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Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKA) 

 

Hoofdstuk 1 Regels MKA 

 

Artikel 1  Doel 

Met  de regeling  Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKA) wordt door Zuyderland als werkgever beoogd 

aan de medewerker flexibele arbeidsvoorwaarden aan te bieden om hem in de gelegenheid te stellen 

arbeidsvoorwaarden zo optimaal mogelijk af te stemmen op zijn persoonlijke situatie.  

 

Artikel 2  Toepassingsgebied 

De regeling is van toepassing binnen Zuyderland Medisch Centrum, Zuyderland Zorgcentra, Zuyderland JGZ en 

Zuyderland Thuiszorg. 

 

Deelname staat alleen open voor medewerkers van Zuyderland, die onder de Cao Ziekenhuizen, de Cao GGZ, 

de Cao VVT of AMS vallen, met een vast of tijdelijk dienstverband, waarvan de proeftijd is verstreken en voor 

zover de contractueel overeengekomen duur van het dienstverband gelijk aan of langer is dan de periode 

waarvoor de keuze gemaakt wordt. 

  

Artikel 3  Begrippen 

Zuyderland/ 

werkgever 

Zuyderland Medisch Centrum, Zuyderland Zorgcentra, Zuyderland  JGZ of Zuyderland 

Thuiszorg. 

Medewerker/ 

werknemer 

iedereen werkzaam met een arbeidsovereenkomst in Zuyderland die onder de Cao 

Ziekenhuizen, de Cao GGZ, de Cao VVT of AMS valt. 

MKA Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden: een wissel- of ruilsysteem, waarbij tijd- en 

geldbronnen kunnen worden uitgeruild tegen geld- en tijddoelen. 

Bron een van de in deze regeling opgesomde arbeidsvoorwaarden waarop de medewerker 

recht heeft. Er worden zowel geld- als tijdbronnen onderscheiden. 

Cao de op de medewerker van toepassing zijnde Cao Ziekenhuizen, Cao GGZ, Cao VVT of 

AMS. 

Uurloon, bruto bruto maandsalaris /156 uur gebaseerd op een voltijd dienstverband (1878 uur per 

jaar, gemiddeld 36 uur per week). 

Actueel bruto 

uurloon(= uurwaarde) 

het geldende uurloon op het moment van het ondertekenen van afspraken over de 

inzet van geld- en/of tijdbronnen. Dit uurloon wordt niet aangepast aan eventuele 

toekomstige cao-verhogingen en aan wijzigingen in de arbeidsrelatie. 

Jaarinkomen, bruto voor medewerkers die onder de werkingssfeer van de cao vallen: 12 maal het bruto 

maandsalaris exclusief toeslagen en exclusief vakantiebijslag en eindejaarsuitkering.  

Maandsalaris, bruto het voor de medewerker geldende maandelijkse bruto bedrag uit zijn salarisschaal 

exclusief toeslagen en exclusief vakantiebijslag en eindejaarsuitkering. Op het bruto 

bedrag houdt de werkgever sociale premies en belastingen in. 

Tijdbronnen betaalde vrije tijd. Waar in deze regeling wordt gesproken over 'met tijd betalen' 

wordt bedoeld dat tijd eerst in geld (bruto salaris) dient te worden omgezet, waarna 

de betaling uiteindelijk alleen via geld verloopt. 

Overwerkuren de uren die incidenteel worden gewerkt boven de bij het arbeids- en rusttijden-

patroon vastgestelde arbeidsduur conform de geldende cao.  

Geldbronnen financiële vergoeding voor arbeid. 

Doel een van de in deze regeling opgesomde arbeidsvoorwaarden of besteding waaraan 

de medewerker de voorkeur geeft en waarvoor hij een of meer bronnen wil 

inwisselen.  

