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datum  september 2016 
kenmerk   

aantal bijlagen  2 
doorkiesnummer 045 - 8504709 

onderwerp Cafetariaregeling woon-werkverkeer 
 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Door middel van deze brief nodigen wij u namens uw werkgever uit om deel te gaan nemen 
aan de “Cafetariaregeling vergoeding woon-werkverkeer”. Deze fiscale regeling biedt u de 
mogelijkheid om meer voordeel te behalen uit uw reiskostenvergoeding. 
 
Hoe werkt de regeling? 

 
Voor kosten van woon- werkverkeer mag een werkgever van de belastingdienst een vergoe-
ding geven van maximaal € 0,19 netto per kilometer. De vergoeding voor woon-werkverkeer 
die u volgens de CAO ontvangt, is lager dan deze maximaal fiscaal toegestane netto reiskos-
tenvergoeding.  Fiscaal is er derhalve nog ruimte voor een hogere netto uitkering. 
 

Om optimaal gebruik te maken van deze fiscale ruimte mag u, voor het verschil tussen de 

fiscaal maximaal toegestane reiskosten en de ontvangen Cao-vergoeding, bruto eindejaars-
uitkering inruilen voor netto reiskosten. Er vindt dan een inhouding plaats op de bruto einde-
jaarsuitkering en hiervoor in de plaats ontvangt u een netto vergoeding voor reiskosten. 
 
U heeft hierdoor een belastingvoordeel ter hoogte van ongeveer het percentage BT (bijzon-
der tarief). Dit percentage staat op uw salarisstrook onder de vaste gegevens. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hoe dit precies wordt berekend, vindt u terug in de bijgevoegde regeling. 

 
Hoe dit precies berekend wordt, vindt u terug in de bijgevoegde regeling. 

Voorbeeld: 
 
In 2016 reist de heer Pieters 5 dagen per week. De enkele reisafstand is 30,10 
kilometer. 
 
De belastingdienst gaat uit van 214 werkdagen per kalenderjaar. 

Zijn fiscaal maximaal toegestane vergoeding voor woon-werkverkeer is  
214 x 30,10 km x 2 x  € 0,19 = € 2.447,73 per jaar.  

Conform de CAO ontvangt hij een vergoeding voor woon-werkverkeer van  € 788,00 per 
jaar. De fiscale ruimte in 2016 
 is  € 2.447,73 - € 788,00 = € 1.659,73. 
 

De heer Pieters kan dit saldo uitruilen met de eindejaarsuitkering van 2016 (voor maximaal 
het bedrag van deze uitkering).  
Hij ziet dan af van een bruto eindejaarsuitkering voor het bedrag van € 1.659,73 
en krijgt hiervoor in de plaats een netto reiskostenvergoeding voor hetzelfde bedrag. 
 
Bij een percentage BT van 44,32% is het voordeel dan ongeveer € 735,60. 
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Zijn er consequenties verbonden aan de deelname? 
 
Deelname aan de regeling heeft een aantal gevolgen. In het jaar van deelname: 

 verlaagt de uitruil het loon voor de Sociale Verzekeringswetten (SVW-loon). Dit heeft 
gevolgen voor een eventuele werkloosheids-, ziekte-, WAZO- of arbeidsongeschiktheids-
uitkering, mocht u hiervoor in aanmerking komen.  

 verlaagt de uitruil een eventuele ontslagvergoeding, mocht u hiervoor in aanmerking 
komen. 

 is uw fiscale inkomen lager. Dit kan gevolgen hebben voor inkomensafhankelijke toesla-
gen zoals bijvoorbeeld de huurtoeslag. 

  is er in de meeste gevallen geen recht meer op de aftrek reiskosten inkomstenbelasting 
bij reizen met openbaar vervoer. 

 

Hoe kan ik meedoen? 
 
Als u mee wilt doen aan deze regeling dan dient u de volgende stappen te nemen; 

 Indien u nog géén woon-werkvergoeding ontvangt dan vult u eerst een aanvraagfor-

mulier ‘Reiskosten Lang’ in, (ook al heeft u op grond van de CAO-PO/VO geen aan-

spraak op een vergoeding). Dit formulier vindt u op onze site: www.vizyr.nl onder 

diensten/ downloads/PSA. Bij dit formulier voegt u een printversie van de ANWB rou-
teplanner van de snelste route; u dient wel zelf naar de internetsite van de ANWB-
routeplanner te gaan via: http://www.anwb.nl. 

 Vervolgens vult u het formulier “Deelname cafetariaregeling vergoeding woon- werk-
verkeer 2016” in. 

 Beide formulieren dienen uiterlijk op 1 november 2016 in het bezit te zijn van het 
administratiekantoor (Stichting Vizyr) of 6 weken voordat u met ontslag gaat. 

 
De beslissing om deel te nemen aan deze regeling neemt u elk jaar opnieuw. Elk jaar dat u 

wenst deel te nemen dient u een deelname formulier in te vullen. 

  
Voor een correcte uitvoering van de regeling is het noodzakelijk dat u de declaratieformulie-
ren voor reis- en verblijfkosten (dienstreizen) per declaratiemaand invult en meteen na af-
loop van de betreffende maand opstuurt naar het administratiekantoor. 
 
Bovendien is het belangrijk dat u alle wijzigingen die van invloed zijn op de vergoe-
ding woon-werkverkeer (adreswijzigingen, schoolwijzigingen en wijzigingen in het 

aantal werkdagen) onmiddellijk doorgeeft aan het administratiekantoor.  
U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier reiskosten woon- werkverkeer.  
 
Vragen? 
 
Als u nog vragen heeft over de regeling neem dan contact op met ons via 

helpdesk.psa@vizyr.nl. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
R.N.G. Klaassen RA 

Lid Raad van Bestuur 
 
Bijlagen:  
Cafetariaregeling vergoeding woon-werkverkeer 
Formulier deelname cafetariaregeling 
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