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De fiets populairder dan ooit
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Fietspopulariteit maakt een steile klim
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De fiets populairder dan ooit

Voordelen van de fiets Duwtje in de rug

Gezond: minder absenteïsme & stress Belastingvrije fietsvergoeding

Geen file & tijdswinst in binnenstad Toekenning bedrijfsfiets

Budgetvriendelijk Mobiliteitsbudget

Minder bedrijfsparking nodig Gemeentelijke subsidies

Duurzaam imago
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Wat is een fiets? 
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• Rijwiel
• Elk voertuig met 2 of meer wielen;

• Dat via pedalen of handgrepen met spierkracht wordt aangedreven;

• Of uitgerust is met een elektrische hulpmotor tot 250 W die geen ondersteuning 
meer biedt vanaf 25km/h (of eerder indien de bestuurder ophoudt met trappen)

• Elektrisch aangedreven gemotoriseerd rijwiel

• Elektrisch aangedreven speed pedelec

• Al dan niet uitgerust zijn met een garageknop (walk Assist, Park Assist, vertrekhulp, 
parkeerhulp…) waardoor ze beperkt autonoom kunnen bewegen om bijvoorbeeld 
gemakkelijker een helling te kunnen opwandelen met de fiets aan de hand.
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Wat is een fiets? 
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Worden als fiets beschouwd
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Voortbewegingstoestellen zijn geen fiets



• Deze worden fiscaal beschouwd als ander vervoer
• Fiscale vrijstelling slechts tot €420 per jaar (inkomsten 2021)

• Uitbreiding wetgeving op komst?
• In navolging van nieuwe realiteit van voortbewegingstoestellen
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Voortbewegingstoestellen zijn geen fiets



Fietsvriendelijk overheidsbeleid
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• Vergoeding woon-werkverplaatsingen met de fiets vrijgesteld van 
bijdragen sociale zekerheid en belastingen ten belope van 0,24 EUR per km 
(bedrag 2021)
• → geen maximumbedrag of maximaal aantal kilometers

• Terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets die gebruikt wordt voor 
woon-werkverplaatsingen is sociaal en fiscaal vrijgesteld voordeel: geen 
belastbaar “voordeel van alle aard”
• Ook voor het deel “zuiver privégebruik”

• inclusief toebehoren, onderhouds- en stallingskosten

• Cumul met fietsvergoeding mogelijk

• Betaalde fietsvergoedingen tot 0,24 EUR/km en toekenning bedrijfsfiets zijn 
100% aftrekbaar als beroepskost
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Fietsvriendelijk overheidsbeleid 



Privéfiets
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Yannick

• 33 jaar, voltijds werknemer

• Woont op 10 km van het werk

• Komt gemiddeld 2 dagen per 
week naar het werk met zijn 
privé- racefiets

“Is het ook op financieel vlak 
interessant om met de fiets naar het 
werk te komen?”



Privéfiets

• Ontvangt € 0,24 per kilometer
• Afstand heen en terug

• Geen belasting, geen RSZ

• Onbeperkt

• Voorwaarden:
• Enkel voor woon- werkverplaatsingen

• Effectief met de fiets gereden

• Voor werknemers en bedrijfsleiders

• Ongeacht of de medewerker kiest 
voor  werkelijke of forfaitaire 
kostenaftrek in de belasting



Privéfiets

Berekening voor Yannick (2021)

20 km/dag * 0,24 €/km = 4,80 
EUR/dag

4,80 EUR/dag * 2 dagen/week * 13/3 
= 41,60 EUR/maand

► Netto vergoeding, vrij van RSZ en belastingen



Bedrijfsfiets
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Marta

• 62 jaar

• Komt al jaren met een 
gewone fiets naar het werk

“Kan mijn werkgever mij een 
elektrische bakfiets toekennen, 
zodat ik ook mijn kleinkinderen 
van/naar school kan brengen?”



Toekenning bedrijfsfiets

• Werkgever leaset of koopt 
elektrische bakfiets voor Marta

• Dit voordeel van alle aard (VAA) 
is volledig vrij van belasting en 
RSZ

• Zowel de woon-werkverplaatsingen 
als de strikte privéverplaatsingen

• Voorwaarde:
• Fiets moet effectief voor woon-

werkverplaatsingen gebruikt worden



Michèle

• 27 jaar

• Pre corona: 5 dagen kantoor

• Post corona: 2 dagen 
kantoor,
3 dagen telewerk

“Door het telewerk overweeg ik mijn 
privéwagen te verkopen. Kan ik een 
deel van mijn loon omzetten in een 
e-bike?”



Cash4Bike

• Michèle komt een loonsvermindering
overeen met haar werkgever, in ruil 
voor een e-bike

• Voorwaarden

• Minimumloon moet gerespecteerd blijven

• Het oude (hogere) loon mag niet als 
referentie blijven dienen voor het 
berekenen van indexering, 
eindejaarspremie, vakantiegeld…

• Eventueel alternatieve “budgetbron”: 
eindejaarspremie, bonus…



• Ja, werkgever en werknemer mogen loonvermindering overeenkomen

• Op voorwaarde dat het minimumloon gerespecteerd wordt

• Let wel!
• Het oude (hogere) loon mag niet als referentieloon blijven dienen om bijvoorbeeld als 

berekeningsbasis te worden gebruikt voor indexering, eindejaarspremie, 
vakantiegeld,…

• Risico dat RSZ verschuldigd is op dit oude, hogere loon
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Is dit wettelijk? 



Hendrik

• 52 jaar

• Pre corona: prospects bezoeken in
BE, NL, FR, DE, UK, …

• Post corona: vooral online 
salesgesprekken

“Mijn luxe bedrijfswagen heeft een hoog 
VAA en wordt amper nog gebruikt sinds 
corona. Kan ik mijn  bedrijfswagen inruilen 
voor een e-bike en meer brutoloon?”



Mobiliteitsbudget

• Hendrik laat zijn aanspraak op een 
bedrijfswagen vallen, in ruil voor een vrij 
besteedbaar mobiliteitsbudget

• Mobiliteitsbudget kan o.a. besteed 
worden aan een speedbike, autodelen, 
…

• Mobiliteitsbudget kan ook besteed 
worden aan woninghuurprijs of 
hypothecaire interesten!

• Vroeger enkel voor wie binnen 5 km van het werk 
woonde

• Nu voor iedereen die aan corona-telewerk doet of 
minstens 60% telewerkt



• Budget dat de werkgever aan zijn werknemer kan toekennen als alternatief 
voor zijn bedrijfswagen om zo toegang te verkrijgen tot duurzame 
vervoerswijzen en –diensten

• Te besteden in 3 pijlers

1. Milieuvriendelijke bedrijfswagen

2. Alternatieve en duurzame vervoersmiddelen 

3. Cash saldo dat overblijft na uitgaven in pijler 1 en 2
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Het mobiliteitsbudget in een notendop



• Pijler 2: alternatieve en duurzame vervoersmiddelen 

• Zachte mobiliteit:

• Alle rijwielen die 45 kmh niet overschrijden

→ Fietsen ongeacht het type:
gewone fiets, plooifiets, koersfiets, e-bike (25kmh), speed pedelec (45kmh)…

→ Gemotoriseerde rijwielen
bromfietsen, steps, monowheels...

• Openbaar vervoer

• Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer

• Deeloplossingen (bv. autodelen)

• Huisvestingskosten

27

De fiets als onderdeel van pijler 2



THANK YOU


