Landelijke Dyade Regeling 2018
aanvullende vergoeding reiskosten woon-werk

Veel van onze klanten maken gebruik van de Landelijke Dyade regeling aanvullende vergoeding reiskosten woonwerk. Dit biedt voor zowel werknemers als werkgever aanzienlijke voordelen.
Het is voor u interessant te overwegen vanaf 1 januari 20181 deel te nemen aan deze fiscaal aantrekkelijke
regeling. Voor kleine werkgevers met 35 of minder werknemers in het jaar 2016, doen wij bij deelname in 2018
een eenmalig aantrekkelijk aanbod. Wij zetten hieronder voor u de voordelen op een rij en verwijzen u voor ons
aanbod naar bijgaand inschrijfformulier.

Voordeel werknemer


Werknemers kunnen door het deelnemen aan deze regeling belastbaar loon ruilen voor onbelast loon.
Deelname aan de regeling staat voor alle werknemers open vanaf 1 km enkele reis afstand woonwerkverkeer. Ter illustratie vindt u hieronder een voorbeeld van het voordeel dat een werknemer op zijn
salarisstrook kan gaan terugzien.

Voorbeeld
Stel dat de werknemer:
- tot de categorie docerend personeel in de sector PO behoort en 4 dagen per week werkt;
- op 15 kilometer afstand van zijn werk woont;
- in het kalenderjaar waarvoor een vergoeding is aangevraagd tot en met de maand november 2000
kilometers heeft afgelegd voor dienstreizen;
- een Structurele eindejaarsuitkering van € 2.200,00 ontvangt;
- valt onder het ca. 40 % (2018) tarief dat geldt voor bijzondere beloningen.
En uw werknemer op basis van de op hem van toepassing zijnde CAO:
- gedurende 10 maanden een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer heeft ontvangen ter grootte van
€ 35,06 per maand, in totaal € 350,60;
- een netto vergoeding voor dienstreizen heeft ontvangen van € 560,00 (2000 km x € 0,19 onbelast plus
2000 km x € 0,09 op grond van de salderingsregeling).
Het toepassen van de Cafetariaregeling leidt dan tot het volgende resultaat:
- vaststellen totaalbedrag dat onbelast mag worden vergoed: 15 km x 2 (v.v.) x 171 dagen = 5130 km x
€ 0,19 = € 974,70.
- vaststellen bedrag dat voor uitruil van aanspraken in aanmerking komt: € 974,70 minus € 350,60
(ontvangen voorschot vergoeding woon-werkverkeer) minus € 180,00 (saldering bovenmatige deel
dienstreizenvergoeding) = € 444,10.
Uw werknemer kan op zijn salarisspecificatie van december dan het volgende vermeld zien worden:
(Voor de duidelijkheid worden hier twee situaties naast elkaar gesteld. In werkelijkheid ziet u bij deelname de
eerste kolom niet).
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Deelname vanaf een ander moment is uitgesloten. De reden is dat de belastingdienst toeziet op de uitvoering van de regeling, waaruit
blijkt dat deelname voorafgaand aan het jaar van uitruil is overeengekomen tussen werknemer en werkgever. Dit betekent dat het van
belang is deelname aan de landelijke Dyade regeling 2018 én de individuele aanvullende arbeidsvoorwaardelijke overeenkomst op tijd en dat
wil zeggen vóór 1 januari 2018 is geregeld.

Componenten:

Bruto-netto berekening Bruto-netto berekening
zonder uitruil:
met uitruil:

Structurele eindejaarsuitkering:
AF: Korting eindejaarsuitkering bijzondere
regeling (woon-werkverkeer)
AF: loonheffing (ca. 40%)
BIJ: Netto vergoeding voor woon-werkverkeer

€ 2.200,00

€ 2.200,00

€
€
€

n.v.t.
880,00
n.v.t.

€ 444,10
€ 702,36
€ 444,10

Totaal netto

€ 1.320,00

€ 1.497,64

Het fiscaal voordeel van uw werknemer bedraagt in dit voorbeeld € 177,64 (€ 1.497,64 minus € 1.320,00), oftewel
40 % van € 444,10.

