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Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer 

Kom je met de fiets naar het werk? Dan heb je recht op een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.   
 

Je krijgt alleen een vergoeding als… 

 de afstand tussen je woon- en werkplaats minstens 1 kilometer is 

 je altijd de kortste en veiligste fietsroute gebruikt 

Gebruik 1 document per kwartaal (drie maanden) 

Druk de afstand uit in volledige kilometers. 

 rond af naar boven als je 500 m of meer boven een km zit. (voorbeeld: 10,6 km =  11 km) 

 rond af naar beneden als je minder dan 500 m boven een km zit. (voorbeeld: 10,4 km = 10 km) 
 

Wanneer bezorg je dit document aan de verantwoordelijke op de werkplaats? 

 als het kwartaal voorbij is doe je dit best onmiddellijk (je hebt in principe 3 maanden de tijd maar je doet dit best 

onmiddellijk, zo ben je er zeker van dat de aanvraag op tijd gebeurt). 

 voorbeeld: je reed met de fiets naar het werk in april, mei en juni  geef het ingevulde formulier dan best in 
juli aan de verantwoordelijke op de werkplaats 
 

Zowel jij als de verantwoordelijke van de werkplaats verklaren dat deze aanvraag eerlijk en volledig is! 

Gegevens van de aanvrager 

 

Voornaam:  

Achternaam:  

Werkplaats:  

Rijksregisternummer:  

 

 

  

Details van de aanvraag 

Gebruik Google Maps om de fietsafstand te berekenen. Neem altijd de kortste veilige route. 

Adres van het startpunt:  

Adres van het eindpunt:  

Afstand tussen start- en eindpunt (km):  

 

 

 

 

Duid op de achterkant van deze pagina aan op welke dagen je deze afstand fietste naar het werk.  

(zet een kruisje ‘x’ naast de datum). 

 

 Handtekening van de medewerker Handtekening van de  

verantwoordelijke op de werkplaats 

 

Voornaam:     ____________________________ 

Familienaam: ____________________________ 
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Maand 1 Maand 2 Maand 3 

vul hier de maand in: vul hier de maand in: vul hier de maand in: 

Dag 
Gefietst? 

zet een kruisje ‘X’ 

ze 

Dag 
Gefietst? 

zet een kruisje ‘X’ 

 

Dag 
Gefietst? 

zet een kruisje ‘X’ 

 
1  1  1  

2  2  2  

3  3  3  

4  4  4  

5  5  5  

6  6  6  

7  7  7  

8  8  8  

9  9  9  

10  10  10  

11  11  11  

12  12  12  

13  13  13  

14  14  14  

15  15  15  

16  16  16  

17  17  17  

18  18  18  

19  19  19  

20  20  20  

21  21  21  

22  22  22  

23  23  23  

24  24  24  

25  25  25  

26  26  26  

27  27  27  

28  28  28  

29  29  29  

30  30  30  

31  31  31  


