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Burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf,
gelet op het gestelde in artikel 160 lid 1 sub c van de Gemeentewet;
gelet op de invoering met ingang van 1 januari 2011 van een nieuwe
fiscale regeling: de werkkostenregeling;
gelet op het overlegrecht van de Ondernemingsraad;
gelet op de invoering met ingang van 1 januari 2011 van een nieuwe
fiscale regeling: de werkkostenregeling;
overwegende als gevolg daarvan de vergoedingen en verstrekkingen
aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel voor het gemeentelijk personeel;
gelet op het collegebesluit nummer 2011-00147/cp inzake de Technische
invoering werkkostenregeling en bijlage aanwijsbesluit werkkostenregeling;
besluiten:
vast te stellen: het aanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen gemeente Weststellingwerf 2014
de navolgende vergoedingen en verstrekkingen met ingang van 1 juli 2014 aan te wijzen als
eindheffingsbestanddeel.
Artikel 1. “Eigen”vergoedingen en verstrekkingen










Fietsproject.
Kerst- en sintattentie.
Vakbondscontributie.
Gratificatie (uit eten of bedrag).
Sfeerbevorderende maatregelen.
Nieuwjaarsreceptie.
Verstrekte maaltijden.
Verstrekte plaatsbewijzen evenementen.
Kosten die de functie met zich meebrengen.

Artikel 2. Vergoedingen en verstrekkingen regel- en wetgeving
 Geschenken > € 25,00 en irisbonnen.
 Parkeer-, veer- en tolgeld.
 IZA bedrijfszorgpakket.
 PC vergoedingen gemeenteraad en B&W.
 Onbelaste onkostenvergoedingen gemeenteraad en wethouders.
 Ambtstoelage burgemeester.
 Verstrekte i-pads.
 Tegemoetkoming ziektekosten raadsleden.
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Artikel 3. Gerichte vrijstellingen
 Kaartjes openbaar vervoer, declaraties dienstreizen en woonwerk verkeer.
 Maaltijden, overnachtingen e.d. bij dienstreizen.
 Cursussen, congressen, seminars en vakliteratuur (outplacement).
 Studie- en opleidingskosten.
 Verhuiskosten.
 Teambuilding (zakelijk karakter overheerst).
 Veur mekeer dag (zakelijk karakter overheerst).
 Donatie aan de personeelsvereniging, los van contributie.
Artikel 4. Nihilwaarderingen
 Voorzieningen op de werkplek, gereedschap, computer, kopieerapparaat en telefoon.
 Arbovoorzieningen.
 Consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd.
 Werkkleding met bedrijfslogo van ten minste 70 cm².
 Renteloze personeelslening (geen cafetariamodel).
 Ter beschikking stellen van mobiele telefoon e.d. waarbij zakelijk gebruik meer dan 10% is.
 Ter beschikking stellen van computers en gereedschappen.
Artikel 5. Inwerkingtreding
1. Dit besluit wordt aangehaald als: “Aanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen
gemeente Weststellingwerf 2014”.
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

Dit aanwijsbesluit werkkostenregeling betreft loonheffingennummer 002072117L12.
Wolvega,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
namens dezen,
gemeentesecretaris
R. van Maurik
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