Netto equivalent van 

het wettelijk minimum 

loon 

het bruto minimumloon bepaald volgens artikel 6 WML (Wet minimumloon en 

minimumvakantiebijslag) verminderd met de verplichte en toegestane inhoudingen. 
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Artikel 4 Bronnen 

4.1 Geld-

bronnen 

Cao Z/GGZ Cao VVT Toestemming 

leiding-

gevende 

1 Bruto maandsalaris Bruto maandsalaris Nee 

2 Eindejaarsuitkering Eindejaarsuitkering Nee 

3 Vakantiebijslag Vakantiebijslag Nee 

4 Bruto gratificaties en toeslagen¹: 

-waarnemingstoeslag  

-arbeidsmarkttoeslag 

-functioneringstoeslag 

-functietoeslag 

-garantietoeslag FWG 

-garantietoeslag herplaatsing 

-salarisgarantie  

-AMS inconveniëntentoeslagen 

 (frequentie- en intensiteitstoeslag) 

Bruto gratificaties en toeslagen¹: 

-waarneming hoger gesalarieerde functie 

-arbeidsmarkttoeslagen 

-beloningsaccenten ivm functioneren 

 

-garantietoeslag FWG 

-garantietoeslag herplaatsing 

-salarisgarantie  

Nee 

4.2 Tijd-

bronnen 

Cao Z/GGZ Cao VVT Toestemming 

leiding-

gevende 

1 Overwerk (voor fulltimer en 

parttimer) in uren opgenomen in 

het dienstroostersysteem en voor 

zover deze uren op het moment 

van aanvraag nog niet in tijd of geld 

zijn gecompenseerd 

Overwerk (voor fulltimer en parttimer) in 

uren en meer uren conform Cao VVT art. 

4.1 lid 4 opgenomen in het 

dienstroostersysteem en voor zover deze 

uren op het moment van aanvraag nog  

niet in tijd of geld zijn gecompenseerd 

Ja 

2 Bovenwettelijk verlof  Bovenwettelijk verlof  Ja 

3 PLB uren (maximaal de jaarlijkse 

PLB-opbouw van het kalenderjaar 

waarop het doel betrekking heeft) 

conform het Werknemersplan PLB 

 Ja 

¹ Toeslagen dienen (voor de overeengekomen periode) een vast karakter te hebben 

 

Artikel 5  Doelen 

1 Fietsregeling 

2 Extra vakantie-uren² 

3 Extra geld 

4 Sparen voor langdurig verlof 

5 Scholingsregeling 

6 Vergoeding contributie vakbond en beroepsvereniging 

7 Extra reiskostenvergoeding 

² Het kopen van extra vakantie-uren waarbij de factor tijd als doel (of als bron) wordt ingezet, kan alleen  

  na toestemming van de leidinggevende 

 

Alleen in de Cao VVT is in artikel 7.2 lid 2 afgesproken dat als een medewerker een tijdbron ruilt voor een doel 

in het kader van oriëntatie op zijn loopbaan, de waarde van de tijdbron 120% bedraagt.  

 

Bovenstaande doelen worden in hoofdstuk 2 Regelingen MKA nader uitgewerkt.  

 

Artikel 6  Deelname 

1. De contractueel overeengekomen duur van het dienstverband is gelijk aan of langer dan de periode 

waarvoor de keuze(n) voor bepaalde doelen wordt gemaakt. 
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2. Indien vóór ingang van de MKA fietsregeling al vaststaat dat de medewerker langer dan 3 maanden 

volledig (onbetaald) verlof opneemt, verschuift de datum van ingang van de MKA fietsregeling met de 

periode van verlof.  

3. Indien de medewerker volledig onbetaald verlof opneemt, wordt de periodieke uitruil gedurende de 

periode van onbetaald verlof van één (of meerdere) maand(en) opgeschort. Na beëindiging van de 

periode van onbetaald verlof kan de medewerker de uitruil op twee wijzen voortzetten: 

- De medewerker kiest ervoor om het bedrag van de periodieke uitruil te verhogen, zodat het saldo  

   van uitruil op de overeengekomen einddatum op nihil uitkomt. 

- De medewerker kiest ervoor om het bedrag van de periodieke uitruil niet te wijzigen, maar wordt 

   de afgesproken uitruilperiode verlengd met de duur van de periode van onbetaald verlof. In    

   het laatste geval zal het aanvangstijdstip van deelname aan een eventuele nieuwe MKA regeling    

   naar evenredigheid opschuiven. 

