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beter rendement van zijn organisatie. Salaris Rendement houdt de lezer op de hoogte van alle 

relevante wijzigingen in de wet- en regelgeving rond loonbelasting, sociale verzekeringen en 

arbeidsrecht. 

 

Salaris Rendement onderscheidt zich door: 

 Beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken; 

 Elke keer een gedegen vergelijkend warenonderzoek onder leveranciers en dienstverleners; 
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WERKKoSTENREGELING

Wat blijft er onder de Wkr over van de fiscale fietsregeling?

De fiets- en de 
werkkostenregeling
In het nieuws wordt sinds de Kamerbrief van staatssecretaris 

Weekers van Financiën over de werkkostenregeling steeds 

gesproken over de plannen voor het opheffen van de fietsrege-

ling per 2015. omdat de fietsregeling onderdeel is van de oude 

regels voor vergoedingen en verstrekkingen komt hij in de hui-

dige vorm inderdaad te vervallen. Maar dat betekent niet dat er 

onder de WKR geen fietsregeling meer mogelijk is!

OOnder de werkkostenregeling kunt u 
de fiets als eindheffingsloon onderbren-
gen in de vrije ruimte. De voorwaarden 
van de fiscale fietsregeling gelden niet 
meer. Er is dus geen beperking meer 
qua bedrag en de werknemer hoeft 
de fiets niet voor minstens 50% voor 
woon-werkverkeer te gebruiken.

Loon

De precieze behandeling hangt af van of 
het een vergoeding, verstrekking of ter-
beschikkingstelling van een fiets betreft. 
Als u de werknemer een fiets vergoedt, 
mag u dit loon ten laste van de vrije 
ruimte brengen. Verstrekt u de werkne-
mer een fiets, dan moet u de factuur-
waarde of waarde in het economische 
verkeer van de fiets als loon beschouwen. 
Bij terbeschikkingstelling van een fiets 
geldt de waarde in het economische 
verkeer van het privégebruik als loon. 
U berekent deze waarde door het aantal 
privékilometers te vermenigvuldigen 
met de kilometerprijs. Een eventuele 
eigen bijdrage die de werknemer voor 
het privégebruik betaalt, mag u in 

mindering brengen op deze waarde. 
Dit kan maximaal tot € 0 en mag dus 
geen negatief bedrag opleveren. 

Cafetariamodel

Het uitdelen van fietsen aan werknemers 
op kosten van uw onderneming gaat wel 
behoorlijk in de papieren lopen. Het is 
dan ook gebruikelijker om de fiets onder 
te brengen in een cafetariamodel. Alles 
wat een werkgever aan vergoedingen en 
verstrekkingen in de vrije ruimte kan 
onderbrengen, kan in principe als doel 
worden ondergebracht in een cafetariare-

geling. Het is uiteraard aan uw onderne-
ming om – binnen de fiscale grenzen – te 
kiezen welke doelen en bronnen u in uw 
cafetariaregeling opneemt. 
Stel dat u met de werknemer afspreekt 
dat u hem een fiets van € 600 verstrekt, 
in ruil voor verlaging van zijn bruto-
loon met € 100 voor een periode van 
zes maanden. Dit kost de werkgever 
niets – de werknemer betaalt de fiets 
immers via zijn brutoloon terug – 
maar levert de werknemer een fiets 
met een belastingvoordeel van € 252 
op (bij een belastingtarief van 42%).

onbelast

Deze uitruil moet u onder de werkkos-
tenregeling als volgt behandelen: omdat 
er geen aparte fietsregeling meer is op 
grond waarvan een verstrekte fiets on-
belast is, kunt u er alleen een onbelaste 
verstrekking van maken door de fiets 
in de vrije ruimte op te nemen. In dat 
geval is hij voor de werknemer hoe dan 
ook onbelast, en voor uw onderneming 
voor zover de vrije ruimte niet wordt 

De fietsregeling onder het oude regime

Volgens de oude regels voor vergoedin-
gen en verstrekkingen kan uw onderne-
ming aan werknemers een fiets onbelast 
vergoeden, verstrekken of ter beschikking 
stellen als aan drie eisen is voldaan:

 ▪ De vergoeding, verstrekking of terbe-
schikkingstelling van de fiets bedraagt 
niet meer dan € 749. 

 ▪ U heeft aan de werknemer in het be-
treffende jaar en de twee voorgaande 
jaren nog niet eerder een fiets vergoed, 
verstrekt of ter beschikking gesteld. 

