoeding ontvangen
dan de leasefiets kost.

Dagelijks staat er zo’n
Dagelijks staat er zo’n 500 kilometer
500 kilometer file
file tijdens de spits
tijdens de spits
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9 Kan ik als ondernemer ook een fiets voor mijzelf leasen?
Als ondernemer (ZZP/DGA) kunt u ook een fiets van de zaak
voor uzelf aanschaffen of leasen. Als ondernemer rijdt u
op deze manier voor slechts enkele euro’s per maand een
nieuwe fiets, die u uiteraard ook voor privé-fietsritten mag
gebruiken. De 7 procent bijtelling geldt ook voor ondernemers.
Alle overige kosten zijn zakelijk. U kunt bovendien (beperkt
tot een aanschafprijs van € 749,- inclusief btw) de btw van
de fiets aftrekken en de kosten voor de fiets komen volledig
ten laste van het resultaat.

Het kan zijn dat er nog extra aftrekmogelijkheden zijn voor u
als ZZP/DGA’er. Het gekozen merk en model moet dan wel
voldoen aan de voorwaarden zoals door de RVO gesteld
wordt, kijk daarvoor op www.rvo.nl. Ook de Belastingdienst
stelt specifieke eisen aan het toepassen van de Milieu
Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving
milieu-investeringen (Vamil). Komt u er niet uit? Vraag dan
advies aan uw fiscalist of accountant.

10 Kan de BOVAG Leasefiets gecombineerd
worden met een auto van de zaak?
Een leasefiets en een leaseauto kunnen naast elkaar
gebruikt worden. Op die manier is het voor uw werknemer
interessanter om een aantal dagen per week op de fiets
naar het werk te gaan. Voor de leaseauto geldt dat een
werknemer de keuze heeft om de auto privé te gebruiken
en de bijtelling te betalen. Voor de fiets geldt dat er altijd
sprake is van bijtelling, zelfs als de leasefiets niet privé
gebruikt wordt.

Meer dan de helft van de autoritten zijn
korter dan 7,5 kilometer
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11 Wat is BOVAG Leasefiets en wat zijn de voordelen?
BOVAG Leasefiets biedt zowel een werkgever als een
werknemer gemak. Alle bijkomende kosten voor onderhoud,
reparaties en pechhulp zijn inbegrepen. Als werkgever heeft
u daarmee de zekerheid dat uw werknemers altijd kunnen
beschikken over een betrouwbare, goed onderhouden fiets
van de zaak.

Met een BOVAG Leasefiets heeft u maximale zekerheid
tegen een vast bedrag per maand. Voeg daar het
vakmanschap en de zekerheden van een BOVAGfietsbedrijf aan toe en werknemers gaan met een BOVAG
Leasefiets ﬂuitend naar hun werk. De voordelen van een
BOVAG Leasefiets zijn:

VRIJE WINKELKEUZE

INRUILMOGELIJKHEID

U kunt bij elk BOVAG-fietsbedrijf terecht.
Door te kiezen voor een BOVAG-fietsbedrijf
kiest u voor een samenwerking met een
lokale of regionale ondernemer.

BOVAG Leasefiets is de enige aanbieder
waarbij het voor werknemers mogelijk
is om hun huidige fiets in te ruilen.
Ze krijgen minimaal € 25,- terug.

VAST MAANDBEDRAG

VRIJE FIETSKEUZE

Geen verrassingen.
Met BOVAG Leasefiets weet u
waar u aan toe bent.

Geen gedwongen keuzes.
Bij BOVAG Leasefiets zoeken werknemers
samen met de specialisten van het
BOVAG fietsbedrijf de fiets uit die het
beste aansluit bij hun wensen.

OMRUILGARANTIE

KOSTELOOS OPZEGGEN

Een BOVAG leasefiets kan binnen
14 dagen of 150 gereden kilometers
(wat het eerst komt) omgeruild worden
als deze toch niet bevalt.

Bij persoonlijke omstandigheden,
zoals overlijden, verlies van je baan of
bij een echtscheiding kun je het contract
kostenloos opzeggen.
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12 Welke leasevorm heeft BOVAG Leasefiets?
De leasevorm bij de BOVAG Leasefiets is operational lease.
Dit betekent dat de leasemaatschappij eigenaar van de fiets
blijft en alle bijkomende kosten betaalt. Het leasecontract
heeft normaal gesproken een looptijd van 36 maanden. De

leaseprijs is inclusief reparatie en onderhoud, pechhulp en
verzekering. Bij een leasefiets neemt de leasemaatschappij
alle investeringen over. Dit houdt in dat u als werkgever
geen risico’s loopt en volledig wordt ontzorgd.

13 Waar kan ik meer informatie vinden over BOVAG Leasefiets
Bent u naar aanleiding van deze folder geïnteresseerd in de
BOVAG Leasefiets en wilt u een aanvraag doen?
Stuur dan een mail naar hallo@bovagleasefiets.nl
of ga naar de website www.bovagleasefiets.nl
en vraag een adviesgesprek aan. Hier kunt uw voorkeur voor
BOVAG-fietsdealer kiezen en die zal contact met u opnemen.

➜

Over BOVAG Leasefiets
BOVAG Leasefiets wordt
aangeboden door Friesland Lease in
samenwerking met BOVAG en ENRA.
BOVAG Leasefiets wordt fiscaal
bijgestaan door H&L Accountants.

➜

DISCLAIMER
Deze informatie is met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid tot stand
gekomen. Houd er rekening mee dat
wet- en regelgeving aan verandering
onderhevig is. Raadpleeg voor
specifieke gevallen een specialist.
BOVAG Leasefiets aanvaard geen
aansprakelijkheid voor onvolledigheid
of onjuistheid of gevolgen daarvan.

BOVAG Leasefiets Fluitend naar je werk. Stap nu op.

