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FISCALITEIT FIETS & STEP

Inleiding
Deze gids vat de laatste nieuwe fiscaliteit rond fietsen en andere rijwielen samen.
We geven een overzicht van de fiscale en parafiscale voordelen, om een volledige total
cost of ownership (TCO) te bekomen. We maken dat ook concreet aan de hand van
uitgewerkte situaties en voorbeelden.
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FISCALITEIT FIETS & STEP

DEFINITIES

Definities
In de Belgische wetteksten met betrekking tot de fiscaliteit,
worden er onder het begrip ‘fiets’ de volgende transportmiddelen
verstaan:

Rijwiel
Wat verstaan we onder rijwiel? Elk voertuig met twee of meer wielen:
dat voortbeweegt door spierkracht (via pedalen of handgrepen);
of dat uitgerust is met een elektrische hulpmotor van maximaal 0,25 kilowatt, waarvan 		
de aandrijfkracht stilvalt vanaf 25 kilometer per uur of op het moment dat de bestuurder 		
stopt met trappen.
Dat geldt voor klassieke bedrijfsfietsen, racefietsen, mountainbikes, stadsfietsen … met of zonder elektrische aandrijving, die niet zelfstandig rijden zonder hulp.

Gemotoriseerd rijwiel
Volgens de geldende wetgeving: elk twee-, drie- of vierwielige voertuig met pedalen, uitgerust
met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt
onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximaal 25 km per uur. De cilinderinhoud van een
motor met inwendige verbranding bedraagt ten hoogste 50 cm3 en het nettomaximumvermogen
1 kW. Voor een elektrische motor bedraagt het nominaal continu maximumvermogen 1 kW.
Het niet bereden gemotoriseerde rijwiel wordt niet als een voertuig beschouwd.
Concreet: een elektrische bedrijfsfiets (max. 0,25 kW en 25 km/u) die wel autonoom kan werken
zonder trapondersteuning.
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Speedpedelec
Volgens de geldende wetgeving: elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van
gemotoriseerde rijwielen, met een elektrische hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning
waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximaal 45 km per uur.
De elektrische motor heeft een nominaal continu maximumvermogen van 4 kW.
Concreet: een elektrische bedrijfsfiets met een maximaal vermogen van 4 kW en maximale
snelheid van 45 km/u, ook wel ‘high speed’-bedrijfsfietsen genoemd.
Opgelet, bovenstaande bepalingen hebben betrekking op de fiscaliteit. Volgens de wegcode valt de
speedpedelec onder de categorie ‘bromfiets klasse B’, waarbij verplicht is:
een fiets- of motorhelm
een bromfiets- of autorijbewijs klasse B
een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
inschrijving + nummerplaat
gelijkvormigheidsattest
Voor bromfietsen gelden er ook specifieke verkeersregels met betrekking tot bijvoorbeeld hun plaats
op de weg (wanneer wel of niet het fietspad te gebruiken), die dus evengoed met de speedpedelec
dienen te worden gevolgd.
Meer info via:
https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/109-art9

Voortbewegingstoestellen
Volgens de geldende wetgeving:
een ‘niet-gemotoriseerd voortbewe01ofwel
gingstoestel’, dat wil zeggen elk voertuig dat niet
beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat
door de gebruiker of de gebruikers door middel
van spierkracht wordt voortbewogen en niet
met een motor is uitgerust;

een ‘gemotoriseerd voortbewegingstoestel’,
02ofwel
dat wil zeggen elk motorvoertuig met 1 of meer
wielen met een door de constructie bepaalde
maximumsnelheid van 25 km per uur.
Wat de toepassing van de wegcode betreft,
worden de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen niet gelijkgesteld met motorvoertuigen.
En een niet bereden voortbewegingstoestel wordt
niet als voertuig beschouwd.