 ▪ De werknemer gebruikt de fiets op 
meer dan de helft van zijn werkdagen 
voor (een deel van zijn) woon-werkver-
keer.
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overschreden. Bij overschrijding betaalt 
uw onderneming over het meerdere 80% 
eindheffing. 
Het feit dat de werknemer uw onder-
neming weer compenseert voor de 
verstrekking van de fiets via het uit-
ruilen van brutoloon, wil niet zeggen 
dat er geen sprake is van een verstrek-
king. De uitgeruilde fiets moet dus 
gewoon in de vrije ruimte. U maakt 
– op precies dezelfde manier als bij 
de oude regels voor vergoedingen en 
verstrekkingen – feitelijk twee schrif-
telijke afspraken met de werknemer. 
1 Uw onderneming verstrekt een fiets.
2 In ruil hiervoor verlaagt u het loon van 

de werknemer. 

Kostenneutraal

Als uw onderneming de fietsregeling 
onder de oude regels voor vergoedingen 
en verstrekkingen één-op-één overneemt 
in de werkkostenregeling, is de kans 
groot dat de vrije ruimte snel volloopt en 
wordt overschreden. Als u in 2015 boven 

de grens van 1,2% van uw fiscale loonsom 
uitkomt, is uitruilen van loon voor een 
fiets fiscaal niet voordelig meer. De werk-
nemer compenseert uw onderneming 
dan voor de kosten van (in het voorbeeld) 
de fiets van € 600, maar u betaalt ook 
nog 80% extra belasting. Dat is niet kos-
tenneutraal voor uw onderneming. Om 
kostenneutraal te blijven, moet u dan een 
compensatie voor de fiets vragen aan de 
werknemer van in totaal € 1.080 – waar-
bij u dus rekening houdt met de door u 
te betalen belasting. Daar zitten werk-
nemers natuurlijk niet op te wachten...

Lening

Een alternatief voor het uitruilen is het 
verstrekken van een lening voor de fiets. 
Onder de werkkostenregeling geldt dat 
het rentevoordeel van de lening voor 
aanschaf van een (elektrische) fiets altijd 
onbelast is. Stel dat u de werknemer een 
renteloze lening verstrekt voor aanschaf 
van de eerdergenoemde fiets van € 600. 
De werknemer levert ter aflossing van die 

lening zijn onbelaste kilometervergoe-
ding van € 0,19 in. Dat betekent bij een 
woon-werkafstand van vijf kilometer, dat 
hij per vijfdaagse werkweek € 9,50 aflost. 
Hij zal dan na 63 weken oftewel 1,2 jaar 
de hele lening hebben afgelost. 
De fiets komt in deze constructie niet ten 
laste van de vrije ruimte. Uw onderne-
ming verstrekt immers geen fiets, maar 
geeft alleen een lening die de werknemer 
aflost met zijn kilometervergoeding.

Gevolgen

Er zijn dus ook onder de werkkostenrege-
ling ook nog wel manieren om de werk-
nemer fiscaal vriendelijk van een fiets te 
voorzien. 
Houd er wel rekening mee dat het uit-
ruilen van brutoloon de nodige gevolgen 
kan hebben. Uw onderneming betaalt 
door de verlaging van het brutoloon 
van de werknemer weliswaar minder 
premies werknemersverzekeringen en 
werkgeversheffing Zorgverzekerings-
wet, maar er is ook een keerzijde aan 
deze medaille. Doordat het brutoloon 
van de werknemer lager wordt, gaat de 
beschikbare vrije ruimte ook naar be-
neden. Daarnaast kán – afhankelijk van 
de afspraken – de verlaging van het loon 
effect hebben op de loonafhankelijke 
elementen zoals de pensioengrondslag.

Fietsaccessoires

In het oude regime voor vergoedingen 
en verstrekkingen kunt u onder de fiets-
regeling ook nog maximaal € 82 per jaar 
onbelast geven voor een extra slot, repa-
raties of andere met de fiets samenhan-
gende zaken. Daarnaast mag u onbelast 
een fietsverzekering betalen.
Onder de WKR zijn de maximumbe-
dragen van de baan. U kunt vrijwel elke 
vergoeding of verstrekking onbelast 
laten voor de werknemer door deze in 
de vrije ruimte onder te brengen. Bij een 
ter beschikking gestelde fiets zijn met 
de fiets samenhangende zaken vaak in-
termediaire kosten, zodat ze niet van de 
vrije ruimte snoepen.


