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Notitie cafetariaregeling fiets 
 
Fiscaalvriendelijk belonen: cafetariaregeling 
Werkgever en werknemer kunnen afspreken dat de waarde van de fiets wordt verrekend met het 
brutoloon of vakantiedagen. De werkgever moet dan echter wel een aantal voorwaarden in acht 
nemen. Het brutoloon mag na verrekening niet minder zijn dan het voor de werknemer geldende 
wettelijk minimum of cao-loon. Verrekenen van vakantiedagen is slechts mogelijk met bovenwettelijke 
vakantiedagen (het wettelijk minimum is 20 vakantiedagen per jaar bij een fulltime dienstverband).  
 
De wijziging van de overeengekomen beloning moet realiteitswaarde hebben. Dit wordt aangenomen 
als het een toekomstgerichte wijziging is, die berust op een structurele regeling en, buiten de beoogde 
gevolgen voor de loonheffingen, sprake is van wezenlijke verschillen en gevolgen. Met 
toekomstgerichte wijziging wordt bedoeld dat het loon niet al genoten mag zijn en geen betrekking 
heeft op in het verleden verrichte arbeid. Dit komt bijvoorbeeld aan de orde als de werknemer nog 
overwerkuren of een aantal vakantiedagen heeft staan. 
 
Van belang is dat de wijziging van het loon doorwerkt naar inkomensafhankelijke regelingen en dat 
deze wijziging consequent wordt toegepast. De loonsverlaging heeft bijvoorbeeld ook gevolgen voor 
de vakantiebijslag. Bij de verlaging van het loon per maand kan hier rekening mee worden gehouden. 
De gevolgen voor onder andere een WW/WIA-uitkering, de pensioenopbouw en de hoogte van het 
vakantiegeld moeten de werknemer duidelijk zijn1.  
Er kan echter worden afgesproken dat keuzes in het kader van een cafetariaregeling geen invloed 
hebben op bepaalde inkomensafhankelijke regelingen. Onder voorwaarden is het mogelijk dat 
pensioenopbouw plaatsvindt op basis van het niet-verlaagde salaris. 
 
Pensioengrondslag en Werkkostenregeling (WKR) 
Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking zoals kostenvergoedingen 
behoren tot het loon, voor zover zij niet zijn vrijgesteld op grond van artikel 11 van de Wet LB. Ze 
behoren daarom in beginsel ook tot het pensioengevend loon. Dit geldt ook voor vergoedingen en 
verstrekkingen die door de werkgever als eindheffingsbestanddeel zijn aangewezen. 
Eindheffingsbestanddelen behoren op grond van de wet LB tot het loon en daarmee in beginsel tot het 
pensioengevend loon. Het maakt daarbij niet uit of deze bestanddelen al dan niet gericht zijn 
vrijgesteld of bij de werkgever zijn belast.  
 
Dit is slechts anders indien de eindheffingsbestanddelen niet geïndividualiseerd zijn en in geval de 
werknemer loon ruilt tegen extra vrije dagen. In zo’n geval leidt de ruil in beginsel tot een verlaging van 
het pensioengevend loon. Dit geldt ook als de omzetting plaatsvindt in een andere maand dan de 
peilmaand voor het vaststellen van het pensioengevend loon. Het voorgaande geldt ook bij een 
tijdelijke omzetting in het kader van een cafetariaregeling. 
De staatssecretaris van Financiën2 heeft voor alle soorten pensioenstelsels goedgekeurd dat een 
verlaging van het pensioengevend loon achterwege blijft bij een verlaging van het loon. Hiervoor 
gelden de volgende drie voorwaarden: 
 
1. Er is sprake van een schriftelijk vastgelegde regeling waaraan ten minste 75% van de werknemers 

kan deelnemen die behoren tot een organisatorische of functionele eenheid van de werkgever. 
2. Het betreft een regeling waarbij de verlaging van het fiscale loon tijdelijk is, dus niet structureel. De 

werknemer moet ten minste één keer per jaar de keuze hebben om de samenstelling van zijn 
beloning te wijzigen. 

3. Het betreft de ruil van loon tegen uitsluitend verminderingen van de arbeidstijd tot een maximum 
van 10% van de overeengekomen arbeidsduur. 

 
1 Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 12 december 2017, nr. 2017-188201. 
2 Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M 


