Regeling vergoeding fiets en met de fiets samenhangende zaken per
1 januari 2020
Artikel 1 Karakter van de regeling
Deze regeling maakt de inzet mogelijk van bestanddelen van het brutoloon, voor de
vergoeding voor de aanschaf van een fiets en met de fiets samenhangende zaken.
Artikel 2 Fiets
Binnen de regeling bestaat de mogelijkheid een fiets voor woon-werkverkeer aan te
schaffen. De aankoopprijs mag onbelast vergoed worden. Met ingang van 1 januari 2020
bedraagt de maximale onbelaste vergoeding €1.250,--. Dit betreft de fiets die in 2020 is
aangeschaft.
Toelichting: Het maakt dus niet uit hoe duur de fiets is, het maximale bedrag dat
onbelast mag worden vergoed bedraagt € 1.250,-. Onder fiets wordt tevens verstaan een
fiets met elektronische trapondersteuning.
Artikel 3 Met de fiets samenhangende zaken
Per kalenderjaar kan de werkgever € 82,- aan de werknemer vergoeden voor met de fiets
samenhangende zaken.
Toelichting: Dit betreft een forfaitair bedrag. Er hoeven geen bewijsstukken worden
overhandigd. De voorbeelden hebben daardoor aan betekenis ingeboet. Iedere
deelnemer aan de fietsregeling komt er voor in aanmerking. Voorbeelden van met de
fiets samenhangende zaken zijn de benodigde reparaties, een extra slot, een steun voor
de aktetas en het regenpak dat praktisch alleen op de fiets wordt gebruikt. Zaken die
normaal ook zonder de fiets worden gebruikt (zoals warme kleding) vallen hier niet
onder.
Artikel 4 Voorwaarden voor de belastingvrije fietsvergoeding
•

De werknemer heeft een vaste aanstelling of een aanstelling voor bepaalde tijd met
uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

•

De werknemer mag een keer per drie jaar (kalenderjaar) gebruik maken van deze
fiscale fietsregeling.

•

De werknemer moet op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij gewoonlijk
naar het werk reist, van de fiets gebruik maken.

Toelichting: dat kan ook een deel van het traject betreffen, bijvoorbeeld naar het station.
•

De rijwielhandelaar waar de fiets wordt aangeschaft moet ingeschreven staan bij de
Kamer van Koophandel.

•

De werknemer levert bij de werkgever de op zijn naam gestelde originele rekening
in, die niet ouder is dan drie maanden. De rekeningen voor fiets, fietsaccessoires en
verzekeringspremie moeten gelijktijdig worden ingediend. Als de fietsverzekering
niet is vermeld op de rekening van de rijwielhandelaar, levert de werknemer een

kopie van het verzekeringscertificaat en het (bank)giroafschrift van overschrijving
van de premie in.
Artikel 5 Bronnen
Voor de vergoeding van de fiets en toebehoren kunnen de volgende opgebouwde
aanspraken worden ingezet. Het nog niet genoten:
•
•
•
•

Bruto salaris
Vakantie-uitkering
Eindejaarsuitkering
Extra eindejaarsuitkering

Toelichting: consequenties
Bron
Bruto salaris
Vakantieuitkering
Eindejaarsuitkering
Extra eindejaarsuitkering

Gevolgen pensioen
geen
geen
geen
geen

Gevolgen werknemersverzekeringen
effect op uitkering WW en WIA
effect op uitkering WW en WIA
effect op uitkering WW en WIA
effect op uitkering WW en WIA

Artikel 6 Procedure
•

De werknemer kan gedurende het hele jaar gebruik maken van de fietsregeling.

•

Daartoe levert de werknemer een volledig ingevuld aanvraagformulier en de gevraagde
bewijsstukken in bij de werkgever.

•

De werknemer geeft aan welke bron/bronnen gebruikt wordt/worden.

•

Wordt de fietsvergoeding vergoed via een periodieke inhouding op het salaris, dan begint
de termijn van drie kalenderjaren bij de eerste deelvergoeding.

•

De werkgever houdt toezicht op de voorwaarden waaronder de onbelaste vergoeding is
verstrekt.

