FIETSEN
VOOR DE ZAAK!

FIETSEN;
GOED VOOR JE!
Dat meer fietsen een goede zaak is dat wist je
natuurlijk al. Maar de voordelen voor jouw onderneming
kunnen nog wel eens groter zijn dan je denkt.
Meer fietsen zorgt voor een betere gezondheid. Dat is
nu misschien wel waardevoller dan ooit. Regelmatig
fietsen verhoogt niet alleen de fysieke fitheid, maar
ook de mentale gezondheid. Voor iedereen waarbij de
auto iets vaker plaats maakt voor de fiets levert dat een
aanzienlijke winst op. Je merkt dat bijvoorbeeld aan een
lager ziekteverzuim en een hogere weerbaarheid tegen
werkdruk en stress. Dat kan je tot wel een dag minder
verzuim per medewerker per jaar opleveren (Bron TNO
2009). Dat is een aanzienlijke besparing die maar lastig
met inzet van andere instrumenten te realiseren is.
Ook de elektrische fiets draagt daar zijn steentje aan
bij. Nu al is bijna een kwart (23%) van alle e-bike ritten
een woon-werk rit. En dat gaat de komende jaren
alleen maar groeien. Met inzet van het Sparta Lease
programma stimuleer je daarom (elektrisch) fietsen en
verlaag je de ziektekosten.

DOOR DAGELIJKS MET DE
FIETS NAAR HET WERK
TE GAAN NEEMT HET
RISICO OP VOORTIJDIG
OVERLIJDEN MET 41% AF.
Dit heeft betrekking op populatiegemiddelden
en verschilt sterk naar leeftijd en
sociaaleconomische achtergrond.
De grootste baten zijn te verwachten voor
mensen die momenteel weinig bewegen.
Bron: Kennis instituut Mobiliteit (Rapport Fietsfeiten 2018).

FIETSEN IS VERANTWOORD
Fietsen is behalve goed voor de mens ook goed voor het

MEER FIETSEN,
BETER BEREIKBAAR

milieu. Dat lijkt voor de hand te liggen. Maar met een

Bijna de helft van de autoverplaatsingen (47%) is korter dan

structurele vervanging van de auto door de fiets is de
milieuwinst aanzienlijk. Indien een auto voor de dagelijkse
woon-werk rit van 20 kilometer vervangen wordt door
bijvoorbeeld een speed pedelec, dan wordt een besparing
van 90% CO2 uitstoot gerealiseerd1*. De besparing die jouw
medewerkers realiseren door vaker naar het werk te fietsen
kun je gebruiken in je MVO of ESG rapportage.
Sinds het voorjaar van 2020 heeft maar liefst 37% van
de ov-reizigers de bus, tram of metro rit vervangen
voor een rit op de fiets. Dat zijn bijna 1 miljoen
mobilieitsbewegingen!2 Deze verandering komt niet zonder
reden. Fietsen wordt als veiliger voor de gezondheid
ervaren dan het gebruik van het openbaar vervoer. Het
merendeel van de huidige fietsers wil ook in de toekomst
blijven fietsen. En jij kunt hen daarbij helpen.
Met een keuze voor een zakelijk lease programma van
Sparta maak je daarom om meerdere redenen een
verantwoorde keuze.

* Uitgaande van een moderne middelgrote auto, rijdend op fossiele
brandstof. Ook ten opzichte van een elektrische auto is de e-bike
tot wel 40% minder vervuilend; Bron; Milieucentraal.nl
1

Bron: Milieucentraal.nl

Bron: Kennis Instituut Mobiliteit; Toekomstbeeld - Kerncijfers
mobiliteit 2020; nov 2020
2

7,5 km en maar liefst 68% is korter dan 15 kilometer en
vallen daarmee binnen het bereik van de elektrische fiets of
speed pedelec (met een speed pedelec bereik je fietsend
snelheden tot wel 45km per uur). Veruit het merendeel
van deze ritten in de ochtend en middag zijn woon-werk
gerelateerd. Een enorm potentieel dus, ook voor jouw
onderneming.
Met een rit op de fiets ervaart je medewerker minder
oponthoud en in verstedelijkte gebieden is de fietsrit zelfs
een stuk efficiënter dan met de auto of het openbaar
vervoer. Door inzet van de fiets ben je als werkgever
dus een stuk beter bereikbaar. Daar komt nog bij dat
steeds meer stadskernen en andere gebieden vanuit
milieumaatregelen autoluw worden ingericht. Met een
betere fietsinfrastructuur zoals bijvoorbeeld de opkomst
van fietssnelwegen kun je jouw medewerkers met een fiets
van de zaak een goede bereikbaarheid bieden.
Nu en in de toekomst.

MEER PARKEERPLEKKEN
OP DEZELFDE RUIMTE
Een gemiddeld fietslease contract bespaart je maandelijks
makkelijk honderden euro’s ten opzichte van een autolease
contract (o.b.v. de meest geleaste auto in 2019: de VW Golf
Business Edition).
Maar er zijn meer kosten die misschien niet direct duidelijk
zijn. Zo zijn parkeerplaatsen verhoudingsgewijs duur.

