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Het cafetariasysteem 
Met een cafetariasysteem spreken werkgever en werknemer af dat de werknemer binnen de gestelde grenzen deels 

zijn eigen arbeidsvoorwaardenpakket kan kiezen. Hierbij gelden feitelijk geen fiscale beperkingen, zolang de fiscale 

(on)belastbaarheid van de loonbestanddelen maar goed in de gaten wordt gehouden. Het is aan de werkgever om te 

kiezen – de juiste fiscale consequenties in acht nemend – welke arbeidsvoorwaarden voor uitruil in aanmerking 

komen. 

 

Uitruilen 
Het principe van een cafetariasysteem is dat een werknemer een stukje brutoloon uitruilt voor (deels) onbelaste 

vergoedingen of verstrekkingen. De werknemer kan bijvoorbeeld een deel van zijn maandloon, vakantiebijslag of 

vakantiedagen uitruilen voor een onbelaste reiskostenvergoeding, fiets van de zaak of bedrijfsfitness. Dit kan een 

eenmalige ruil zijn of opgesplitst in delen. Fiscaal gezien kan elke onbelaste vergoeding/verstrekking als doel van het 

uitruilen dienen, wat betekent dat zaken waarvoor een gerichte vrijstelling geldt en aangewezen eindheffingsloon dat 

wél ten laste van de vrije ruimte gaat hiervoor in aanmerking komen. Maar het is zoals gezegd de werkgever die 

bepaalt welke doelen uiteindelijk worden opgenomen. 

 

 Beperking van uitruilen 

Ter bescherming van de werknemer kan niet al het brutoloon tot in het oneindige worden uitgeruild. Zo mag het 

loon over álle gewerkte uren na uitruilen niet onder het wettelijk minimumloon uitkomen. Ook moet de 

werknemer altijd recht houden op minstens de wettelijke vakantiedagen, wat inhoudt dat alleen de 

bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden uitgeruild. Een cao kan overigens een hoger minimum dan het 

wettelijke aanhouden, waardoor de werknemer minder vakantiedagen kan uitruilen. 

 

Voorwaarden 
De uitruil moet een zakelijke ruil zijn. Het uitruilen van brutoloon voor een OV-kaart door een werknemer die naast de 

werkplek woont, is bijvoorbeeld niet zakelijk. Verder kan alleen loon worden uitgeruild dat nog niet fiscaal genoten is, 

want anders zijn er al loonheffingen over verschuldigd en gaat het voordeel van uitruilen verloren. De beslissing tot 

uitruilen moet de werknemer dus nemen vóór het fiscale genietingsmoment van het uit te ruilen loonbestanddeel. 

 

Voordelen 
Bij het uitruilen van loonbestanddelen behaalt de werknemer een financieel voordeel: belast loon wordt immers 

omgezet in onbelast loon. Maar het is natuurlijk ook een voordeel dat de werknemer de mogelijkheid heeft om zijn 

arbeidsvoorwaarden te laten aansluiten bij zijn persoonlijke situatie en wensen. 

Ook de werkgever profiteert ervan. Doordat het premieloon c.q. bijdrageloon daalt door de uitruil, is de werkgever 

namelijk minder premies werknemersverzekeringen en minder werkgeversheffing Zorgverzekeringswet verschuldigd. 

Ook het doorwerken van de uitruil in loongerelateerde betalingen kan een kostenverlaging met zich meebrengen. 

Bovendien maakt een werkgever zich aantrekkelijk voor (potentiële) werknemers door deze keuzevrijheid en bereikt 

hij meer betrokkenheid van de werknemers bij hun arbeidsvoorwaarden. 

 

Nadelen 
Omdat het uitruilen – de verlaging – van brutoloon kan doorwerken in loongerelateerde regelingen, kan dit voor de 

werknemer ook negatieve (financiële) gevolgen hebben. Denk aan een lager pensioengevend salaris, een lagere 

grondslag voor de vakantiebijslag, 13
e
 maand en eventuele rechten op uitkeringen en aanspraken volgens de 

socialezekerheidswetgeving. 

Een nadeel voor de werkgever is dat een cafetariasysteem extra administratieve lasten met zich meebrengt en tijd en 

kosten vergt voor de invoering van het systeem, voorlichting hierover en de begeleiding van werknemers bij hun 

keuze. Bovendien kan de uitruil van een doel waarvoor geen gerichte vrijstelling geldt de noodzaak tot aanwijzing als 

eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte inhouden, omdat er anders immers geen sprake van een onbelast doel 

is. Dat kan tot overschrijding van de vrije ruimte leiden waardoor de werkgever 80% eindheffing over het bovenmatige 

moet betalen. 
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 Doorwerking uitsluiten 

De werkgever mag er onder voorwaarden voor kiezen om de uitruil niet te laten doorwerken in zaken als de 

vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en dergelijke. Dit moet dan wel duidelijk in het cafetariareglement zijn 

opgenomen en consequent worden doorgevoerd. Het pensioengevend salaris mag ongemoeid blijven bij 

uitruilen onder de volgende voorwaarden: 

 Er is een schriftelijk vastgelegde cafetariaregeling waaraan minstens driekwart van de werknemers kan 

deelnemen. 

 Het gaat om een tijdelijke – dus niet structurele – verlaging van het loon, wat inhoudt dat de werknemer 

minstens eens per jaar moet kunnen kiezen voor het al dan niet uitruilen van loonbestanddelen. 

 Het brutoloon moet worden uitgeruild voor een loonbestanddeel dat zich ervoor leent tijdelijk door de 

werkgever te worden verstrekt. 

 Het nieuwe pensioengevende salaris zou niet meer dan 30% lager zijn dan het oorspronkelijke 

pensioengevende salaris. 

 Het nieuwe loon is niet meer dan 30% lager dan het gebruikelijke loon voor de functie die de werknemer 

uitoefent (alleen van toepassing voor de directeur-grootaandeelhouder). 

 

Invoering 
De invoering van een cafetariasysteem vergt de nodige voorbereiding. Denk aan het nagaan wat werknemers willen 

en wat de onderneming wil, eventueel overleg met de vakbond of ondernemingsraad en de administratieve 

verwerking ervan. Daarbij mogen de fiscale grenzen natuurlijk niet uit het oog verloren worden. Ook moeten er 

prijsafspraken worden gemaakt over de diverse arbeidsvoorwaarden. De werknemers moeten verder goed voorgelicht 

worden over de mogelijkheden en consequenties. Verder moet duidelijk zijn wat er gebeurt als de werknemer tijdens 

een uitruil bijvoorbeeld uit dienst gaat of minder gaat werken. Een en ander moet goed zijn vastgelegd in een 

cafetariareglement (zie de tool ‘Cafetariareglement – algemeen’). De administratie moet bovendien goed zijn ingericht 

om gemaakte keuzes correct en tijdig te verwerken. Een cafetariasysteem is altijd maatwerk omdat het afhankelijk is 

van de specifieke onderneming, waarbij continue begeleiding en onderhoud van groot belang is. 

 

 Diverse hulpmiddelen 

Er bestaan diverse systemen die de werkgever en werknemer alle mogelijkheden voor het uitruilen van 

arbeidsvoorwaarden laten zien en die het administratieve beheer ervan mogelijk maken. 
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