Zo krijgt u meer
medewerkers op
de fiets!

Aan de slag in
5 praktische stappen.
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toolkit aangevraagd. Met de inhoud daarvan
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helpen we u meer medewerkers op de fiets te

aantrekkelijke regelingen, goede voorzieningen

krijgen. Fietsen is juist in deze - door COVID-19

én de juiste communicatie. Dat zijn nou

beïnvloedde - tijd een goede keuze voor woon-

precies de aandachtgebieden waarin we u
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met deze brochure wegwijs maken. Uiteraard
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Tref de nodige covid-19
preventiemaatregelen
Vanzelfsprekend heeft u op uw bedrijf al de nodige maatregelen genomen. Specifiek met betrekking tot het gebruik
van de fiets voor woon-werkverkeer is er door onze overheid een overzichtelijke menukaart ontwikkeld, met alle
maatregelen die u kunt nemen.
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Bekijk welke (fiscaal aantrekkelijke)
regelingen voor u en uw medewerkers
het meest interessant zijn.
Voor fietsstimulering kunt u
gebruikmaken van drie regelingen:

B. De werkkostenregeling (WKR)

A. De Fiets van de zaak (lease-fietsregeling)
B. De werkkostenregeling (WKR)
C. De Fietskilometervergoeding

(WKR) tot 1,2% van de loonsom als onbelaste
vergoeding aan uw medewerker geven. Deze
regeling wordt vaak gebruikt voor bijvoorbeeld
een belastingvrije fiets of e-bike van de zaak.
Meer informatie over de WKR vindt u op
kiesdefiets.nl/WKR

A. Fiets van de zaak (leasefietsregeling)

C. De Fietskilometervergoeding

De fiscale regeling voor de ‘fiets van de zaak’
is op 1 januari jl. veranderd. Het wordt voor u
makkelijker om uw medewerkers te laten profiteren van een fiets van de zaak.
Meer informatie over hoe het werkt, wat het

De fietskilometervergoeding van € 0,19 per kilometer is onbelast. De vergoeding valt officieel onder de WKR, maar het bedrag is vrijgesteld en kan
dus naast de 1,2% vergoeding worden gegeven.
Meer informatie over de fietskilometervergoeding vindt u op kiesdefiets.nl/kilometervergoeding
Raadpleeg ook uw eigen financieel adviseur voor
de meest gunstige regelgeving voor uw situatie.

Als werkgever mag u via de werkkostenregeling

U vindt deze menukaart hier: www.kiesdefiets.nl/menukaart

In het kort betreft het de volgende maatregelen:
- Communiceer de richtlijnen met betrekking tot lopen, fietsen en e-bike gebruik
- Stimuleer fietsen met een fietskilometervergoeding
- Stel dienstfietsen ter beschikking aan uw medewerkers
- Overweeg een fiets van de zaak of leasefietsregeling
- Help medewerkers met de aanschaf van een fiets via de Werkkostenregeling
- Zorg voor de nodige fietsvoorzieningen op het werk
- Een duidelijk fietsparkeerbeleid doet soms al wonderen
- Adviseer en informeer uw medewerkers over de voordelen van fietsen als keuze voor
woon-werkverkeer

kost, hoe het zit met bijtellingen en eigen bijdrages vindt u op kiesdefiets.nl/regelingen
Een Rekenvoorbeeld:

Kosten per
maand:

€2000
7% van €2000
Bijtelling €140 per jaar
Belasting €58 per jaar*
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€4,83
*Voor iemand met een inkomen
van €35.000 per jaar
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Zorg voor de juiste
fietsvoorzieningen

Maak medewerkers
enthousiast

De aanwezigheid van goede voorzieningen maakt het
verschil tussen de keuze voor de fiets of niet. Welke
voorzieningen kunt u creëren of verbeteren?

Aantrekkelijke regelgeving en goede voorzieningen zijn
helaas niet altijd genoeg om het fietsen te stimuleren. Het
inspireren tot ander reisgedrag is net zo belangrijk. Met de
juiste communicatie en acties kunt u uw medewerkers verleiden de fiets te kiezen.

A. Zorg voor fietsfaciliteiten

C. Zorg voor een frisse start

Een veilige goed bereikbare fietsenstalling is een
van de belangrijkste voorzieningen. Oplaadpunten voor e-bikes natuurlijk ook. Als dat niet haalbaar is, kunt u ook al met kleinere voorzieningen
meer betekenen voor de fietsende werknemer.
Kijk voor meer tips op kiesdefiets.nl/faciliteiten

Het is natuurlijk prettig als er kleed- en douchegelegenheid voor uw medewerkers is. Is dat er
niet, zorg er dan in elk geval voor dat fietsers zich
op een andere plek kunnen omkleden en eventuele fietskleding kunnen uithangen of opbergen
in bijvoorbeeld een locker.
LET OP: tijdens de COVID-19 situatie is het
raadzaam om geen douches open te stellen.

B. Zorg voor flexibiliteit
Medewerkers willen natuurlijk niet altijd de fiets
pakken. Afhankelijk van werkzaamheden of privéomstandigheden moet uw medewerker zelf
kunnen bepalen welk vervoermiddel het handigst is. Soms is afwisselen ook een optie.

1. Vertel wat mogelijk is

4. Geef zelf het goede voorbeeld

Nieuw reisgedrag begint bij het goed informeren
van medewerkers over de beschikbare regelingen en voorzieningen die u aanbiedt.

Als werkgever kunt u het goede voorbeeld geven
door zelf ook regelmatig op de fiets te stappen.

5. Geef de COVID-19 preventie2. Beloon ver en veel fietsen

maatregelen duidelijk aan

Medewerkers belonen die vaak de fiets pakken,
is een effectieve manier om reisgedrag te veranderen. Via sommige fietsapps kunnen medewerkers bijvoorbeeld geld of cadeaus sparen.

Hiermee zorgt u voor een gevoel van veiligheid
en laat u zien dat u alles goed geregeld hebt.

3. Gebruik deze toolkit
Met deze handige promotiemiddelen kunt het
fietsen opvallend onder de aandacht brengen.
Heb je deze toolkit nog niet ontvangen? Vraag
deze dan aan op kiesdefiets.nl/meedoen.
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Maak gebruik van de werkgeversnetwerken in uw regio
In veel regio’s in Nederland is een werkgeversnetwerk
beschikbaar en zijn er websites en hulpmiddelen die u als
werkgever vooruit kunnen helpen. Dit zijn zelfstandige en
(deels) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
onafhankelijk opererende organisaties. Ontdek snel welke
mogelijkheden er zijn binnen en buiten uw regio.

Meer energie
op het werk
UMC Groningen
kiest de fiets!

Kijk voor werkgeversnetwerken in en buiten uw regio op kiesdefiets.nl/netwerken

Het UMC Groningen is een vooruitstrevende zorgorganisatie die er veel aan doet
om fietsen naar ’t werk te stimuleren. Door verbetering van de voorzieningen
reist nu al meer dan de hel" van de medewerkers met de fiets.
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"De fiets staat
symbool voor
gezondheid"

Lees het hele verhaal van fietsambassadeur UMC Groningen op kiesdefiets.nl

Dit is een uitgave van het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Postbus 20901 | 2500 &' Den Haag
www.rijksoverheid.nl/ienw