Concreet: alles wat niet onder de eerder vermelde categorieën valt, met name (e)-steps,
monowheels, hoverboards, segways, ....
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INDIEN GEBRUIKT VOOR
WOON-WERKVERKEER

Company bike

Indien gebruikt voor
woon-werkverkeer
Het gebruik van de bedrijfsfiets in het kader van
woon- werkverplaatsingen wordt gestimuleerd
door de overheid, door middel van (para)fiscale
vrijstellingen. Hoe regelmatig de bedrijfsfiets
effectief dient te worden gebruikt als woonwerkverplaatsingsmiddel om van de diverse
vrijstellingen hieronder te genieten, wordt niet
gespecifieerd.
Wel wordt er uitgegaan van het principe dat
de fiets op regelmatige basis voor een deel
van het traject wordt gebruikt. Momenteel
wordt er door sociaal secretariaten en tussen
de regels, minimaal 20% gebruik voor woonwerkverplaatsingen aangeraden, ofwel 1 dag op

de 5 (hoewel dat evengoed seizoensgebonden
kan verschillen). Daarbij is het dus ook voldoende
om een deel van het traject af te leggen,
bijvoorbeeld naar het dichtstbijzijnde treinstation,
om daarna de trein te nemen tot op de plaats van
tewerkstelling.
Er wordt eveneens geen onderscheid gemaakt
in het type bedrijfsfiets, zowel gewone
stadsbedrijfsfietsen, als elektrische bedrijfsfietsen,
als mountainbikes en koersbedrijfsfietsen komen
in aanmerking. Voor zover zij effectief geschikt
zijn voor woon-werkverplaatsingen op een veilige
manier, dat wil zeggen dat zij moeten voorzien zijn
van een bel, lichten, reflectoren, ...
Voor elektrische fietsen is de vrijstelling van
toepassing voor een elektrische fiets die
beschouwd kan worden als een rijwiel, een
gemotoriseerd rijwiel of een speedpedelec.
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INDIEN GEBRUIKT VOOR
WOON-WERKVERKEER

Voor de werkgever
Aftrekbaarheid bedrijfsfiets
+ kosten
Alle kosten die zijn gemaakt voor het verwerven,
onderhouden en herstellen van een bedrijfsfiets
zijn voor 100% aftrekbaar. Dat houdt wel in
dat de bedrijfsfietsen lineair dienen te worden
afgeschreven over een periode van ten minste 36
maanden.
Dat houdt bijvoorbeeld in: een bedrijfsfietspomp,
kleine herstelkit, laders, reflectoren, ... Dat houdt
niet in: specifieke sportieve of beschermende kledij.
Als laatste, zijn ook de kosten die zijn gemaakt
voor het verwerven, bouwen of verbouwen van
een onroerend goed, dat betrekking heeft tot het
stimuleren van de woon-werkverplaatsingen
met de bedrijfsfiets voor 100% aftrekbaar.
Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld: een
bedrijfsfietsenstalling, kledingruimten, douches, ...

Aftrekbaarheid btw
De aftrekbaarheid van de btw die verschuldigd
is op de kosten verbonden aan het verwerven,
onderhouden en herstellen van de bedrijfsfiets, is
verschillend van de aftrekbaarheid van de kosten
zelf. De btw-aftrek is namelijk gebonden aan
het professionele gebruik, waaronder de woonwerkverplaatsing niet valt. In tegenstelling tot een
bedrijfswagen waarbij die beperkt is tot maximaal
50%, kan dat voor bedrijfsfietsen tot een maximum

van 100% (echter is dat waarschijnlijker in het
kader van een bedrijfsfiets die niet voor woonwerkverplaatsingen wordt gebruikt). Om te genieten
van een bepaald percentage btw-aftrekbaarheid,
is het noodzakelijk om de verhouding tussen
professionele en niet-professionele verplaatsingen
(woon-werk of privé) te kunnen aantonen,
bijvoorbeeld door middel van een rittenregistratie.

RSZ
Sinds 01/01/2017 is de sociale behandeling van een
bedrijfsfiets gelijkgesteld met de fiscale. Voor de
werkgever wil dat zeggen dat indien de bedrijfsfiets
voor woon-werkverplaatsingen wordt gebruikt,
er geen RSZ-bijdragen zijn verschuldigd op het
privégebruik van een bedrijfsfiets.

