Cafetariaregeling reiskosten 2016 en volgende jaren
Voorgaande jaren bent u door ons geïnformeerd over de cafetariaregeling reiskosten.
Ook voor het fiscale jaar 2016 wordt u de gelegenheid geboden om deel te nemen aan deze regeling.
Met ingang van het jaar 2016 geeft u eenmalig aan dat u wenst deel te nemen. Indien u een jaar niet wenst
deel te nemen geeft u dit aan de personeelsadministratie van SVOK door.
Deze fiscale regelgeving biedt de werkgever de mogelijkheid om € 0,19 per km belastingvrij te vergoeden voor
reizen woon-werkverkeer. Deze vergoeding is ruimer dan de vergoeding volgens de CAO. De kern van de
regeling houdt in dat u in het fiscale kalenderjaar kan profiteren van een extra vergoeding voor reiskosten
woon-werkverkeer tot € 0,19 per km door een bedrag van gelijke hoogte in mindering te brengen op de
structurele eindejaarsuitkering.
De kilometervergoedingen voor woon-werkverkeer en dienstreizen worden gesaldeerd. Dat wil zeggen dat het
gemiddeld uitbetaalde bedrag per kilometer voor reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen tezamen wordt
getoetst aan het fiscaal vrijgestelde bedrag. Is het gemiddeld uitbetaalde bedrag per km hoger dan € 0,19 dan
moet alsnog belasting worden nageheven. Is het gemiddelde bedrag per km lager dan € 0,19 per km dan
ontstaat er een ruimte voor het toepassen van de cafetariaregeling, de zogenaamde cafetariaruimte.
De cafetariaregeling berust op het ruilen van arbeidsvoorwaarden. U verruilt een belaste bron voor een
belastingvrij doel. Binnen de cafetariaregeling reiskosten kunt u de belaste eindejaarsuitkering (bron) verruilen
voor een aanvullende belastingvrije vergoeding reiskosten (doel). Per saldo levert de ruil u een fiscaal voordeel
op ter hoogte van de loonheffing over het bruto uit te ruilen bedrag eindejaarsuitkering.
Een wijziging van de overeengekomen beloning heeft gevolgen voor de grondslag van het sociaal
verzekeringsloon. Het sociaal verzekeringsloon is de grondslag voor o.a: WIA-uitkering, uitkering wegens
ontslag, loon tijdens ziekte of zwangerschap. In hoeverre de keuze om voor bruto minder te gaan, wordt
gecompenseerd door een bovenwettelijke regeling is afhankelijk van de reikwijdte op het moment van de
aanvraag. Naar verwachting is het effect gering.
Voor de pensioengrondslag zijn er geen gevolgen als de toepassing blijft binnen de hierna genoemde
voorwaarden die de Belastingdienst hierover in 2008 bekend heeft gemaakt:
 er is een schriftelijke vastlegging van de regeling die openstaat voor ten minste driekwart van de
werknemers van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland
 het betreft een regeling waarbij de verlaging van het fiscale loon tijdelijk is, dus niet structureel
 de verlaging (uitruil) mag niet meer bedragen dan 30% van het oorspronkelijke pensioengevend
loon(voor deeltijders toepassing naar rato)
Binnen een fiscaal kalenderjaar worden, voor het toetsen aan de 30%-regeling, alle bedragen die in de
cafetariaregeling in aanmerking zijn genomen samengevoegd.
Voor deelname aan de regeling voor het kalenderjaar 2016 en volgende jaren moet het bijgevoegde
deelnameformulier “Cafetariaregeling reiskosten” uiterlijk 15 november 2016 worden ingeleverd bij :
Bonhoeffercollege: de receptie
Kennemer College havo-atheneum-gymnasium: Bianca Bakkum (postvakje)
KC Vierhoek: bakje bij administratie Beroepsgericht
Jac. P. Thijsse College: postvakje van Pauline Greveling
SEC: bij Fanny Klok
Voor vragen :
Marga de Groot (Kennemer College H/V en Bonhoeffer College) : m.degroot@svok.nl
Pauline Greveling (Kennemer College Vierhoek, Jac. P. Thijsse College en SEC) : p.greveling@svok.nl

Deelnameformulier “Cafetariaregeling reiskosten Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland”
Registratienummer RAET
(zie sal. specificatie)

:

Naam en voorletters
(voor vrouwen meisjesnaam)

:

Naam Partner (voor vrouwen) :
BSN-nummer

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Wenst voor het fiscaal jaar 2016 en volgende jaren tot wederopzegging gebruik te maken van de
cafetariaregeling reiskosten SVOK.
Hij/zij verzoekt SVOK om het saldo van de zogenaamde cafetariaruimte vast te stellen en dat in te
houden op de bruto structurele eindejaarsuitkering tegen een netto extra vergoeding voor reiskosten
woon-werkverkeer ter hoogte van het bedrag van de bruto inhouding.
Door het ondertekenen van het deelnameformulier verklaart de werknemer
1. zich bekend en akkoord met de voorwaarden van het cafetariareglement
2. zich bekend met het feit dat de eventuele gevolgen van deze overeenkomst, waartoe
tevens behoren eventuele ter zake nageheven loonbelasting respectievelijk
nagevorderde sociale lasten en pensioenpremies, voor zijn/haarrekening komen, indien
er sprake is van verwijtbaar/nalatig gedrag van de werknemer
3. zich bekend met de gevolgen die deelname kan hebben voor de hoogte van eventueel te
ontvangen uitkeringen (denk aan Ziektewet, WW en WIA), subsidies of
tegemoetkomingen van de overheid
4. zich bekend met het feit dat het in aanmerking nemen van meer dan 30% van het
pensioengevend inkomen (voor deeltijders naar rato) een verlagend effect heeft op de
pensioenopbouw
5. zich bekend met het feit dat de wijziging van de overeengekomen beloning wordt
aangemerkt als een wijziging van de geldende arbeidsvoorwaarden
Datum

:

Handtekening

:

Lever dit formulier uiterlijk 15 november 2016 in bij:
Bonhoeffercollege: de receptie
Kennemer College havo-atheneum-gymnasium: Bianca Bakkum (postvakje)
KC Vierhoek: bakje bij administratie Beroepsgericht
Jac. P. Thijsse College: postvakje van Pauline Greveling
SEC: Fanny Klok
Voor vragen :
Marga de Groot : (Kennemer College H/V en Bonhoeffer College) : m.degroot@svok.nl
Pauline Greveling: (Kennemer College Vierhoek, Jac. P. Thijsse College en SEC) : p.greveling@svok.nl

