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Aanvullende Arbeidsvoorwaarden 

 

Aantrekkelijk werkgeverschap 

Onze medewerkers staan bij ons hoog in het vaandel. Immers, jullie zijn ons belangrijkste kapitaal. Om 

goed onderwijs te kunnen bieden, hebben we gezond, gedreven en ervaren personeel nodig. 

Een goed en flexibel arbeidsvoorwaardenpakket is een vereiste om onze medewerkers te binden en 

boeien. Daarom vinden wij het belangrijk om als werkgever, naast de cao, extra/aanvullende 

arbeidsvoorwaarden aan onze medewerkers te bieden. Ook vinden wij in deze tijd aandacht voor 

vitaliteit een onmisbaar aspect dat bij goed werkgeverschap hoort. 

 

Uitruil reiskosten woon-/werkverkeer 

Deze regeling bieden wij al enige tijd aan, maar we merken dat nog steeds niet iedereen hiervan 

gebruik maakt. En dat is jammer, want hierdoor mis je wellicht financieel voordeel. Vaak 

komt dit door onbekendheid met de regeling. We willen het jou daarom makkelijker maken. 

Vanaf 1 januari neemt iedereen automatisch deel aan deze regeling. Uiteraard is toestemming van een 

ieder vereist. In de loop van het jaar ontvang je hierover nader bericht. 

 

Wat houdt de regeling in? 

Volgens de Belastingdienst mogen wij als werkgever een medewerker een kilometervergoeding van 

€ 0,19 per km verstrekken. De bedragen uit de cao zijn lager. Het verschil mag je aan het einde van het 

jaar uitruilen met je eindejaarsuitkering waardoor je minder loonbelasting betaalt. 

Mooi toch? Ook bij minder dan 7 kilometer kan dit dus een mooi voordeel opleveren. Op basis van de 

cao krijg je geen vergoeding, maar door uitruil met je eindejaarsuitkering heb je dan toch in december 

een financieel voordeel. 

 

Uitruil fietsregeling 

Als werkgever willen wij onze medewerkers, die op fietsafstand van hun werk wonen, stimuleren om 

met de fiets te komen. Dit bevordert immers de vitaliteit van de werknemer. De uitruil fietsregeling 

hebben we gedurende 2017 op enkele elementen verbeterd. Per 3 kalenderjaren mag je de 

aanschafwaarde van een fiets laten verrekenen met het vakantiegeld of de eindejaarsuitkering. Het 

maximaal te verrekenen bedrag bedraagt € 1.250,- (incl. accessoires). Mocht je interesse hebben, dan 

verwijzen wij je voor een verdere toelichting naar de reglementen, welke je vindt op de website 

van Onderwijskantoor De Cirkel. Heb je hierover vragen, neem gerust contact op met de collega's van 

de afdeling Personeels- en Salarisadministratie psa@onderwijskantoordecirkel.nl  

Wil je meedoen, vul dan het formulier in dat opvraagbaar is bij de PSA. 

Rekenvoorbeeld 

Stel, je woont op 10 kilometer van je school en je werkt 5 dagen per week (214 werkdagen per jaar). 

Volgens de Belastingdienst mag je dan vergoed krijgen € 813,20 (214 * 10 * 2 * 0,19). 

Op basis van de cao heb je gedurende het jaar € 164,30 (10 maanden * 16,43) ontvangen. Fiscaal resteert 

dus nog een bedrag van € 648,90. 

Door dit bedrag in eerste instantie in mindering te brengen op jouw bruto eindejaarsuitkering betaal je over 

dit gedeelte minder loonheffing. Uiteindelijk wordt dit bedrag netto bij je salarisbetaling in december 
opgeteld. Gemiddeld geeft dit een financieel voordeel van circa € 273,- (42% loonbelasting). 
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Uitruil vakbondscontributie 

Voor iedereen die lid is van de vakbond zal deze regeling bekend zijn. Maar omdat veel medewerkers 

lid zijn geworden van de nieuwe vakbond (PO in Actie) vinden wij het wel van belang deze regeling 

nog een keer onder de aandacht te brengen. De betaalde contributie voor het lidmaatschap kun je 

uitruilen met de eindejaarsuitkering in december. De verrekening gebeurt op dezelfde wijze als bij 

andere uitruilregelingen. Via Youforce (Self Service) kun je de betaalde factuur voor lidmaatschap 

insturen. 

 

Consequentie uitruilregelingen 

We willen je tot slot graag meegeven dat deelname aan dergelijke uitruilregelingen betekent dat de 

eindejaarsuitkering wordt verlaagd met het bedrag dat wordt uitgeruild. Dit kan consequenties 

hebben voor een eventuele werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Wil je hier meer informatie over, lees dan het reglement. Je kunt het reglement Cafetariaregeling 

vinden op www.onderwijskantoordecirkel.nl 

 

Rekenvoorbeeld 

Stel, je koopt een fiets voor € 1.250,- Jouw eindejaarsuitkering bedraagt bruto € 1.600,- Zonder verrekening 

betaal je bij een tarief inkomstenbelasting van 42% € 672,- aan loonheffing. 

Met verrekening wordt in eerste instantie het aanschafbedrag van je fiets in mindering gebracht op de bruto 

eindejaarsuitkering, waardoor je minder loonheffing betaalt. In dit voorbeeld bedraagt de loonheffing € 147,- 

(1.600 -/- 1.250 * 42%). Je fiscale voordeel bedraagt dan € 525,- (672 -/- 147) 

Rekenvoorbeeld 

Stel, jouw jaarlijkse vakbondscontributie bedraagt € 200,- Jouw eindejaarsuitkering bedraagt bruto € 1.600,- 

Zonder verrekening betaal je bij een tarief inkomstenbelasting van 42% € 672,- aan loonheffing. Met 

verrekening wordt in eerste instantie de vakbondscontributie in mindering gebracht op de bruto 

eindejaarsuitkering, waardoor je minder loonheffing betaalt. In dit voorbeeld bedraagt de loonheffing € 588,- 
(1.600 -/- 200 * 42%) Je fiscale voordeel bedraagt dan €84,- (672 -/- 588). 