Fietskilometervergoeding
De kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer
per fiets is vrijgesteld van belasting en sociale
bijdragen tot een bedrag van 0,25 euro per kilometer
(inkomstenjaar 2022, belastingjaar 2023).
Blijft de kilometervergoeding onder het
vrijgestelde bedrag? Dan hoeft de werkgever
geen bedrijfsvoorheffing of sociale bijdragen
te betalen. De bijdrage van de werkgever aan
de fietsverplaatsingen van de werknemer (de
fietsvergoeding) mag de werkgever voor 100
procent aftrekken als beroepskosten.
De fietsvergoeding is een voordeel dat de werkgever
al dan niet aan de werknemer kan toekennen (tenzij
een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst
anders voorschrijft). De werkgever bepaalt zelf het
bedrag. Deze vergoeding dient om de kosten van de
fietser te dekken, maar is vooral bedoeld om meer
werknemers te overtuigen om de fiets te gebruiken.
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COMPANY BIKE
INDIEN GEBRUIKT VOOR
WOON-WERKVERKEER

Voor de werknemer
Voordeel alle aard
De werknemer geniet een volledige fiscale
vrijstelling in de personenbelasting, er is
geen voordeel alle aard waarop hij een
bedrijfsvoorheffing zou betalen.

RSZ
De werknemer geniet een volledige vrijstelling op
de socialezekerheidsbijdragen, die zouden zijn
verschuldigd op het privégebruik, berekend op basis
van de werkelijke waarde van de fiets, met name het
voordeel alle aard.
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Fietskilometervergoeding
De fietsvergoeding is belastingvrij tot 0,25 euro
per afgelegde kilometer in 2022. Overschrijdt de
vergoeding dat bedrag? Dan moet de werknemer
het resterende saldo op zijn belastingaangifte
vermelden en is het saldo belastbaar.
De fietsvergoeding kan worden gecumuleerd
met de vrijstelling van het voordeel van de
terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets. De
combinatie is toegestaan voor dezelfde verplaatsing
of een gedeelte daarvan. Anderzijds kunnen de
fietsvergoeding en een bijdrage in de kosten voor
openbaar vervoer (trein, bus of tram) niet worden
gecombineerd voor hetzelfde traject gedurende
dezelfde periode.

COMPANY BIKE
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INDIEN NIET GEBRUIKT VOOR
WOON-WERKVERKEER

Indien niet gebruikt voor
woon-werkverkeer
Voor de werkgever

Voor de werknemer

Aftrekbaarheid

Voordeel alle aard

De werkgever geniet een aftrekbaarheid van 100%
voor alle kosten die zijn gemaakt voor het verwerven, onderhouden en herstellen van de bedrijfsfiets,
net als de kosten van het toebehoren.

De werknemer betaalt een bedrijfsvoorheffing in
de personenbelasting op de werkelijke waarde van
de fiets (voordeel alle aard) voor het percentage
privégebruik.

Btw

RSZ

De btw is aftrekbaar volgens het percentage professioneel gebruik, tot en met een maximum van 100%.

De werknemer betaalt socialezekerheidsbijdragen
van 13,07% op het voordeel alle aard, voor het
percentage privégebruik van de fiets.

RSZ
Als werkgever is een socialezekerheidsbijdrage
van 25% verschuldigd op de werkelijke waarde
(voordeel alle aard) van de fiets, voor het percentage
privégebruik.

Fietsvergoeding
Indien de fiets niet voor woon-werkverplaatsingen
wordt gebruikt, kan de werknemer bijgevolg geen
fietsvergoeding ontvangen.

Fietsvergoeding
Indien de fiets niet voor woon-werkverplaatsingen
wordt gebruikt, kan de werkgever bijgevolg geen
fietsvergoeding toekennen.

Overdracht van de bedrijfsfiets
De werknemer kan de bedrijfsfiets van de werkgever overnemen voor de marktwaarde. Op deze
marktwaarde is hij wel de bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdrage verschuldigd, tenzij de
bedrijfsfiets een marktwaarde van 0 euro heeft bereikt.
Omdat de marktwaarde van een fiets moeilijk te bepalen is, net als de leeftijd waarop hij een waarde
van 0 euro zou hebben bereikt, blijft dat vandaag de dag voor interpretatie vatbaar.
Maar de fiscus zal moeilijk tevreden te stellen zijn met een ‘symbolische euro’. Vandaar dat het
belangrijk is om daarover duidelijke afspraken vast te leggen. Meer en meer wordt bijvoorbeeld een
marktwaarde van 10% overeengekomen.
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Poolbike
Puur professioneel gebruik
Voor de werkgever
Aftrekbaarheid

VAA/RSZ/fietsvergoeding

Er zijn geen woon-werkverplaatsingen met een
poolfiets, en de fiets is 100% aftrekbaar.

