datum 13 september 2016
onderwerp optimaliseren vergoeding woon-werkverkeer 2016

Beste SOPOH-collega,
Via deze brief willen we u informeren over de “Regeling optimaliseren vergoeding woonwerkverkeer”. Deze regeling biedt u de mogelijkheid om meer voordeel te behalen uit uw reiskostenvergoeding. Als u besluit om deel te nemen aan deze regeling, leest u dan goed de instructies op pagina 2. Onvolledig ingevulde formulier en formulieren die niet tijdig ingeleverd zijn
kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.
Deelname aan deze regeling staat open voor alle werknemers in dienst van SOPOH, met uitzondering van werknemers die kortijdelijk zijn aangesteld in verband met vervanging (flexkrachten). Deelname is vrijwillig. Als u vorig jaar al van deze regeling gebruik heeft gemaakt, dan
dient u zich dit jaar opnieuw aan te melden.
Hoe werkt de regeling?
Voor kosten van woon- werkverkeer mag een werkgever van de belastingdienst een vergoeding
geven van maximaal € 0,19 netto per kilometer. De vergoeding voor woon-werkverkeer die u
volgens de CAO ontvangt, is lager dan de maximaal fiscaal toegestane netto reiskostenvergoeding. Fiscaal is er derhalve nog ruimte voor een hogere netto uitkering.
Om optimaal gebruik te maken van deze fiscale ruimte mag u het verschil tussen de fiscaal
maximaal toegestane netto reiskostenvergoeding en de ontvangen CAO-vergoeding omruilen
met de bruto eindejaarsuitkering.
In de praktijk betekent dit, dat het gedeelte van de eindejaarsuitkering dat u omruilt in plaats van
bruto, netto wordt uitbetaald. Uw voordeel bestaat dan uit de belasting en de sociale premies die
u niet meer hoeft te betalen. In het onderstaand voorbeeld wordt uitgelegd hoe dit werkt.
Voorbeeld:
In 2016 reist de heer Pieters 5 dagen per week. De enkele reisafstand is 8 kilometer.
De belastingdienst gaat uit van 214 werkdagen per kalenderjaar (214x8x2x0,19).
Zijn fiscaal maximaal toegestane vergoeding voor woonwerkverkeer = € 650,56 per jaar.
Conform de CAO ontvangt hij een vergoeding voor woon-werkverkeer van € 54,70 per jaar.
De fiscale ruimte in 2016 is € 650,56 - € 54,70 = € 595,86.
De heer Pieters kan dit saldo uitruilen met de eindejaarsuitkering van 2016.
Hij ziet dan af van een bruto eindejaarsuitkering voor het bedrag ad € 595,86
en krijgt hiervoor in de plaats een netto reiskostenvergoeding voor hetzelfde bedrag.
Het fiscale voordeel hangt grotendeels af van het belastingtarief van de heer Pieters.
Bij een belastingtarief van 42%, bedraagt het voordeel door de uitruil ongeveer:
42% van € 595,80 = € 250,26.

In de meegestuurde bijlage vindt u een rekenvoorbeeld voor het vaststellen van de fiscale ruimte.

Zijn er consequenties verbonden aan de deelname?
Deelname aan de regeling heeft een aantal gevolgen in het jaar van deelname:
 Uitruil verlaagt het loon voor de Sociale Verzekeringswetten (SVW-loon). Dit heeft gevolgen
voor een eventuele werkloosheids-, ziekte-, WAZO- of arbeidsongeschiktheidsuitkering,
mocht u hiervoor in aanmerking komen.
 Uitruil verlaagt een eventuele ontslagvergoeding, mocht u hiervoor in aanmerking komen.
 De regeling verlaagt uw fiscale inkomen. Dit kan gevolgen hebben voor inkomensafhankelijke toeslagen zoals bijvoorbeeld de huurtoeslag en zorgtoeslag.

In de meeste gevallen is er geen recht meer op de aftrek reiskosten inkomstenbelasting bij
reizen met openbaar vervoer.
Uitruil van andere loonbestanddelen is niet toegestaan. Uitruil kan daarom slechts plaatsvinden
voor zover de eindejaarsuitkering toereikend is.
Als u deelneemt aan de regeling vakbondscontributie wordt de eindejaarsuitkering eerst hiermee verminderd.
Hoe kan ik meedoen?
Als u mee wilt doen aan deze regeling dan dient u de volgende stappen te nemen;
1. Vul de verklaring ter bepaling van het aantal kilometers woon-werkverkeer in, (ook al
heeft u dit al eerder gedaan). Bij dit formulier voegt u een printversie van de ANWB routeplanner van de snelste route; U vindt dit formulier in de bijlage van deze mail.
2. Vervolgens vult u het formulier “Deelname regeling optimaliseren vergoeding woonwerkverkeer 2016” in. Dit formulier is ook bijgevoegd.
3. Deze drie formulieren dienen uiterlijk op 24 oktober 2016 volledig ingevuld en ondertekend, in het bezit te zijn van de afdeling P&O van SOPOH. Onvolledige aanvragen
worden niet in behandeling genomen.
De beslissing om deel te nemen aan deze regeling neemt u elk jaar opnieuw.
Elk jaar dat u wenst deel te nemen dient u bovenstaande instructies dus opnieuw te volgen en
alle nodige stukken aan te leveren..
Voor een correcte uitvoering van de regeling is het noodzakelijk dat u, als u daar gebruik van
maakt, de declaratieformulieren voor reis- en verblijfkosten per declaratiemaand invult en meteen na afloop van de betreffende maand door uw leidinggevende laat ondertekenen en opstuurt
naar de afdeling P&O.
Bovendien is het belangrijk dat u alle wijzigingen die van invloed zijn op de vergoeding woonwerkverkeer (adreswijzigingen en wijzigingen in het aantal werkdagen) onmiddellijk doorgeeft
aan de afdeling P&O.
U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier reiskosten woon- werkverkeer (zie bijlage).
Vragen?
Als u nog vragen heeft over de regeling neem dan contact op met ons via:
personeel@sopoh.nl

Met vriendelijke groet,
De heer E.G van Putten en De heer P.R. Schreuder
College van Bestuur
Bijlagen:
Formulier deelname regeling optimaliseren woon werk verkeer 2016
Rekenvoorbeeld fiscale ruimte
Verklaring ter bepaling aantal kilometers woon- werkverkeer

