
Fietsregeling  
 
Het bestuur van : 

• Landstede Onderwijs 

• Bestuur Landstede Groep 

• Morgen College 

• Agnieten College/ De Boog 

• Ichthus College 
stelt het personeel in staat met fiscaal voordeel een fiets aan te schaffen op basis van de volgende 
voorwaarden.   
 
Artikel 1 
De fiets wordt voor meer dan de helft van het aantal werkdagen gebruikt voor het woon-
werkverkeer. Indien de werknemer op een afstand groter dan 15 km van zijn werk woont, is het 
mogelijk om voor een deel van het woon-werkverkeer de fiets te gebruiken en daarnaast met het 
openbaar vervoer te reizen.   
De afstand dient te worden berekend met behulp van de ANWB- routeplanner, kortste route. 
 
Artikel 2 
Deelname is mogelijk één maal per drie kalenderjaren voor wat betreft fiets en verzekering. 
Voor de fietsaccessoires is jaarlijks tot een bedrag van € 82,- deelname mogelijk.  
 
Artikel 3 
De werknemer schaft een fietspakket  aan bij een bedrijf, dat is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, dat kan bestaan uit: 

• Een fiets naar keuze, maar je kan echter voor het maximum aanschaf bedrag van € 749,-  
deelnemen aan deze regeling. Het fiscaal voordeel is tot maximaal € 749,- inclusief BTW 

•  een driejarige verzekering, met volledig fiscaal voordeel 

• Fietsaccessoires tot een bedrag van maximaal € 82,- per jaar 
 
Artikel 4 
De werknemer betaalt de factuur zelf.  De originele factuur en betaalbewijs op naam van de 
werknemer dient als bewijs toegevoegd te worden.  
 
Artikel 5 
De fiscale verrekening kan plaats vinden met de volgende salarisemolumenten:  
(aankruisen wat van toepassing is) 

• Fiscale verrekening met het maandsalaris in maximaal 3 maanden 

• Fiscale verrekening met het vakantietoeslag in mei 

• Fiscale verrekening met de eindejaarsuitkering in december  
 
Artikel 6 
Alle noodzakelijke reparaties aan de fiets, die niet onder de garantie- en/of verzekeringsbepalingen 
vallen, zijn voor rekening van de werknemer.  
 
Artikel 7 
Onderstaande gevolgen kunnen optreden als gevolg van deelname aan de fietsregeling: 

• Een verlaging van het loon in het kader van de sociale verzekeringswetten, zoals WIA, WAO 
en WW. 

• Een verlaging van het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke subsidies zoals 
huursubsidie en tegemoetkoming studiekosten (studiefinanciering). 



 
Artikel 8 
Deelname aan de fietsregeling heeft geen gevolgen voor de volgende zaken: 

• Vaststelling van de pensioengrondslag. 

• Berekening van de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkeringen. 

• Kortingen die berekend zijn op basis van het bruto loon, zoals b.v. korting wegens 
ouderschapsverlof 

 
Artikel 9 
Wanneer in het kader van een of meerdere regelingen het bruto salaris wordt verlaagd, mag het 
bruto salaris niet onder het niveau van het wettelijk minimumloon dalen.  
 
Artikel 10 
De overeenkomst eindigt: 

- Nadat het totaal van de bruto loon verlagingen gelijk is aan de projectprijs van het 
fietspakket. 

- Bij uitdiensttreding waarbij het nog niet gecompenseerde restant van het fietspakket netto 
zal worden ingehouden op de laatste salarisbetaling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