De poolfiets wordt niet persoonlijk toegekend
en puur voor professioneel gebruik aangewend.
Bijgevolg zijn noch voordeel alle aard, noch socialezekerheidsbijdragen, noch een fietsvergoeding
van toepassing.

BTW
De poolfiets wordt alleen gebruikt voor professionele verplaatsingen, bijgevolg is de btw voor 100%
aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

ALD Step
Momenteel bestaat er voor dit type duurzame
mobiliteit, met name de ‘voortbewegingstoestellen’
nog geen specifiek of gunstig fiscaal regime. In de
praktijk kan in overleg met de bedrijfsrevisor wel
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een ruling worden aangevraagd om ze gelijk te
stellen aan een bedrijfsfiets, indien ze gebruikt zouden worden in eenzelfde kader (bijv. voor een deel
van de woon-werkverplaatsingen).

OVERZICHTSTABEL
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Overzichtstabel
Onderstaande tabel vat kort de verschillende
mogelijkheden samen:
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Poolbike

Gebruikt voor
woon-werkverkeer

Niet gebruikt voor
woon-werkverkeer

(100% professioneel gebruik)

Werkgever

Werknemer

Werkgever

Werknemer

Werkgever

Aftrekbaarheid
fiets

100%*

/

100%

/

100%

VAA

/

Neen

/

Gebaseerd op
investering

/

RSZ

Neen

Neen

25% op %
privégebruik

13,07% op %
privégebruik

/

BTWaftrekbaarheid

% professioneel
gebruik (indien
van toepassing)

/

% professioneel
gebruik (indien
van toepassing)

/

100% want 100%
professioneel
gebruik

Aftrekbaarheid
interest

100%

/

100 %

/

100 %

KM-vergoeding

Onbelast en
100%
aftrekbaar

≤ 0,25 euro/km:
onbelast
> 0,25 euro/km:
belast in personenbelasting

/

/

/

TCO
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TCO
Gegevens
Op basis van de bovenstaande (para)fiscale behandelingen kunnen we nu ook een TCO
(total cost of ownership) opstellen voor de werkgever voor de leasing van een bedrijfsfiets.
We vertrekken vanuit de keuze van een bedrijfsfiets met onderstaande gegevens:			
catalogusprijs bedrijfsfiets = 2000 euro excl. btw
vennootschapsbelasting 2022 = 25%
leaseprijs = 82,19 euro excl. btw
RSZ-bijdrage werkgever = 25%
interest = 6,99 euro excl. btw
fietsvergoeding = 0,25 euro/km

TCO opdeling
Hieronder nemen we 2 voorbeelden van een fiets met gegevens zoals hierboven vermeld.
Voorbeeld 1 : bedrijfsfiets wordt gebruikt voor woon-werkverplaatsingen, inclusief fietsvergoeding
van 0,25 euro/km voor 50 afgelegde kilometers per maand, en 20% professioneel gebruik.
Voorbeeld 2 : bedrijfsfiets wordt niet gebruikt voor woon-werkverplaatsingen, maar wel nog altijd
voor 20% professioneel gebruik.

€100.00
€80.00
€60.00
€40.00
€20.00
€-

+

+

+

-

-

-

=

Btw

Fietsvergoeding

RSZ - bijdrage Aftrekbaarheid Aftrekbaarheid Aftrekbaarheid TCO resultaat
fiets
btw
intrest en
fietsvergoeding

€(20.00)
€(40.00)
Leaseprijs
excl. btw
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Woon-werk