4. Op het moment van ingaan van het doel in MKA is er geen loonbeslag op het salaris van de medewerker 

gelegd. Indien gedurende de uitruilperiode  loonbeslag wordt gelegd en de medewerker daarmee niet 

meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, wordt uitruil opgeschort totdat de medewerker aan zijn 

verplichtingen kan voldoen. Zuyderland behoudt tot het moment van beëindiging van de uitruil een 

netto vordering op het salaris en op overige voordelen uit de dienstbetrekking. 

5. De medewerker geeft door ondertekening van de overeenkomst van een regeling aan dat hij aan deze 

voorwaarden voldoet. 

 

Artikel 7  Werkwijze 

1. De medewerker bespreekt (in het jaargesprek) zijn MKA keuze/regeling zo nodig met zijn 

leidinggevende. 

2. Om zijn keuze aan te geven, gebruikt de medewerker de speciale formulieren/overeenkomsten 

(verkrijgbaar via Huisnet/Intranet en bij de Personeels- en salarisadministratie (PSA) van de afdeling 

P&O, indien de medewerker werkzaam is bij Zuyderland Thuiszorg zijn deze documenten verkrijgbaar 

via P&O Thuiszorg).  

Op alle plaatsen waar in deze MKA regeling en in de diverse bijbehorende overeenkomsten PSA is 

opgenomen, wordt voor de medewerker die in dienst is bij Zuyderland Thuiszorg de P&O administratie 

van Zuyderland Thuiszorg bedoeld.  

3. De leidinggevende ondertekent het formulier/overeenkomst indien hij akkoord gaat met aanvragen 

waarvoor zijn instemming is vereist: dit betreft alle keuzen in MKA waarbij tijd wordt verkocht of 

gekocht. Bij goed- of afkeuring van het verzoek wordt dit uiterlijk 1 maand na aanvraag schriftelijk, met 

argumenten omkleed kenbaar gemaakt aan de medewerker. 

4. Het kopen of verkopen van arbeidsvoorwaarden waarbij de factor tijd als doel of als bron aan de orde is, 

kan alleen na toestemming van de leidinggevende. Op basis van gegronde redenen kan de 

leidinggevende besluiten dat de medewerker niet of niet volledig (voor een bepaalde periode) kan 

deelnemen aan het kopen of verkopen van vrije tijd. De leidinggevende dient dit besluit te motiveren en 

te onderbouwen. Gegronde redenen kunnen zijn: 

- onvoldoende afdelingsbudget; 

- onvoldoende formatieve ruimte; 

- onvoldoende hersteltijd na het werk/werkbelasting wat eventuele uitval van de medewerker kan  

   betekenen waardoor verkopen van vrije tijd niet (geheel) mogelijk is; 

- bovenwettelijk verlof en/of PLB/LFB uren waardoor kopen van vrije tijd niet (geheel) mogelijk is;  

- een hoog ziekteverzuim (bijv. langdurig en/of frequent) van de medewerker in de voorliggende  

periode(s) waardoor de verplichtingen die aangegaan worden hoogstwaarschijnlijk niet nagekomen  

kunnen worden; 

- op verscheidene afdelingen geldt de regel dat medewerkers minimaal een bepaald deeltijdpercentage  

werkzaam moeten zijn. Deze medewerkers mogen participeren in MKA tot het minimale  

deeltijdpercentage, dat op de betreffende afdeling geldt, is bereikt. Aan het minimale  

deeltijdpercentage mag als gevolg van deelname aan MKA niet getornd worden; 

- strijdigheid met wettelijke regelingen; 

5. Uitruil, met waardebepaling, van ingezette bronnen vindt plaats over een tevoren afgesproken periode, 

die qua tijdsduur per doel en/of bron kan verschillen. Na aankoop van een regeling draagt de 

medewerker zorg voor een volledig ingevulde en getekende overeenkomst. In deze overeenkomst geeft 
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de medewerker onder meer aan van welke bronnen afstand wordt gedaan (in het aangegeven aantal 

maanden) in ruil voor de vergoeding.  

6. De overeenkomst wordt beschouwd als een aanvulling op de arbeidsovereenkomst en wordt 

opgenomen in het personeelsdossier.  

7. Vervolgens overlegt de medewerker de noodzakelijke bescheiden (zoals bijvoorbeeld de originele op zijn 

naam gestelde nota) aan de PSA. Deze toetst onder meer op volledigheid en juistheid. 

