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Dienstverlening Bike&Co  
 

 Verkoop of verhuur van stadsfietsen, elektrische fietsen, vouwfietsen …  

 Preventief onderhoud en herstel  

 Centraal beheer van de fietsen  

 Pechhulp 24/7, verzekering, accessoires … 

 

 

 



Vraag naar bedrijfsfietsen stijgt door verschillende 

factoren  

en trends 
 

 

 

 

 

 

 



Toenemende verkeersdrukte op onze wegen 

Tekort aan (betaalbare) parkeerplaatsen 

Gevolg:    moeilijkere bereikbaarheid van       bedrijven 
 

 

 



1930: 99.303 wagens naar 5.712.061 wagens in 2016! 





Brussel strijdt tegen 
bedrijfsabonnementen in 
parkeergarages (BRUZZ, 2 januari 
2017) 

Parkeren volgende week nog duurder (HLN, 25/10/2016) 

Parkeren wordt fors duurder in Hasselt  
(Nieuwsblad, 24 november 2016) 

Parkeren wordt in Turnhout plots ongewild 
duurder (GVA, 24/01/2017) 

Parkeren aan H. Hartziekenhuis 
wordt duurder (RTV, 01/09/2016) 



 

Campagnes voor duurzame mobiliteit: Bike To Work, Car Free Day, Week van de 

Mobiliteit, Autovrije Zondagen, Van 4 naar 5, Strapdag, Mijn Korte Ritten, Met 

Belgerinkel naar de Winkel …. 

Grotere bewustwording rond mobiliteit, verkeersveiligheid  en de impact op ons 

klimaat  

 

 

 

 

 

 

 



 

Trend naar gezonder leven: meer 

bewegen, evenwichtige voeding, 

ontstressen …   

 

 

 

 

 

 



 

Inspanningen van de overheid op fiscaal 

en infrastructureel vlak 

 

 

 

 

 

 



 

Innovatie in de (bedrijfs)fietssector: elektrische fietsen, bakfietsen, 

vouwfietsen, speed pedelecs, steps, cargo bikes, …. 

 

 

 





 

Gunstige fiscale regels! 
 

 100% - 120% fiscale aftrekbaarheid (regime 

vennootschapsbelasting) 

 Combinatie van fietsvergoeding en bedrijfsfiets is toegestaan 

 Geen belasting op voordeel van alle aard (wel RSZ!) 

 

 

 



 

 

Directe aankoop 
 

 Meestal goedkoper: geen interesten  

 Juridisch en economisch eigenaar 

 Afschrijving over minstens 36 maanden 

 Voldoende cash 

 Mogelijk om hierbij een apart onderhoudscontract af te 

sluiten 

 

 

 

 

 



 

 
Financieel leasen?  
 

 Goed wordt door de leasinggever aangekocht op specifieke aanwijzingen 

van de leasingnemer 

 3 partijen: leverancier, leasinggever en leasingnemer 

 Leasingnemer is economisch eigenaar/ leasinggever is juridisch eigenaar 

 Financieringsvorm waarbij er steeds een aankoopoptie is (max. 15% van de 

verkoopwaarde) 

 Leasing tast de solvabiliteit of kredietcapaciteit niet aan  

 Geen inbreng van eigen middelen 

 

 

 

 



LT - huren of operationele lease?  
 

 Huurprijs kan  volledig in de kosten worden opgenomen 

 Huur en bijkomende diensten gemakkelijk te budgetteren 

 afschrijving gebeurt door de verhuurder 

 Aankoopoptie niet verplicht maar kan opgenomen worden (minimum 16% )  

 2 partijen: verhuurder en huurder 

 Huurder  heeft het gebruiksrecht / geen juridisch, noch economisch eigenaar 

 Tast solvabiliteit niet aan / huurbedrag komt in de kosten 

 Te vervangen door nieuwe fietsen  

 Herroepelijk! 



Samenaankoop via bedrijf 
• Valt niet onder de categorie bedrijfsfiets 

• Bedrijf sluit deal met vb. fietshandelaar of fabrikant 

• De werknemer koopt zelf een fiets aan met gunstige voorwaarden 

• Vaak directe facturatie aan de werknemer 

• Geen onderhoudscontract 
 



De bedrijfsfiets, een zorg van velen 

 
• Financieel: verwerking in boekhouding en budgettering 

• HR, OR, sociaal secretariaat: fietspolicy voor werknemers & loonadministratie 

• Facility: infrastructuur voor fietsende werknemers, beheer van poolfietsen 

• Mobiliteit: effecten van fietsgebruik, veilige routes, stimulansen  

• Aankoopdienst: offertes, aanbesteding 
 



Werkgever bekostigt de fietsen voor 100% 

 Geen bijdrage van werknemer 

 Werknemer betaalt enkel RSZ op VAA 

 Gaat gepaard met engagementsvraag aan werknemer 

 

 



100% werkgever 

 WG betaalt 

volledig 

bedrag van 

de aan 

 

 

 

 

 

Deels 

werkgever, 

deels 

werknemer 

Gemengde vorm WG / WN 

 Bijdrage van werknemer, vb. geen of verminderde 

fietsvergoeding, forfaitair bedrag 

 Gaat gepaard met engagementsvraag aan werknemer 

 

 



100% werkgever 

 WG betaalt 

volledig 

bedrag van 

de aan 

 

 

 

 

 

Deels 

werkgever, 

deels 

werknemer 

Werknemer betaalt (budgetneutraal) 

 Bijdrage van werknemer, volledig leasebedrag van het 

loon weerhouden (bruto of netto, afh. CAO) 

 Keuzevrijheid soort fiets 

 Engagement?  

 

 



Bike&Co ontzorgt 

 
 Begeleiding in  aanschaf 

 Volledige service 

 Directe communicatie met 

medewerkers 

 Eenvoud in administratie 

 Eén aanspreekpunt 

 Vlootbeheer en rapportage  

 

 

 



Contact 

 
Ilse Fannes 
Ilse.fannes@bikeandco.be 

www.bikeandco.be 

0032 (0) 488 952 890 
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