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Waarom een Fietsplan? 
Fietsen is gezond. Daarnaast is het milieuvriendelijk en levert het bovendien een bijdrage aan het 
verminderen van parkeer- en fileproblemen. Het bestuur van de Stichting Scholengroep Spinoza wil met het 
Fietsplan medewerkers stimuleren zowel voor het woon- werkverkeer als voor privé vaker de fiets te 
gebruiken. Het Fietsplan past daarmee in het geheel van maatregelen om bij te dragen aan de vitaliteit van 
de medewerkers. 
 
In deze notitie lees je hoe dit Fietsplan werkt, wie er kunnen deelnemen en hoe het belastingvoordeel in 
elkaar zit. 
 
Wat houdt het Fietsplan in?  
Het Fietsplan houdt in dat werknemers een fiets aanschaffen en over het aanschafbedrag fiscaal voordeel 
genieten. Het maximum bedrag waarover belastingvoordeel behaald kan worden, bedraagt  € 2.000,=. Dit 
bedrag is inclusief een eventuele fietsverzekering. 
De catalogusprijs van een aan te schaffen fiets mag meer dan € 2.000,= bedragen, maar over het meerdere 
wordt geen belastingvoordeel berekend.  
Tevens mag voor een bedrag van maximaal € 85,=  per jaar aan accessoires, reparatie en fiets/regenkleding 
vrijgesteld worden van belasting.  
 
Het voor de fiets betaalde bedrag kan worden verrekend met de te berekenen loonheffing over de vakantie-
uitkering. 
 
De verrekening loopt via de procedure Deelname uitruil Fietsplan in HR2day.  
 
Toepassing van de regeling heeft gevolgen voor de hoogte van het totale brutoloon over een desbetreffend 
kalenderjaar en voor de pensioengrondslag. De hoogte van het bruto loon kan effect hebben op de hoogte 
van inkomensafhankelijke voorzieningen, zoals de huurtoeslag, WW-uitkering, WAO-/WIA-uitkering, basis 
hypotheekverstrekking e.d. Door ondertekening van deze overeenkomst is de deelnemer aan deze regeling 
zich hiervan bewust. 
 
Wie kunnen er aan dit Fietsplan deelnemen?  
Aan het Fietsplan kunnen alle medewerkers van de Stichting Scholengroep Spinoza deelnemen mits zij 
minimaal een jaar in dienst zijn. 
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De spelregels op een rij  

• de deelnemer heeft een dienstverband met de Stichting Scholengroep Spinoza  
• dit dienstverband heeft een duur van minimaal een jaar. 
• het maximum vrijstellingsbedrag is € 2.000,= (incl. verzekering). De maximale catalogusprijs mag 

echter meer bedragen; 
• er mag met gebruikmaking van het Fietsplan één fiets per medewerker per vijf jaren worden 

aangeschaft; 
• er vindt een verrekening plaats met het vakantiegeld; 
• middels de procedure Deelname uitruil Fietsplan in HR2day wordt de (betaalde) nota, ingeleverd. 

Tevens verklaart men kennis te hebben genomen van het bepaalde in de Notitie Fietsplan 2021; 
• voor accessoires, reparatie en fiets/regenkleding geldt een maximum vrijstellingsbedrag van € 85,= 

per kalenderjaar; 
 
Het jaarlijks beschikbare budget voor deze regeling is gekoppeld aan de vrije ruimte van de 
werkkostenregeling en bedraagt €  70.000,--.  Deelname vindt plaats op volgorde van datum waarop de 
aanvraag via de procedure “Deelname uitruil Fietsplan” in HR2day binnenkomt. De afdeling P&O zal in de 
loop van het kalenderjaar monitoren of een overschrijding van het beschikbare budget aan de orde zal zijn 
en de personeelsleden hiervan op de hoogte brengen zodat een personeelslid van te voren weet in welk jaar 
hij aan deze regeling kan deelnemen. Wanneer door wijzigingen in de wet- en regelgeving fundamentele 
veranderingen in de omvang van de vrije ruimte van de werkkostenregeling optreden, zal dit kunnen leiden 
tot aanpassing van het beschikbare budget voor het fietsplan. 
 
Vragen en antwoorden  
Om je een nog beter inzicht te geven in het Fietsplan zijn de navolgende vragen en antwoorden opgesteld: 

• Tot welk bedrag kan ik een fiets uitzoeken? 

Tot elk bedrag, echter het maximum vrijstellingsbedrag is € 2.000,= (incl. verzekering) 

• Wat kost het mij als ik meedoe aan het Fietsplan? 

Je moet de fiets zelf aanschaffen en betalen. Vervolgens vindt verrekening plaats met jouw vakantie-
uitkering. 

Controleer ook of je voldoende vakantie-uitkering hebt opgebouwd om het aanschafbedrag van de 
fiets te kunnen laten verrekenen. Je kunt dit doen aan de hand van je salarisstrook. 

• Kan ik zelf een fiets uitzoeken? 

Ja. Je kunt zelf een fiets bij een rijwielhandelaar naar keuze uitzoeken. 

• Kan ik mijn huidige eigen fiets ook inruilen? 

Nee, binnen deze regeling is dat niet mogelijk. Het moet dus gaan om een nieuwe fiets. 
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• Wat moet je nog doen nadat je de fiets in jouw bezit hebt gekregen? 

Nadat je de fiets hebt ontvangen én betaald (en nadat je hebt gecontroleerd of je van de 
rijwielhandelaar het bijbehorende garantiebewijs hebt ontvangen) lever je het betaalbewijs in 
middels het proces Deelname uitruil Fietsplan in HR2day. Deelname kan dus alleen door een 
origineel betalingsbewijs te uploaden in HR2day. Je geeft in HR2day aan kennis te hebben genomen 
en akkoord te gaan met het bepaalde in het Fietsplan. 

Alle andere vormen van declaratie worden niet geaccepteerd. 

• Op welke termijn kan ik opnieuw aan de regeling deelnemen? 

Je dient er rekening mee te houden dat het om een bedrag van € 2.000,= per 5 jaar gaat. Na deze vijf 
jaar zou je weer voor een bedrag van € 2.000,= belastingvoordeel kunnen behalen met het 
aanschaffen van een fiets, er vanuit gaande dat de fiscale regels dan nog hetzelfde zijn. 

• Wat is nu jouw voordeel? 
 

Stel je hebt recht op vakantie-uitkering in de maand mei van bruto  € 3.500,=. Er wordt een bijzonder 
belastingtarief  gehanteerd van 49,08 %. Je ontvangt zonder uitruil netto € 1.782,20* aan vakantie-
uitkering. 

 
Bij verrekening van de fiets bedraagt de uitbetaling in de maand mei: 
 
Bruto vakantie-uitkering    € 3.500,00                 
Aankoop fiets      € 2.000,00 
Fiscale korting      € 2.000,00- 
Loon voor loonheffing      € 1.500,00 
Loonheffing bijzonder tarief 49,08%     €    736,20- 
Subtotaal        €    763,80     
Netto fietsvergoeding       € 2.000,00 + 
Je ontvangt nu de netto-uitbetaling     € 2.763,80  
 
Zonder voordeel netto-uitbetaling*     € 1.782,20 
 
Jouw netto voordeel bedraagt      €    981,60 

 
 
Inwerkingtreding  

Het aangepaste Fietsplan treedt op 1 augustus 2021 in werking. 

 
 
 
 