8. De PSA zorgt tenslotte voor de financiering van de regeling en verwerking van de bronnen waarvan de 

medewerker afstand heeft gedaan. 

 

Artikel 8  Verrekening 

1. De inzet van bruto maandloon leidt in de maanden mei en december tot een lagere vakantietoeslag (vt) 

en een lagere eindejaarsuitkering (eju). De werkgever en de medewerker spreken hierbij af om rekening 

te houden met het effect van deze verlaging van de vt en eju.  

Rekenvoorbeeld waarbij rekening wordt gehouden met de doorwerking op deze toeslagen: 

Als basis voor het bruto jaarinkomen wordt genomen:  

12 x het bruto maandsalaris (excl. toeslagen)  

+ 0,96 bruto maandsalaris voor de vt (12 x 8%= 0,96)  

+ 0,96 bruto maandsalaris voor de eju (12 x bijv. 8% afhankelijk van de geldende cao) 

= TOTAAL van 13,92 x het bruto maandsalaris (excl. toeslagen).  

Stel dat de medewerker op jaarbasis € 500 aan bruto salarisbestanddelen inzet als bron, dan wordt de 

volgende berekening gemaakt voor het bedrag waarmee het bruto maandloon wordt verlaagd: € 

500/13,92 = € 35,92 bruto salaris per maand. Dit is € 431,04 per jaar (€ 500/13,92x12), € 34,48 vt per 

jaar (0,96x € 500/13,92) en € 34,48 eju per jaar (0,96x € 500/13,92). Bij deze berekening wordt bij de 

verlaging van het bruto maandloon zo automatisch rekening gehouden met daaruit voortvloeiende 

verlaging vt en eju.  

2. Indien niet aan de verplichtingen kan worden voldaan, zal een verrekening plaatsvinden met het netto 

salaris maximaal tot aan het netto equivalent van het wettelijk minimumloon. 

3. Indien de omvang van het dienstverband lager wordt, kan dit gevolgen hebben voor de gemaakte 

afspraken. Dit wordt eveneens verrekend met het netto salaris maximaal tot aan het netto equivalent 

van het wettelijk minimumloon. 

4. Bij uitdiensttreding vindt verrekening plaats met het netto salaris (maximaal tot aan het netto 

equivalent van het wettelijk minimumloon) of door middel van een eindafrekening.  

5. Indien de medewerker vrijwillig overgaat naar een andere locatie binnen het toepassingsgebied van 

Zuyderland en niet meer kan voldoen aan de voorwaarden van de MKA fietsregeling, kan dit gevolgen 

hebben voor de gemaakte afspraken. Er zal in overleg met de leidinggevende een verrekening 

plaatsvinden met het netto salaris maximaal tot aan het netto equivalent van het wettelijk 

minimumloon, waarbij de medewerker vanaf het moment dat de medewerker op de nieuwe locatie 

start niet meer mag deelnemen aan de MKA fietsregeling. 

6. Indien sprake is van gedwongen overplaatsing heeft dit geen gevolgen voor de gemaakte afspraken en 

kan de medewerker blijven deelnemen aan de MKA fietsregeling voor de resterende periode van de 

gemaakte afspraken. 

7. Indien de medewerker om een andere reden dan hiervoor vermeld, tussentijds wil stoppen met 

deelname aan MKA, vindt verrekening plaats met het netto salaris maximaal tot aan het netto 

equivalent van het wettelijk minimumloon. 

 

Artikel 9  Mogelijke consequenties verlaging brutoloon 

Bij uitruil van het bruto salaris mag het gemiddelde resterende bruto salaris per maand én de vakantiebijslag 

niet minder bedragen dan het netto equivalent van het wettelijk minimumloon en minimum vakantiebijslag. 

Door de verlaging van het bruto salaris zal de grondslag voor inkomensafhankelijke verzekeringen, uitkeringen 

en voorzieningen veelal ook dalen. De volgende verzekeringen, uitkeringen, voorzieningen en subsidies hebben 

het vaste brutosalaris als grondslag:  

- Uitkeringen uit sociale verzekeringen: 

Als na herbestemming van een deel van het vaste inkomen minder verdiend wordt dan het maximum 

dagloon, dan zal er sprake zijn van een lagere WW- of WAO/WIA-uitkering. 

