Aanvulling op de Akte van benoeming/aanstelling

De aanvulling houdt verband met deelname aan het fietsplan van Stichting Fluvium te Geldermalsen en is
onlosmakelijk verbonden met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.
De ondergetekenden
werkgever Stichting Fluvium
en
werknemer

te

Geldermalsen

overwegende dat de werknemer van huisadres naar werkplek en vice versa moet reizen en geacht wordt om dat
(deels) per fiets te doen, komen het volgende overeen:
Artikel 1
Binnen de regeling bestaat de mogelijkheid een fiets voor woon-werkverkeer aan te schaffen.
De aankoopprijs mag onbelast vergoed worden. Als de fiets duurder is dan € 749,- mag het meerdere niet
onbelast vergoed worden.
Toelichting: Het maakt dus niet uit hoe duur de fiets is, het maximale bedrag dat onbelast mag worden
vergoed bedraagt € 749,-. Onder de fiets wordt tevens verstaan een fiets met elektronische trapondersteuning.
Per kalenderjaar kan de werkgever € 82,- aan de werknemer vergoeden voor met de fiets samenhangende
zaken.
Toelichting: Dit betreft een forfaitair bedrag. Er hoeven geen bewijsstukken worden overhandigd. De
voorbeelden hebben daardoor aan betekenis ingeboet. Iedere deelnemer aan de fietsregeling komt er voor
in aanmerking. Voorbeelden van met de fietssamenhangende zaken zijn de benodigde reparaties, een
extra slot, een steun voor de aktetas en het regenpak dat praktisch alleen op de fiets wordt gebruikt.
Zaken die normaal ook zonder de fiets worden gebruikt (zoals warme kleding) vallen hier niet onder.
Artikel 2
In ruil voor aanschaf van het fietspakket gaat werknemer akkoord met:
inhouding op de vakantiegelduitkering
inhouding op de eindejaarsuitkering
* De werknemer mag een keer per drie jaar (kalenderjaar) gebruik maken van deze fiscale fietsregeling.
* De rijwielhandelaar waar de fiets wordt aangeschaft moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
* De werknemer levert bij de werkgever de op zijn naam gestelde originele rekening in, die niet ouder
is dan drie maanden. De rekeningen voor de fiets, fietsaccessoires en verzekeringspremie moeten

gelijktijdig worden ingediend. Als de fietsverzekering niet is vermeld op de rekening van de
rijwielhandelaar, levert de werknemer een kopie van het verzekeringscertificaat en het (bank)giroafschrift
van overschrijving van de premie in.
Artikel 3
Werkgever verklaart dat de tijdelijke verlaging van het loon niet leidt tot een loon dat lager is dan in de CAO en in
de Wet minimumloon en minimumvakantiegeld is bepaald.
Artikel 4
Werknemer verklaart de fiets gedurende ten minste drie kalenderjaren voor meer dan de helft van het aantal
dagen dat hij/zij naar het werk gaat te gebruiken voor (een deel van) het woon-werktraject, waarbij het traject
wordt afgelegd tussen:
woonplaats
en
werkplaats
waarbij de enkele reisafstand

adres
adres
kilometer bedraagt.

Indien de fiscus een naheffing en/of boete oplegt in verband met een onjuiste opgave over het gebruik van de
fiets, zal deze in zijn geheel worden verhaald op de werknemer.
Artikel 5
Alle noodzakelijke reparaties aan de fiets, die niet onder de garantie- en/of verzekeringsbepalingen vallen, zijn
voor rekening van de werknemer.
Artikel 6
Als werknemer binnen een periode van drie kalenderjaren na verstrekking van het fietspakket uit dienst treedt, het
fietspakket geheel of ten dele aan derden verkoopt, verpandt of anderszins in zekerheid geeft of stopt met fietsen,
zal werknemer dit direct melden aan werkgever.
Werknemer is in het geval dat de ruil, zoals genoemd in artikel 2 van deze aanvulling op de akte van
benoeming/aanstelling, nog niet geheel heeft plaatsgevonden, een bedrag wegens privé-gebruik verschuldigd ter
grootte van het restantbedrag. Werkgever zal dit bedrag inhouden op het nettoloon van werknemer. De eventueel
met de fietssamenhangende zaken voor de resterende kalenderjaren (maximaal 2) worden als loon aangemerkt en
door werkgever tot het loon van werknemer gerekend middels een éénmalige bruto bijtelling ter grootte van de
waarde van de bovenmatig verstrekte samenhangende zaken (maximaal 2x € 82,-).

Werknemer vrijwaart werkgever tegen aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met het
gebruik van de fiets met toebehoren.
Aldus opgemaakt en ondertekend:

plaats
datum

Handtekening werknemer

Handtekening werkgever

Dit formulier dient zowel door werknemer als werkgever ondertekend te zijn alvorens het op te sturen
naar CABO tezamen met het aanvraagformulier.