€ 82.19

€ 17.26

€ 12,50

€-

€ - 18,80

€ - 0,86

€ - 4,87

€ 87,41

Zonder woon-werk

€ 82.19

€ 17.26

€-

€ 19.89

€ - 18,80

€ - 0,86

€- 1,75

€ 97,93

VOORBEELDEN
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Voorbeelden

Situatie 1: gebruik
woon-werkverplaatsing
Koen woont op 7 km van zijn werkplaats en wenst daarom een deel van zijn bedrijfswagenbudget
te gebruiken om een bedrijfsfiets te leasen. Via zijn werkgever kan hij een elektrische model leasen
met bovenvermelde gegevens. Met zijn werkgever is er een overeenkomst opgesteld
dat hij gemiddeld 1 dag per week de bedrijfsfiets gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsingen,
en dat hij daarbij een fietsvergoeding geniet van 0,25 euro/km.
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Voor Koen

Voor de werkgever

Omdat Koen de elektrische bedrijfsfiets gebruikt
voor een deel van zijn woon-werkverplaatsingen is
hij vrijgesteld van een voordeel alle aard en RSZbijdragen. Daarbovenop krijgt hij gemiddeld maandelijks een fietsvergoeding (onbelast) van (0,25 euro
x (7 km x 2) x 4) = 14 euro per maand.

Omdat Koen de elektrische bedrijfsfiets gebruikt
voor een deel van zijn woon-werkverplaatsingen is
voor de werkgever de bedrijfsfiets 100% aftrekbaar
in de vennootschapsbelasting, en dienen er geen
RSZ-bijdragen te worden verrekend. Daarnaast,
omdat de werkgever de fietsvergoeding beperkt tot
0,25 euro/km, blijft die ook voor Koen onbelast en
100% aftrekbaar.

VOORBEELDEN
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Situatie 2: gebruik woon-werkverplaatsingen en professioneel
Om de mobiliteit te stimuleren, stelt de werkgever van Isabelle gratis bedrijfsfietsen ter beschikking
voor diegenen die dat wensen en geen bedrijfswagen hebben. Aangezien Isabelle op 5 km
woont van het werk, en ook haar klantenbezoeken (2 per week) voornamelijk in diezelfde regio
plaatsvinden, opteert zij daarvoor. Zij komt elke dag met de fiets naar het werk, tenzij bij hevig
regenweer. Haar werkgever kiest er in dit geval niet voor om een fietsvergoeding toe te kennen,
omdat de fiets al gratis wordt aangeboden.

Voor Isabelle

Voor de werkgever

Isabelle gebruikt de bedrijfsfiets voor haar woonwerkverplaatsingen, dus er is geen voordeel
alle aard waarop zij wordt belast of waarop
socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.
Omdat haar werkgever geen fietsvergoeding
toekent, heeft zij verder geen financieel voordeel,
behalve de uitgespaarde (brandstof)kosten van haar
privéwagen.

De bedrijfsfiets wordt gebruikt voor de woonwerkverplaatsingen en is bijgevolg 100% aftrekbaar
voor de werkgever, zonder dat er een RSZ-bijdrage
is verschuldigd. Daarnaast zijn er professionele
verplaatsingen, waarvan de btw kan worden
afgehouden. Aangezien Isabelle niet de enige is die
voor een bedrijfsfiets heeft gekozen voor woonwerkverplaatsingen en ook klantenbezoeken, heeft
de werkgever een overeenkomst afgesloten met de
bedrijfsrevisor. Daarin is bepaald dat gemiddeld
25% van de verplaatsingen van de bedrijfsfietsen
gebeurt in een professioneel kader. Bijgevolg kan
25% (4,32 euro) van de 17,26 euro btw worden
gerecupereerd.

Situatie 3: geen woon-werkverplaatsing – 100% privé
De werkgever van Pierre kent geen bedrijfswagens toe maar geeft wel de mogelijkheid aan alle
medewerkers, aan de hand van een cafetariaplan, om een bedrijfsfiets te leasen. Pierre levert
daarvoor een deel brutoloon in en kiest voor een mountainbike met bovenvermelde gegevens. Hij
zal de fiets alleen gebruiken in het weekend of op reis met vrienden.
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Voor Pierre

Voor de werkgever

Omdat Pierre de bedrijfsfiets niet gebruikt voor
woon-werkverplaatsingen kan hij niet genieten
van een fietsvergoeding, en wordt hij ook belast
op de werkelijke waarde. Dat wil zeggen dat er een
voordeel alle aard wordt toegekend waarop zowel
de bedrijfsvoorheffing als RSZ-bijdragen zullen
worden berekend. Pierre zal dus maandelijks
worden belast op de waarde van het aan hem
toegekende voordeel van 99,45 euro (= 82,19 euro +
17,26 euro).

