Aanvraagformulier vergoeding fiets 2018 (cafetariaregeling) tevens
uitvoeringsdocument wijziging arbeidsvoorwaarden
1
Het
werkgevernummer
is bekend bij de
directie van de
school

Werkgever
Naam werkgever ___________________________ Werkgevernummer________
Adres _____________________________________________________________
Postcode _____________

2
S.v.p.
geboortenaam
vermelden

Plaats ____________________________________

Persoonsgegevens
Naam aanvrager ____________________________________________________
Geboortedatum __________________

Personeelsnummer ______________

Adres _____________________________________________________________
Postcode _____________
3
Vul het bedrag in
dat u naar
verwachting
maximaal gaat
declareren in het
volgende
kalenderjaar

4

Woonplaats ________________________________

Voor de fietsregeling komt in aanmerking
Een fiets tot een bedrag van

€ ______,___

Premie gangbare fietsverzekering

€ ______,___

Met de fiets samenhangende zaken

€ ______,___

Totaal

€ ______,___

Verrekening vergoeding
In het kader van de fiscale regeling van de werkgever ziet ondergetekende af (tot
bovengenoemde vergoeding is verrekend) van de volgende salarisemolumenten:
Structurele eindejaarsuitkering

○ volledig of

€ _______,___1)

Eindejaarsuitkering OOP

○ volledig of

€ _______,___1)

Uitkering dag van de leraar PO

○ volledig of

€ _______,___1)

Brutoloon

○ volledig of

€ _______,___1) 2)

1) Het is ondergetekende aanvrager bekend, dat verlaging van het loon of een van
bovenstaande andere looncomponenten invloed heeft op diverse van het inkomen
afhankelijke regelingen en uitkeringen.
2) Het is ondergetekende aanvrager bekend, dat verlaging van het loon van invloed is op de
vakantie-uitkering en andere toelagen waarvoor het loon de grondslag is.

5

Ondertekening aanvrager
Plaats ___________________________________ Datum ____________________
Handtekening _______________________________________________________

6

Formulier Personeel 2017-11

Ondertekening namens de werkgever
Ondergetekende verklaart hierbij dat de aanvrager in aanmerking komt voor uitvoering
wijziging arbeidsvoorwaarden en in dit kader voor vergoeding van een fiets of met de fiets
samenhangende zaken op grond van de door de werkgever opgestelde regeling.
Plaats _________________________

Datum ___________________________

Functie ________________________

Handtekening _____________________

Toelichting aanvraag vergoeding fiets
1)

Deelname aan de regeling kan door voor 31 december 2017, of bij indiensttreding dit volledig ingevulde
aanvraagformulier in te dienen bij de werkgever. Voor nadere informatie over de voorwaarden wordt
verwezen naar de aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals deze door de werkgever zijn opgenomen in haar
regeling.
2) Om in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding voor de aanschaf van een fiets en/of met de fiets
samenhangende zaken moet de werkgever een regeling hebben opgesteld die voldoet aan de actuele weten regelgeving.
3) In de regeling van de werkgever is opgenomen welk bedrag maximaal voor vergoeding in aanmerking komt
en onder welke voorwaarden een werknemer recht heeft op een vergoeding. Tevens is in de regeling van de
werkgever vermeld welke bronnen aangewend kunnen worden en wat de gevolgen zijn van het uitruilen.
4) Voor aanvang van het kalenderjaar waarin de werknemer een vergoeding wenst te ontvangen, dient hij/zij
het aanvraagformulier in bij de werkgever. Op het formulier wordt door de werknemer aangegeven welk
bedrag hij/zij maximaal aan vergoeding zal declareren. Dit bedrag kan niet hoger zijn dan het maximale
bedrag zoals dat is opgenomen in de regeling van de werkgever.
5) Indien de werknemer voldoet aan de bepalingen van de regeling van de werkgever, ontvangt de werknemer
het door de werkgever ondertekende formulier als uitvoeringsdocument wijziging arbeidsvoorwaarden retour.
6) Op het moment dat de werknemer de fiets en/of de met de fiets samenhangende zaken aanschaft wordt het
aanvraagformulier/uitvoeringsdocument samen met de relevante nota’s ingeleverd voor verwerking van de
vergoeding in de salarisadministratie.
7) De vergoeding die wordt uitbetaald is nooit meer dan het maximale bedrag dat op het aanvraagformulier is
opgenomen en is in ieder geval begrensd op het bedrag zoals op de relevante nota’s is vermeld.
8) Om in aanmerking te komen voor een vergoeding ziet de werknemer (gedeeltelijk) af van een of meerdere
van de volgende looncomponenten:

Structurele eindejaarsuitkering

Eindejaarsuitkering OOP

Uitkering dag van de leraar Primair Onderwijs

Brutoloon
9) Door af te zien van een (gedeelte van) een van deze looncomponenten kan de aanspraak op een eventuele
werkeloosheid en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering worden verlaagd. Tevens kan de aanspraak op
andere regelingen die gebaseerd zijn op de hoogte van het loon worden beïnvloed.
10) Indien een fiets wordt gefinancierd door de werkgever en de werknemer de gefinancierde fiets niet terug
hoeft te betalen bestaat er geen recht op een vergoeding van een fiets en kan dit aanvraagformulier niet in
behandeling worden genomen.
11) Als er sprake is van voorfinanciering van de fiets door de werkgever en de werknemer treedt uit dienst voor
het volledige bedrag op betrokkene is verhaald, zal het op dat moment nog openstaande bedrag worden
verrekend met het laatste salaris van de werknemer.
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