Velonomics
dinsdag 19 juni 2012
16:23

Rekenvoorbeeld FietserPlan: bedrijfsWAW.
Berekening op de Velonomics spreadsheet:
Case 1. We stellen een geval waarbij de werkgever een WAW van 6320 € exBTW ter beschikking stelt aan een
werknemer die een typische 20km woon‐werk afstand aflegt.Eerst worden de vaste en de variabele kosten van
een gemiddelde auto vergeleken met deze van een WAW, in casu een eWAW. Er wordt rekening gehouden met
de fiscale aftrek en de financieringskosten.

We gaan er eerst even van uit dat de werknemer tot nog toe geen bedrijfswagen heeft voor zijn woon‐werk
verkeer
In het Fietser.Plan wordt een deel van het bruto loon van de werknemer omgezet in RSZ‐ en belastingvrije
fietsvergoeding als stimulans voor groene mobiliteit. Stel 20 ct/km bruto. Onder de normale condities wordt aan
de kant van de de werknemer 13.07% RSZ‐bijdragen afgehouden, alsook bedrijfsvoorheffing, wat eigenlijk
voorafbetaling op personenbelasting is. De werknemer houdt ongeveer 12 ct over. Onder het stelsel van de
fietsvergoeding houdt hij echter de volle 20ct over. De werknemer verdient dus 8 ct/km netto extra. In het geval
van een woon‐werk afstand van 20km betekent dit 780 € netto extra per jaar.
Aan de werkgeverskant is de loonkost ongeveer 185% van het brutoloon. De loonlasten vallen bij de
fietsvergoeding weg dus de loonkost daalt in dit schema met 17 ct/km ofwel 1632 €/jr.
Indien de werkgever de WAW aankoopt, zo hebben we hierboven berekend, bedraagt de jaarlijkse vaste
kost ‐492 € (afschrijving, financiering, kosten) en de variabele kost ruim gerekend 4 ct/km. Het break‐even punt
ligt op 8 km, in ons voorbeeld van 20km woon‐werk afstand brengt de besparing op loonlasten minus de aankoop
van een WAW aan de werkgever 756 €/jaar op.

Nu hebben we nog geen rekening gehouden met de actuele kost. Komt de werknemer met zijn eigen wagen en
krijgt hij daarvoor geen vergoeding, dan kost hem dat 20ct/km aan variabele kosten. Met de WAW pendelen
brengt in ons voorbeeld 1920 €/jaar op. De incentive voor onze werknemer is in dit geval een netto loonstijging
van 2700 €/jaar.

Kwam de werknemer met zijn eigen auto en kreeg hij hiervoor een vergoeding van bijvoorbeeld 15 ct/km, dan
betaalt hij geen belasting meer op voordeel van alle aard: 590 €/jaar. Totale opbrengst werknemer ligt nu op
1378 €/jaar. De werkgever wint 1440 €/jaar. Opgeteld bij de loonlastverlaging en kosten WAW bedraagt de
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opbrengst van het FietserPlan voor de werkgever nu 2196 €/jaar.

We bekijken nu het geval waar de werkgever een bedrijfsWAW ter beschikking stelt van de werknemer NAAST
een fossiele auto. Via de fietsvergoeding verdient de werknemer nog steeds 780 €/jaar netto meer. De werkgever
bespaart 1920 € aan variabele autokosten (cfr supra).

Indien een auto kan vermeden worden, betekent dit een besparing voor de werkgever van 6388 €/jaar.

Voor de volledigheid nog eens de hele berekening:

Samenvattend betekent dit voor de werkgever:

Samenvattend betekent dit voor de werknemer:
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