De kosten verbonden aan de bedrijfsfiets zijn 100%
aftrekbaar. De interesten kunnen wel nog altijd voor
100% worden afgetrokken. Een fietsvergoeding
betaalt de werkgever niet, maar er zijn wel RSZbijdragen (25%) berekend over de waarde van de
aan de werknemer toegekende voordeel, d.w.z. een
maandelijks bedrag van 25% x 99,45 euro = 24,86
euro.

VOORBEELDEN
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Situatie 4: geen woon-werkverplaatsing – 100% professioneel
Alix heeft een bedrijfswagen, maar wil zijn verplaatsingen toch zo veel mogelijk vergroenen. Maar hij
kan via de werkgever niet opteren voor een bedrijfsfiets, en privé wil hij de investering ook niet aangaan. Gelukkig biedt de werkgever de mogelijkheid om geleasede ‘poolbedrijfsfietsen’ te gebruiken.
Deze bedrijfsfietsen zijn niet gebonden aan één van de werknemers en iedereen binnen het bedrijf
kan ze gebruiken. Alix zelf gebruikt ze voor zowel af en toe een klantenbezoek in de regio Brussel, als
voor verplaatsingen tussen de middag voor zijn lunch.
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Voor Alix

Voor de werkgever

De bedrijfsfiets(en) die Alix gebruikt zijn niet aan
hem persoonlijk toegekend, bijgevolg is er ook
geen fietsvergoeding, noch voordeel alle aard,
noch RSZ-bijdrage van toepassing.

Voor de werkgever zijn er verschillende voordelen.
Een bedrijfsfiets die niet gebruikt wordt voor woonwerkverplaatsingen is nog altijd 100% aftrekbaar,
net als de eventuele interesten.
Daarbij kan de btw voor 100% worden ingebracht
en zijn er verder geen sociale bijdragen
verschuldigd.

VOORBEELDEN
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Situatie 5: geen woon-werkverplaatsing – gemengd privé/professioneel
Stéphanie heeft een bedrijfswagen, maar heeft via haar werkgever ook een leasing van een
elektrische bedrijfsfiets onderhandeld. Zij woont op 50 kilometer van het bedrijf, en gebruikt
de bedrijfsfiets bijgevolg voornamelijk voor privédoeleinden. Stéphanie heeft ook een
klantenportefeuille die zij regelmatig bezoekt in haar regio dicht bij haar verblijfplaats. Elke dag
heeft ze wel minstens 1 klantenbezoek, en daarvoor gebruikt ze de bedrijfsfiets in het lente- en
zomerseizoen. Zij houdt nauwkeurig een rittenregistratie bij, in overleg met de werkgever. Ongeveer
40% van al haar bedrijfsfietsverplaatsingen zijn voor professioneel gebruik.
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Voor Stéphanie

Voor de werkgever

Aangezien er geen woon-werkverplaatsingen zijn,
geniet Stéphanie niet van een fietsvergoeding.
Omdat ze de bedrijfsfiets voor 40% professioneel
gebruikt en dus 60% privé, zijn een voordeel
alle aard en RSZ-bijdrage verschuldigd op het
privégedeelte. Voor haar betekent dat maandelijks
een bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdrage berekend
op 60% (59,67 euro) van het VAA van 99,45 euro.

Stéphanie gebruikt de bedrijfsfiets niet voor woonwerkverplaatsingen, er is dus geen fietsvergoeding,
en de leasing en de interesten zijn 100% aftrekbaar.
Omdat zij voor een deel professionele
verplaatsingen aflegt (40%), kan het
overeenkomstige deel van de btw worden
gerecupereerd in de vennootschapsbelasting (25%).
Zo komen we op volgende resultaat: (17,26 euro x
40%) x 25% = 1,73 euro. Maar omdat de bedrijfsfiets
voor 60% privéverplaatsingen wordt gebruikt,
betaalt de werkgever wel een maandelijkse RSZbijdrage op dit deel: (99,45 euro x 60%) x 25% =
14,92 euro.
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