
 

Het St. Franciscus Fietsenplan 
 
Beste medewerker, 
 
Aangezien de medewerkers van St. Franciscus van huisadres naar werkplek moeten reizen en 
het wenselijk is om dat per fiets te doen, heeft St. Franciscus het St. Franciscus Fietsenplan 
ingevoerd.  
Met dit plan is het mogelijk om op zeer voordelige wijze in het bezit te komen van een fiets. 
En de fiscus betaalt mee! 
 
Wie mag er meedoen? 
Alle werknemers die een fulltime of parttime contract hebben en de laatste 3 jaar geen 
gebruik hebben gemaakt van het St. Franciscus Fietsenplan.  
 
Wat kan ik kiezen? 
Een fiets ter waarde van maximaal € 750,-.  
Als je een duurdere fiets kiest, komt hiervan € 750,- in aanmerking voor het fietsenplan, het 
meerdere niet. 
 
Hoe word ik eigenaar van een nieuwe fiets? 
Je kunt de fiets kopen waar je wilt. Je hoeft in de fietsenwinkel geen melding te maken van 
het fietsenplan, waardoor je eventueel je oude fiets in kunt ruilen of kunt proberen een extra 
korting te bedingen.  
Je betaalt de fiets aan de fietsenmaker en levert een kopie van de rekening in bij de receptie 
van St. Franciscus. Let er hierbij op dat de rekening op jouw naam staat. Bij het eerst 
volgende salaris wordt dan maximaal € 750,- (netto) aan je overgemaakt.  
In bijgevoegde overeenkomst kies je hoe St. Franciscus de fiets met je kan verrekenen. Dit 
kan door een bruto inhouding op je maandloon of door afstand te doen van (een gedeelte) 
van je eindejaarsuitkering, je vakantietoeslag of je bovenwettelijke verlofuren. Een 
combinatie hiervan is ook mogelijk.  
 
De fiscus betaalt mee? 
De brutowaarde van de ingehouden vergoeding is in werkelijkheid veel meer waard dan je 
netto ontvangt. Immers: er gaan nog belasting en sociale verzekeringspremies van je 
brutosalaris af. Echter: als je deze bruto vergoeding aanwendt voor dit fietsenplan gaat er 
niets van deze brutowaarde af dus: BRUTO = NETTO. 
 
Hoe meld ik me aan? 
Heb je de fiets van jouw keuze gevonden, dan vul je de bijgevoegde overeenkomsten met St. 
Franciscus in en geef je ze, tezamen met de kopie van de fietsnota, ondertekend af bij de 
receptie van St. Franciscus. 
 
 
 



 

 
 
OVEREENKOMST 
 
PARTIJEN: 
 
Stichting Verzorging St. Franciscus te Gilze,  hierna te noemen “de werkgever”, 
vertegenwoordigd door: S.C. Kanters, Raad van Bestuur 
 
en 
 
Naam:    ................................................................... 

Personeelsnummer:  ………………………………..…………………………….. 

Adres:    ................................................................... 

Postcode en woonplaats: ................................................................... 

Werkzaam bij:    Stichting Verzorging St. Franciscus  
Hierna te noemen “de werknemer”,  
 
ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 
Artikel 1. 
 De werkgever draagt in het kader van een fietsregeling, waarbij de voorwaarden uit artikel 
37, lid 4 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, alsmede het Besluit van 8 juni 2001 
met nr. CPP2000/3127m in acht worden genomen, een fiets in eigendom over aan de 
werknemer.  
 
Het betreft een fiets van het merk   ..……..…................................................................. 
             
De aanschafwaarde van de fiets incl. BTW bedraagt (max. € 750,-):  € ……………………..  
 
Artikel 2. 
Kosten voor reparatie en onderhoud zullen voor rekening van de werknemer zijn. 
 
Artikel 3. 
De werknemer komt binnen 3 jaar na ter beschikkingstelling van deze overeenkomst niet in 
aanmerking voor deelname aan de fietsregeling van de werkgever. 
Voor het geval de werknemer binnen 3 jaar na aanvang van deelname aan de fietsregeling 
uit dienst treedt, behoudt de werkgever zich in afwijking van artikel 1 van deze 
overeenkomst het recht voor om alsnog een bijdrage van de werknemers te vorderen voor 
de looncomponenten waar nog geen afstand van is gedaan. De werkgever zal deze bijdrage 
inhouden op het nettoloon van de werknemer. 
 
 



 

 
 
 
Artikel 4. 
De werknemer is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat het afstand doen van zijn 
loon tot gevolg kan hebben: 

 Een verlaging van het loon in het kader van de sociale verzekeringswetten, zoals WIA en 
WW; 

 Een verlaging van de van het loon afhankelijke arbeidsvoorwaarden; 

 Een verlaging van de grondslag voor de berekening van het vakantiegeld en de 
eindejaarsuitkering; 

 Een verlaging van de grondslag voor de berekening van het pensioen en de uit dien 
hoofde verschuldigde premies; 

 Een verlaging van het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke subsidies zoals 
huur- en zorgtoeslag. 

 
Artikel 5. 
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de werknemer zich akkoord met een 
wijziging van de arbeidsvoorwaarden, zoals omschreven in het bijgevoegde addendum. 
 
Artikel 6. 
In gevallen, waarin deze overeenkomst niet voorziet, zal de werkgever naar redelijkheid en 
billijkheid beslissen. De werkgever behoudt zich het recht voor deze regeling eenzijdig te 
wijzigen, dan wel te beëindigen. De werknemers zullen tijdig worden geïnformeerd over een 
wijziging c.q. de intrekking.  
 
 
Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud, 
 
 Te Gilze,      d.d………………….……………… 2019 
 
 
 
De werkgever:      De werknemer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ADDENDUM BIJ DE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
Ondergetekende neemt deel aan het Stichting Verzorging St. Franciscus Fietsenplan. 
 
Ondergetekende verklaart met de werkgever de volgende wijziging van de 
arbeidsovereenkomst te zijn overeengekomen. 
 
o afstand wordt gedaan van de vakantietoeslag in mei 2020 met inachtneming van het 

minimum als bedoeld in art. 16 v.d. Wet Minimum vakantiebijslag tot een bedrag van 
€……………… 

of 
o afstand wordt gedaan van ………….. bovenwettelijke vakantie-uren. De waarde van een 

vakantie-uur wordt gelijk gesteld aan het actuele loon.  
of 
o afstand wordt gedaan van de eindejaarsuitkering voor een bruto bedrag van €……….….. 
of 
o ondergetekende gaat akkoord met een maandelijkse brutosalarisverlaging over maximaal 

12 maanden. Per maand zal € …………..………...worden ingehouden. 
 
Combinaties van de bovengenoemde mogelijkheden zijn ook toegestaan. 
 
Ondergetekende verklaart naar behoren te zijn geïnformeerd omtrent de consequenties die 
bovenstaande wijziging van de arbeidsvoorwaarden (kan) hebben voor onder andere de 
pensioengrondslag, het vakantiegeld, de grondslag voor sociale verzekeringsuitkeringen, het 
loon tijdens ziekte en zwangerschap en overige van het loon afgeleide rechten en plichten, 
en aanvaardt deze consequenties. 
 
 
Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud Gilze,  d.d. ………………………………2019 
 
 
 
De werkgever:       De werknemer: 
 