Voordelen werkgever








De werkgever kan met het uitruilen een voordeel behalen dat kan oplopen tot ongeveer 25% van het
bedrag dat wordt uitgeruild. Dit voordeel wordt door de werkgever bereikt, doordat door de uitruil van
brutoloon naar een netto vergoeding, het sociaal verzekeringsloon (SV-loon) waarover de werkgever
premies verschuldigd is wordt verlaagd. Het SV-loon wordt verlaagd ter hoogte van de som van de door
uw medewerkers uitgeruilde bedragen.
De regeling draagt bij aan een goed arbeidsvoorwaardenbeleid. Dit is een essentieel onderdeel van het
sociaal beleid binnen uw organisatie.
Deze arbeidsvoorwaardelijke regeling doet, anders dan vele andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen,
geen beroep op uw 1,2% (2018) vrije budgetruimte. Deze ruimte houdt u dus voor uw werknemers vrij
voor deelname aan de uitruilregeling vakbondsbetalingen, de fiets- en/of andere onder de
werkkostenregeling geïntroduceerde arbeidsvoorwaardelijke regelingen.
Of u nu grote of kleine werkgever bent, u wordt met deze regeling in de gelegenheid gesteld deze
budgettair neutraal of met profijt in te voeren.
Het via Dyade aansluiten bij deze Landelijke Dyade Regeling 2017 bespaart tijd en geld, omdat u de
regeling niet meer hoeft te bedenken of te onderhouden. Wij zorgen ervoor dat de regeling is
goedgekeurd door de belastingdienst. Uw risico’s blijven op deze wijze beter beheersbaar.

Wat kan Dyade voor u betekenen?
Wij beantwoorden graag al uw vragen over deze en eventueel andere fiscaal aantrekkelijke
arbeidsvoorwaardelijke regelingen met u. U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze HRM-adviseur, de heer
R. van Rooijen, telefonisch bereikbaar via 030-3035130 of 06-51097257. Wij zien uw inschrijving met
belangstelling tegemoet. Dit kunt u regelen door bijgaand inschrijfformulier te mailen naar:
ronald.van.rooijen@dyade.nl.

Inschrijfformulier voor deelname aan de Landelijke Dyade Regeling 2018
aanvullende reiskostenvergoeding woon-werk.

Hierbij verklaren wij graag gebruik te willen maken van de Landelijke Dyade regeling 2018 (aanvullende)
reiskostenvergoeding woon-werk. Wij gaan akkoord met de eenmalig entreekosten van € 750,00 en de jaarlijkse
onderhoudskosten van € 250,00. Daarnaast wordt € 7,50 per te verwerken deelnameformulier in rekening
gebracht.
Voor kleine werkgevers met gemiddeld minder dan 35 medewerkers in het schooljaar 2016 wordt in 2018
50% korting gegeven op het entreegeld voor de deelname vanaf 1 januari 2018.

Naam organisatie

: ………………………………………………………………………………………………………..….

Aantal scholen

: ……………………………………………………………………………………………………………..

Aantal werknemers

: ……………………………………………………………………………………………………………...

Bestuursnummer (5 cijfers)

: .. .. .. .. .. ..

Naam contactpersoon:

: ………………………………………………………………………………………………………………..

Functie

: ………………………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer

: ………………………………………………………………………………………………………………….

Plaats

: ………………………………………………………………………………………………………………….

Datum

: …………………………………………………………………………………………………………………..

Handtekening

: ……………………………………………………………………………………………………………………

Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier tijdig, doch voor 1 november 2017 te retourneren naar Dyade Utrecht,
t.a.v. R. van Rooijen, adviseur Dyade. U kunt dit doen via zijn emailadres: ronald.van.rooijen@dyade.nl of per
post naar Dyade Utrecht, t.a.v. R. van Rooijen, Savannahweg 71, 3542 AW Utrecht

Ruimte voor eventuele vragen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

