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Informeren werknemer cafetariaregeling fiets 
 
Cafetariaregeling fiets 
De werkgever kent een cafetariaregeling fiets.  
 
[keuze maken tussen verstrekken, vergoeden of ter beschikking stellen] 
 
Fiets verstrekken 
De werkgever schaft een fiets aan voor de werknemer, waarna de fiets eigendom wordt van de 
werknemer. Het is ook mogelijk dat de werknemer een fiets uitzoekt bij een fietsverkoper naar keuze. 
De factuur moet wel op naam van de werkgever komen te staan. In ruil daarvoor wordt het loon van 
de werknemer gedurende een periode van {aantal maanden} maanden verlaagd. De werknemer heeft 
hierdoor een belastingvoordeel ter hoogte van het voor hem geldende belastingtarief. 
 
Werkgever en werknemer spreken af dat de waarde van de fiets wordt verrekend met het brutoloon. 
Er gelden echter wel een aantal voorwaarden. Het brutoloon mag na verrekening niet minder zijn dan 
het voor de werknemer geldende wettelijk minimum of cao-loon. Het verlagen van het loon heeft 
gevolgen voor onder andere een WW/WIA-uitkering, de pensioenopbouw en de hoogte van het 
vakantiegeld. De afspraak kan alleen voor de toekomst worden gemaakt voor nog niet genoten loon.  
 
Pensioenopbouw vindt wel of niet [keuze maken] plaats op basis van het niet-verlaagde salaris. 
 
De werkgever zal [wel of niet] een onbelaste (vaste) vergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer  
betalen voor woon-werkverkeer en andere zakelijke reizen waarvoor de werknemer de fiets gebruikt. 
 
Voorbeeld 
De werkgever koopt een fiets van € 1.500 en verstrekt deze aan de werknemer. Het brutoloon van de 
werknemer wordt vervolgens gedurende 12 maanden met € 125 verlaagd. Bij een belastingtarief van 
37,5% heeft de werknemer een belastingvoordeel van € 562,50. 
 
Voor de uitvoering van de fietsregeling wordt een overeenkomst opgesteld waarin de afspraken en de 
gevolgen zijn vastgelegd. 
 
Fiets vergoeden 
De werknemer schaft daarbij een fiets aan. De fiets is en blijft eigendom van de werknemer. De 
werkgever vergoedt de aanschafprijs van de fiets aan de werknemer. In ruil daarvoor wordt het loon 
van de werknemer gedurende een periode van [aantal maanden] maanden verlaagd. De werknemer 
heeft hierdoor een belastingvoordeel ter hoogte van het voor hem geldende belastingtarief. 
 
Werkgever en werknemer spreken af dat de door de werkgever betaalde vergoeding wordt verrekend 
met het brutoloon. Er gelden echter wel een aantal voorwaarden. Het brutoloon mag na verrekening 
niet minder zijn dan het voor de werknemer geldende wettelijk minimum of cao-loon. Het verlagen van 
het loon heeft gevolgen voor onder andere een WW/WIA-uitkering, de pensioenopbouw en de hoogte 
van het vakantiegeld. De afspraak kan alleen voor de toekomst worden gemaakt voor nog niet 
genoten loon.  
 
Pensioenopbouw vindt wel of niet [wel of niet] plaats op basis van het niet-verlaagde salaris. 
 
De werkgever zal [wel of niet] een onbelaste (vaste) vergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer  
betalen voor woon-werkverkeer en andere zakelijke reizen waarvoor de werknemer de fiets gebruikt. 
 
 
 


