Meer fietsende medewerkers?
Bied een fietsregeling aan!
Meer medewerkers op de fiets, dat heeft veel voordelen. Het kost veel
organisaties minder geld, zorgt voor fitter personeel én verkleint de CO2voetafdruk van uw organisatie. En vanaf 1 januari 2020 geldt ook nog eens een
eenvoudigere bijtellingsregeling voor medewerkers met een fiets van de zaak.
Genoeg redenen dus om uw medewerkers een fietsregeling aan te bieden. Ook
interessant voor uw bedrijf?
Van veel organisaties horen we dat het lastig is een gedegen
fietsbeleid op te zetten door de fiscale regels rondom fiets. Hoe
zit het toch met die bijtelling en Werkkostenregeling (WKR)?
Slim en Schoon Reizen adviseert u er graag over, gratis.

Zo helpen wij u
Interesse in een fietsregeling? Zo helpen wij u:
 	Samen met u inventariseren wij uw huidige regelingen en
vergoedingen voor woon-werkverkeer (leaseauto’s, ov- en
kilometervergoeding, fietsplan, enz).
 	Wij verkennen uw wensen en voorwaarden voor een
fietsregeling, denk aan:
-Is er nog voldoende vrije ruimte in de WKR voor een
fietsregeling?
-Wilt u kosten maken om het fietsen te stimuleren?
-Aan wie wilt u de fiets aanbieden?
-Wij laten u zien welke mogelijkheden u heeft om fietsen
te verstrekken, en wat de consequenties hiervan zijn,
bijvoorbeeld qua kosten (zie achterzijde).

Meer weten?
 	Kijk op www.slimenschoonreizen.nl/fietsregeling. Ontdek

hier bijvoorbeeld op welke manieren u een fiets kunt
verstrekken en welke (financiële) gevolgen dit heeft.
 	Bel of mail Elske van de Fliert voor gratis advies:
elskevandefliert@cleantechregio.nl of 06-186 908 96.

Fietsregeling, wat kan er zoal?
 	Geef uw medewerker een fiets van de zaak in plaats

van een reiskostenvergoeding. Vanaf 2020 betaalt
de medewerker hierover 7% bijtelling.
 	Bekostig de fiets vanuit de Werkkostenregeling.
De medewerker betaalt dan niets.
 Koop de fiets voor uw medewerker en laat hem deze
terugbetalen via een renteloze lening.

Hoe wilt u de fietsregeling financieren en wat zijn de consequenties?

Hoe wilt u financieren?

Consequentie

De kosten van de fiets passen niet
binnen de WKR.

De medewerker mag de fiets gebruiken voor woon-werk- en privéverkeer.
Er is geen reiskostenvergoeding van
toepassing.
Vanaf 1 januari 2020 betaalt de mede
werker 7% bijtelling over de waarde
van de fiets. Het maakt niet uit of de
organisatie de fiets leaset of koopt.
Tot 2020 dient de werknemer het privégebruik aan te tonen en te betalen door
de privé-kilometers te vermenigvuldigen met de kilometerprijs.

De kosten van de fiets passen wél
binnen de WKR.

De organisatie mag 1,2% van de totale
fiscale loonsom aan de fiets besteden,
minus de andere zaken die vanuit de
WKR worden vergoed. Boven de 1,2%
betaalt de werkgever 80% belasting.
De medewerker betaalt niets.

De organisatie betaalt een fiets en de
medewerker betaalt deze terug.

De organisatie verstrekt een renteloze
lening die de medewerker terugbetaalt,
bijvoorbeeld door de kilometervergoeding in te leveren.

De organisatie wil geen extra kosten
maken.

De organisatie kan een fiets ter beschikking stellen die niet meer kost dan de
reiskostenvergoeding.