- Opbouw van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen: 

De inwisseling van bruto geldbronnen heeft géén gevolgen voor de pensioenopbouw. Het pensioen kan 

opgebouwd blijven worden over de oorspronkelijke pensioengrondslag.  
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- Overwerk-, onregelmatigheids-, vakantiebijslag en eindejaarsuitkering: 

Deze toeslagen worden gebaseerd op het verlaagde brutosalaris. Het afzien van brutosalaris heeft dus 

gevolgen voor de hoogte van deze toeslagen (met in acht name van Cao VVT art. 7.2 lid 1 waar bepaald 

is dat de toeslagen voor overwerk, ort of inconveniënte uren berekend worden alsof er geen uitruil 

heeft plaatsgevonden) en uitkering. 

- Huurtoeslag/zorgtoeslag en tegemoetkoming studiekosten (dus meer huurtoeslag en meer 

tegemoetkoming). 

- Zorgtoeslag: verlaging van het loon kan in grensgevallen leiden tot toekenning van deze toeslag. 

 

Artikel 10 Slotbepalingen 

1. Zuyderland wordt geacht de door de wet en belastingdienst opgelegde voorwaarden te controleren en 

zal dit ook nakomen. Controles kunnen plaatsvinden door te toetsen of verklaringen van de medewerker 

aannemelijk zijn en steekproefsgewijze controles uit te voeren. Bij twijfel door de PSA aan de 

aannemelijkheid kan deelname aan een regeling in MKA worden geweigerd. 

2. De medewerker gaat ermee akkoord dat bewijsstukken gedurende 7 kalenderjaren worden bewaard en 

desgevraagd kunnen worden overlegd. 

3. De medewerker verklaart bekend te zijn met de inhoud van een regeling en verplicht zich tot nakoming 

van de hierin opgenomen verplichtingen.  

4. Bij beëindiging van het dienstverband tussen de medewerker en de werkgever, ongeacht de reden 

hiertoe, eindigt tevens de overeengekomen inzet van een bron. 

5. Bij beëindiging van het dienstverband, ongeacht de reden hiertoe, wordt een eventueel verschil tussen 

de betaalde vergoeding van deelname aan een regeling en de geldwaarde van de bronnen waarvan de 

medewerker afstand heeft gedaan, tussen partijen verrekend. Ingeval er sprake is van een surplus, is dit 

direct opeisbaar door Zuyderland en kan dit bedrag met het netto loon van de medewerker worden 

verrekend (maximaal tot aan het netto equivalent van het wettelijk minimumloon).  

   

Artikel 11 Wijzigingen  

1  Indien wetgeving dan wel de opstelling van de belastingdienst en/of UWV dit noodzakelijk maakt, is de 

werkgever gerechtigd om zonder instemming van de COR de betreffende bepalingen in 

overeenstemming te brengen met de wet- en regelgeving.  

2.  De werkgever kan in overleg met de COR nadere voorwaarden stellen inzake de uitvoering van de 

regelingen. Hierbij kan het gaan om de vorm van registratie, procedures, termijnen voor aanvraag en 

beslissing. 

 

Artikel 12 Hardheidsclausule 

1. Indien de medewerker van mening is dat de uitvoering van de regeling in zijn persoonlijke situatie tot 

kennelijk onbillijke uitkomsten leidt, kan hij een schriftelijk verzoek bij zijn leidinggevende indienen om 

tot een afwijking van de regeling te komen. 

2. De leidinggevende beslist over een dergelijk verzoek, eventueel na overleg met de Adviseur P&O. 

3. De beslissing wordt door de leidinggevende binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek aan de 

medewerker meegedeeld en schriftelijk bevestigd. 