Wil je bijhouden hoeveel CO2 besparing jouw

Gemiddeld kost een parkeerplek je al snel tussen de

leasefietsen bereikt hebben? Vraag dan naar de Sparta

€ 100,- en € 250,- per maand. Vaak zijn dit verborgen kosten

smart bikes met handige smart app

in de huurovereenkomst. Op 1 parkeerplek kun je maar
liefst 6 fietsen met een veilige tussenruimte stallen. Door
in te zetten op fietsen kun je dus meer parkeergelegenheid
bieden. Zowel aan je medewerkers als aan je bezoekers die
niet met een overvol parkeerterrein te maken krijgen.

Met het Nationaal Fietsplan heeft de regering zichtzelf tot doel
gesteld om 200.000 mensen uit de auto op de fiets te krijgen.
Onderdeel van dit plan is de uitbreiding van het fietssnelwegen
netwerk met honderden extra kilometers veilige fietspaden

ZAKELIJK OF
PRIVATE LEASEN

LEASEN IS
ONBEZORGD FIETSEN

Vanaf 2020 is de fiets van de zaak in Nederland met slechts

Met het lease programma van Sparta bied je jouw

7% belast. Het minste risico op onverwachte kosten loop je

medewerkers de ideale e-bike mét een zeer uitgebreid

door de fiets van de zaak als leasefiets aan te bieden. Dat

servicepakket voor een overzichtelijk bedrag per maand.

houdt voor medewerkers die voor de zakelijke leasefiets

Met de uitstekende service van de erkende Sparta

kiezen in dat 7% van de adviesprijs van de fiets of e-bike bij

dealer en het inbegrepen onderhoudspakket zijn er geen

het inkomen opgeteld wordt. Doordat het prijsniveau zelfs

onverwachte kosten voor de werknemer of voor jou als

van de duurdere elektrische fietsen ruim onder het niveau

werkgever. Verzekering, garantie, pechhulp, gepland en

van de auto liggen houdt dat in dat jouw medewerkers een

ongepland onderhoud, zelfs in het buitenland (EU) is

lagere bijtelling krijgen ten opzichte van de auto. Anders

inbegrepen in het maandbedrag.

dan bij de auto mag de zakelijke lease fiets onbeperkt privé
gebruikt worden.

MOBILITEITBUDGET
OF (THUIS)WERKBUDGET

DE VOORDELEN VOOR WERKNEMERS
9

Geen aanschafkosten

9

Geen zorgen over reparatie en onderhoud

9

Werknemer betaalt alleen de bijtelling*

Uiteraard kun je ook voor een andere constructie

DE VOORDELEN VOOR WERKGEVERS

kiezen. Zo kun je jouw medewerkers een (bruto of

9

Onderscheidende secundaire arbeidsvoorwaarden

netto) mobiliteitsbudget toekennen, waarmee zij hun

9

Fittere werknemers en een positieve bijdrage aan
de (leef)omgeving

mobiliteitsbehoefte op maat kunnen invullen. Door het
mobiliteitsbudget te maximeren loopt jouw onderneming

9

gemiddeld 1 dag per jaar minder ziek

om zelf een private fietslease overeenkomst aan te gaan.
Een voordeel hiervan is dat je voor de reisdagen onbelast

9

Stimuleren van fietsen bij medewerkers die met
de auto reizen

reiskostenvergoeding mag blijven uitkeren. Door te fietsen
kan de medewerker zo letterlijk ‘sparen’.

Lager ziekteverzuim en daarmee lagere
ziektekosten: een fietsende medewerker is

geen risico. De werknemer kan het budget aanwenden

9

Relatief lage kosten in verhouding tot andere
vervoersopties

Een variant hierop is het werkbudget, een nieuwe variant
die steeds meer werkgevers overwegen. De oorzaak zit
in de veranderende reis- en thuiswerkbehoefte die een

indien de leasefiets onderdeel is van de
secundaire arbeidsvoorwaarden

*

structureel effect op de maatschappij heeft. Met het
werkbudget geeft je de medewerkers een vast budget
dat ze naar eigen inzicht kunnen inzetten voor woonwerkreizen, als vergoeding voor thuis of elders werken
en/of om fysiek en mentaal fit te blijven (vitaliteit). Uit dit
werkbudget kan de werknemer bijvoorbeeld privé een
fiets leasen. De werknemer heeft hierover zelf de regie.
Ook met het Sparta Private Lease programma kun je het
fietsgebruik van jouw medewerkers dus stimuleren.

Sparta Lease is onderdeel van het Accell lease programma. Via Accell is het ook mogelijk de lease modellen van Batavus en KOGA
met hetzelfde serviceniveau op te nemen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het Accell lease programma of Sparta
Lease voor uw onderneming? Neem contact op via telefoonnummer 0513-638580 of stuur een e-mail naar zakelijk@accell.nl.
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