
         

Regeling belastingvrije fiets  
 
 
Artikel 1 Karakter van de regeling  
Deze regeling maakt de inzet van (een deel van) de vakantie- en of eindejaarsuitkering voor de 
aanschaf van een fiets en met de fiets samenhangende zaken mogelijk. 
 
Artikel 2 Fiets  
Binnen de regeling bestaat de mogelijkheid een fiets voor woon-werkverkeer aan te schaffen. De 
aankoopprijs kan tot een maximum van € 749,-- voor de regeling in aanmerking komen. 
De aankoopprijs wordt verrekend met de door het personeelslid aangegeven bronnen (zie artikel 5) 
zodat op de aankoop een belastingvoordeel geldt naar gelang het bijzonder tarief dat van toepassing 
is. Als de fiets duurder is dan € 749,-- mag het meerdere niet verrekend worden.  
 
Toelichting:  
De fiets wordt niet door de Onderwijsgroep betaald 
Het maximale bedrag dat mag worden verrekend bedraagt € 749,--. 
Onder fiets wordt tevens verstaan een fiets met elektronische trapondersteuning.  
 
Artikel 3 Met de fiets samenhangende zaken  
Met de fiets samenhangende zaken mogen tot een bedrag van € 82,-- per kalenderjaar middels 
diezelfde bruto loonbestanddelen worden aangeschaft. Dit betreft zaken die bij uitstek bij woon-
werkverkeer op de fiets van pas komen.  
Indien het aankoopbedrag van de accessoires meer bedraagt dan € 82,--, schuift het recht op 
verrekening door naar het volgende kalenderjaar. 
 
Naast de met de fiets samenhangende zaken mag de regeling worden gebruikt voor de aanschaf van 
een fietsverzekering voor zover de premienota van die verzekering zich niet uitstrekt over een periode 
langer dan drie jaar. 
 
Toelichting: Voorbeelden van met de fiets samenhangende zaken zijn de benodigde  
reparaties, een extra slot, een steun voor de aktentas en een 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  
• Per kalenderjaar komen maximaal 75 personeelsleden in aanmerking voor verrekening van een fiets. 
•Voor het verrekenen van de fiets dient voordat tot aanschaf wordt overgegaan toestemming te 
worden aangevraagd bij het bestuursbureau. 
Het bestuursbureau geeft aan of er toestemming wordt verleend, bij toestemming wordt een nummer 
toegekend.  
• De werknemer dient binnen twee maanden de aanvraag deelname in te dienen in het portal van 
HR2day.  
Hier dient de op zijn/haar naam gestelde originele rekening te worden geüpload. De rekeningen voor 
fiets en verzekeringspremie moeten gelijktijdig worden ingediend.  
De leidinggevende verklaart, door goedkeuring van de aanvraag in HR2day, dat de werknemer 
voldoet aan de voorwaarden, onder meer dat op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij naar 
het werk reist van de fiets gebruik maakt.  
Aanvragen die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen. 
 



 
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.  
 
 
• 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 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 bij wie de fiets wordt aangeschaft moet ingeschreven staan bij de Kamer van 
Koophandel.  
• Vergoeding van accessoires c.q. met de fiets samenhangende zaken kunnen jaarlijks worden 
aangevraagd tot een maximum van € 82,-- per jaar aan de hand van op naam van de werknemer 
gestelde gespecificeerde betaalbewijzen. De eerste aanvraag voor accessoires dient gelijktijdig bij 
aanschaf van de fiets te worden ingeleverd. Daarna kan nog twee jaar voor maximaal  € 82,-- een 
rekening voor verrekening van accessoires in aanmerking komen (hieronder valt ook onderhoud van 
de fiets). 
• Op de factuurdatum heeft de werknemer tenminste nog een dienstverband van één jaar.  
 
 
Artikel 5 Bronnen  
Voor de aanschaf van de fiets en toebehoren kunnen de volgende opgebouwde  
aanspraken worden ingezet:  
• Vakantie-uitkering  
• Eindejaarsuitkering  
 
Toelichting: consequenties  
 
Bron     Gevolgen pensioen  Gevolgen werknemersverzekeringen 
 
Vakantie-uitkering  geen    effect op uitkering WW en WAO    
Eindejaarsuitkering   geen    effect op uitkering WW en WAO    
  

 
 
Artikel 6 Procedure  
 
• De werknemer kan gebruik maken van de fietsregeling, na voorafgaande toestemming van het    
bestuursbureau. 
• Invoer binnen 2 maanden na toestemming in het portal van HR2day (Let op: er zijn 2 
aanvraagmogelijkheden: verrekening met vakantie uitkering en verrekening met eindejaarsuitkering) 
• Verrekening kan nooit plaatsvinden met terugwerkende kracht.  
• De termijn van drie kalenderjaren begint bij de eerste (deel-)vergoeding.  
 
Vanaf het moment dat de Belastingdienst de fiscale regeling voor de fiets voor woon-werkverkeer 
aanpast, wordt deze regeling geacht overeenkomstig te zijn aangepast (inhoudelijk en qua 
vrijstellingsbedragen). 
 
 
 
 


