
WERKKOSTENREGELING
EEN GAZELLE VAN DE ZAAK, NU NÓG EENVOUDIGER!

Fluitend op een nieuwe Gazelle naar het werk, van het werk. Dat is niet alleen bevorderlijk voor het milieu, maar ook 
voor de gezondheid. En met de nieuwe werkkostenregeling is een Gazelle van de zaak nu nog eenvoudiger geregeld. 
Zo is de maximale aanschafprijs afgeschaft en hoeft u niet meer te verantwoorden dat de fiets voor woon-werkverkeer 
gebruikt wordt. Bovendien kan de werkgever een bedongen korting doorgeven aan het personeel. De werkkosten-
regeling biedt tal van mogelijkheden om voordelig een nieuwe Gazelle aan te schaffen.

Hoge loonsom? Grote kansen! 
In de nieuwe werkkostenregeling mag het bedrijf binnen 
de ‘vrije ruimte’ zelf bepalen wat het de werknemers 
schenkt. Deze vrije ruimte is 1,2% van de totale loonsom. 
Zo kunnen bedrijven met een grote loonsom eenvoudig 
een (elektrische) Gazelle schenken.

Reiskostenvergoeding voor fietsers
Iedere medewerker mag onbelast een reiskostenvergoeding 
ontvangen van € 0,19 per kilometer. Ook op de fiets en 
binnen een straal van 10 kilometer. Met de vergoeding 
kunt u bijvoorbeeld een nieuwe Gazelle belastingvrij 
aflossen.

Renteloze lening
Sluit probleemloos een personeelslening af voor de aan-
schaf van een (elektrische) Gazelle. Het rentevoordeel valt 
namelijk onder de nihilwaardering. Deze lening kan zelfs 
terugbetaald worden met de reiskostenvergoeding.

Fietsstimulering bij krappe vrije ruimte
Vallen de kosten van een nieuwe Gazelle buiten de vrije 
ruimte? Dan zijn er twee opties. Een eigen bijdrage van 
de medewerkers of de werkgever betaalt 80% naheffing. 

Start Berekening Uitkomst
Loonsom Vrije ruimte berekenen Totale vrije ruimte
€ 3.000.000,- 1,2% x 3.000.000 € 36.000,-
Budget voor fietsplan bepalen
Totale vrije ruimte Vrije ruimte - overige geschenken 

personeel
Budget voor fietsplan

€ 36.000,- € 36.000 - kosten kerstpakketten € 27.720,-
Budget per persoon bepalen
Totaal aantal werknemers 1/3 van het aantal werknemers Aantal werknemers dat dit jaar een fiets 

krijgt
99 99/3 33 per jaar
Aanschafwaarde nieuwe Gazelle
€ 27.720 27.720/33 € 840,- per medewerker

Kijk voor meer informatie en een uitgebreid rekenvoorbeeld op www.gazelle.nl/zakelijk/wkr 

Rekenvoorbeeld budget voor een nieuwe Gazelle
Bouwbedrijf Klaas BV heeft 99 medewerkers en een totale loonsom van € 3.000.000 per jaar. 
1. Vrije ruimte berekenen 

De vrije ruimte is 1,2% van de totale loonsom, dus: 1,2% x € 3.000.000,- = € 36.000,-
2. Budget voor fietsplan 

Stel Klaas BV geeft ook een kerstpakket aan zijn medewerkers. Deze kosten worden van de vrije ruimte afgetrokken om 
het budget voor het fietsplan te berekenen. Het budget voor het fietsplan is dus: 36.000 – kerstpakketten = € 27.720,- 

3. Aantal personen dat dit jaar een fiets krijgt 
Elk jaar krijgt 1/3 van het personeelsbestand een fiets. Zo ontvangt iedere medewerker eens per drie jaar een fiets 
van de zaak. Het aantal medewerkers dat een fiets krijgt is dus: 99/3 = 33 per jaar.

4. Aanschafwaarde nieuwe Gazelle 
Het fietsbudget per persoon is: € 27.720,- / 33 = € 840,-. 


