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Vragen van het lid Sienot (D66) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat en van Financiën over een fiscale regeling voor (elektrische) fietsen 
(ingezonden 20 februari 2018). 

Vraag 1
Deelt u de opvatting dat de (elektrische) fiets voor veel mensen een gezond, 
duurzaam en efficiënt alternatief is voor de auto in het woon- werkverkeer? 

Vraag 2
Deelt u de mening dat zoveel mogelijk gestreefd moet worden naar het 
stimuleren van het fietsgebruik onder werknemers? Zo ja, op welke manier 
geeft u daar met werkgevers op dit moment uiting aan? 

Vraag 3
Bent u bekend met de bevindingen van onder andere RAI Vereniging, BOVAG 
en Gazelle dat vier op de tien Nederlanders bereid is om voor de fiets te 
kiezen als vervoersmiddel als dit voor hen fiscaal aantrekkelijk wordt 
gemaakt?1 

Vraag 4
Kunt u ons een afzonderlijke schatting geven van het aantal mensen dat op 
dit moment gebruik maakt van een leaseregeling voor auto’s en fietsen? 

Vraag 5
Klopt het dat leasefietsers de hele waarde van hun fiets moeten optellen bij 
hun inkomen en dat dit voor leaseauto’s maximaal 25% is? Zo ja, kunt u dit 
toelichten? 

Vraag 6
Klopt het dat de regels voor leasefietsen veel ingewikkelder zijn dan voor een 
leaseauto? Zo ja, kunt u de reden hiervan toelichten? 

Vraag 7
Bent u van mening dat aantrekkelijke leaseregels voor fietsen een prikkel 
kunnen zijn om mensen hiertoe te verleiden? 

1 https://raivereniging.nl/pers/persberichten/2017-q1/0116-rai-vereniging-wil-aantrekkelijkere-
leaseregels-voor-fiets.html
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Vraag 8
Hoe kijkt u aan tegen de berichtgeving dat werkgevers door complexe 
financiële regels op dit moment geen gebruik maken van leasefietsen? 

Vraag 9
Bent u bereid om de fiscale regelingen voor fietsen aan te passen zodat 
werkgevers en werknemers verleid worden om hier gebruik van te maken? Zo 
ja, op welke manier en wanneer?
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