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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 6 juli 2010, nummer
2010-35800, tot afkondiging van hun
besluit inzake de uitbreiding van de
uitvoeringsregeling Individuele
Keuzemogelijkheden Arbeidsvoor
waarden Provincies (IKAP) 2008.

Artikel 2
in de toelichting van de IKAP-regeling, algemeen
gedeelte, paragraaf Hoofdlijnen IKAP, tweede
paragraaf, wordt na ‘– vakbondscontributie’
onder d. toegevoegd:‘ – benutten fiscale ruimte
woon-werkverkeer via de bruto eindejaarsuit
kering (extra optie Noord-Holland)’.

Gedeputeerde staten maken bekend dat hun
bovenbedoelde besluit van 6 juli 2010, nr. 201035800 als volgt luidt:

Artikel 3
in de toelichting van de IKAP-regeling, artikels
gewijze toelichting wordt na artikel 8 een nieuw
artikel 8a toegevoegd, luidende als volgt:
De fiscale regels gaan thans uit van een maxi
male vergoeding voor woon-werkverkeer van
€ 0,19 per kilometer, bij gebruik van eigen ver
voer. De vergoedingsregeling woon-werkverkeer
van de provincie Noord-Holland kent deze
algemene vergoeding niet.
De ambtenaar kan gebruik maken van de vaste
belastingvrije reiskostenvergoeding woon-werk
verkeer om zijn netto eindejaarsuitkering te
verhogen. De bruto eindejaarsuitkering wordt
dan verminderd met de fiscale ruimte van de
onbelaste vergoeding reiskosten woon-werk
verkeer. Het gaat hierbij om voor eigen rekening
blijvende reiskosten in het kader van woonwerkverkeer die niet reeds vergoed zijn door de
werkgever.
Voor de bepaling van de toegestane belastingvrije
vaste vergoeding voor woon-werkverkeer wordt
uitgegaan van de fiscale regels die de Staats
secretaris van Financiën bij besluit van
12 september 2008, nr. CPP2008/1810M heeft
vastgesteld:
•	toegestane vergoeding bij vijf reisdagen per
week = 214 dagen x totale reisafstand x € 0,19;
• maximale afstand enkele reis = 75 kilometer;
•	aantal reisdagen per week is de grondslag
voor de berekening.
Dus als de ambtenaar 3 dagen per week woonwerkverkeer heeft zal de vergoeding berekend
worden over 3/5 x 214 x € 0,19 x de reisafstand (tot
75 kilometer enkele reis).

Het college besluit:
De Uitvoeringsregeling Individuele
Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden
Provincies (IKAP) 2008 als volgt te wijzigen:
Artikel 1
Na artikel 8 wordt een nieuw artikel 8a (extra
optie Noord-Holland) toegevoegd, luidende als
volgt:
1	De ambtenaar die op basis van de geldende
reiskostenregeling woon-werkverkeer minder
aan vergoeding ontvangt dan op grond van de
thans geldende wettelijke fiscale regels voor
het woon-werkverkeer is toegestaan, heeft
aanspraak op een belastingvrije vergoeding
in ruil voor een deel van zijn eindejaarsuit
kering.
2	Het bedrag waarmee de eindejaaruitkering
het bedrag als bedoeld in het eerste lid over
stijgt, is belast volgens de algemene fiscale
regels.
3	De ambtenaar kan jaarlijks vóór 1 november
een aanvraag indienen om van de mogelijk
heid als bedoeld in het eerste lid gebruik te
maken voor het lopende kalenderjaar.
4	De onbelaste vergoeding wordt in december
van dat jaar bij de salarisbetaling uitbetaald.
5	Ambtenaren die uitsluitend gebruik maken
van vervoer van de werkgever of die een vol
ledige openbaar vervoersvergoeding ont
vangen van de werkgever komen niet in aan
merking voor in lid 1 genoemde vergoeding.
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De woon-werk kilometers worden berekend aan
de hand van de ANWB-routeplanner, de snelste
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route. De uitdraai moet door de ambtenaar bij de
aanvraag worden gevoegd.
In het geval dat er sprake is van een afstand van
woon-werkverkeer van meer dan 75 kilometer
enkele reis kan bovenstaande werkwijze niet
worden toegepast. In dat geval kunnen uit
sluitend daadwerkelijk verreden kilometers in
aanmerking komen voor een belastingvrije
vergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer.
Aangezien deze berekening vóór het moment van
uitbetaling van de eindejaarsuitkering (het
genietingsmoment) dient plaats te vinden, zal
van de reiskostenvergoeding in de maand
december een schatting moeten worden gemaakt
aan de hand van het woon-werkverkeer en de
vergoeding daarvan. Nacalculatie is in die
situatie verplicht.
Ambtenaren die alleen gebruik maken van een
dienstauto vallen buiten deze regeling. Dit geldt
ook voor ambtenaren die op grond van de
geldende regeling woon-werkverkeer hun open
baar vervoerabonnement volledig vergoed
krijgen.
Zij hebben immers geen fiscale ruimte om aan te
wenden voor de ruil met de eindejaarsuitkering.
De uitruil van de eindejaarsuikering voor de
onbelaste vergoeding kan leiden tot een verlaging
van het loon voor de berekening voor de hoogte
van het dagloon voor de hoogte van de uit
keringen in het kader van de sociale zekerheid.
N.B.: artikel 8a is een extra optie van de
provincie Noord-Holland die is toegevoegd aan de
basisopties die in interprovinciaal verband zijn
afgesproken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010 na
uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het is
geplaatst.
Haarlem, 6 juli 2010.
Gedeputeerde staten voornoemd,
J.W. Remkes, voorzitter.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 8 juli 2010.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
H.W.M. Oppenhuis de Jong.
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