4. Verder geldt de klachtenprocedure voor medewerkers Zuyderland. 
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Hoofdstuk 2 Regelingen MKA 

 

1. Fietsregeling 

2. Extra vakantie-uren 

3. Extra geld 

4. Sparen voor langdurig verlof 

5. Scholingsregeling 

6. Vergoeding contributie vakbond en beroepsvereniging 

7. Extra reiskostenvergoeding 

 

1  Fietsregeling 

Zuyderland verstrekt aan medewerkers, die aan de gestelde voorwaarden voldoen, ter financiering van de 

kosten van aanschaf van een fiets een renteloze lening tot een maximum van € 749 vermeerderd met 

mogelijke aanschafkosten van met de fiets samenhangende zaken (bijvoorbeeld een slot, regenpak, benodigde 

reparaties, steun voor aktentas etc.) tot een maximum van € 246 en de prijs van een fietsverzekering. 

Meerkosten van fiets en/of samenhangende zaken vallen buiten deze regeling.  

 

Met fiets wordt een rijwiel met of zonder elektronische trapondersteuning bedoeld (snor- en bromfietsen 

vallen dus niet onder deze regeling, een high-speed e-bike is een elektrische fiets die trapondersteuning geeft 

tot 45 km/u en valt dus wel onder deze regeling). 

 

Om in aanmerking te komen voor financiering van de aankoop van de fiets dient de medewerker afstand te 

doen van bronnen ter grootte van het bedrag van de financiering in ruil waarvoor Zuyderland een belastingvrije 

vergoeding verstrekt die wordt aangewend om de lening af te lossen. Naar keuze van de medewerker vindt 

aflossing van de lening plaats in maximaal 36 maanden. 

 

Hoe groot het fiscale voordeel van deelname aan de fietsregeling is voor een medewerker, hangt af van diens 

inkomen en daarmee van de hoogste belastingschijf waarin het inkomen van de medewerker valt. 

 

Voorwaarden 

1. De medewerker dient de aan te schaffen fiets en samenhangende zaken op meer dan de helft van het 

aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer te gebruiken. De fiets hoeft echter 

niet voor de volledige reisafstand te worden gebruikt, ook het reizen van en naar bijvoorbeeld een NS-

station kwalificeert in dit verband. 

2. De medewerker is verplicht om een fietsverzekering af te sluiten. 

3. De fiets, fietsverzekering en bijbehorende zaken dienen aangeschaft te worden bij een onderneming die is 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

4. De keuze voor een fiets in combinatie met een fietsverzekering en samenhangende zaken, kan slechts een 

keer per drie kalenderjaren (met datum overeenkomst als uitgangspunt) worden gemaakt. Er kan geen 

sprake zijn van gespreide aanschaf van afzonderlijke componenten. 

5. De medewerker geeft door ondertekening van de ‘Overeenkomst fietsregeling’ aan dat hij voldoet aan de 

voorwaarden van MKA. 

6. Na aanschaf van de fiets draagt de medewerker zorg voor een volledig ingevulde en getekende 

‘Overeenkomst fietsregeling’. In deze overeenkomst geeft de medewerker onder meer aan van welke 

bronnen afstand wordt gedaan in ruil voor de vergoeding waarmee de lening kan worden afgelost (in het 

aangegeven aantal maanden).  

Vervolgens overlegt de medewerker de noodzakelijke bescheiden (zoals de originele op zijn naam gestelde  

aankoopnota) aan de PSA. Deze toetst onder meer op volledigheid en juistheid. 

7. De PSA zorgt tenslotte voor de financiering van de aanschaf van de fiets, fietsverzekering en bijbehorende 

apparatuur, en verwerking van de bronnen waarvan de medewerker afstand heeft gedaan.  

8. In verband met besteding van de vrije ruimte van 1,2% in de Werkkostenregeling (WKR) kunnen (op basis 

van ervaringscijfers) per werkgever een maximaal aantal medewerkers gebruik maken van de 

Fietsregeling. Op het moment dat een limiet bereikt wordt voor een werkgever, wordt hierover tijdig 

gecommuniceerd. De medewerker die niet in aanmerking komt voor de Fietsregeling, kan in overleg met 

de werkgever als eerste gebruik maken van de MKA Fietsregeling in januari van het volgend kalenderjaar. 
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2 Extra vakantie-uren 

Bij behoefte aan extra vakantie-uren, kan de medewerker vakantie-uren kopen. Zoals bij alle regelingen waar 

de tijdfactor een rol speelt, dient de leidinggevende in te stemmen. Bijgeschreven vakantie-uren dienen in 

hetzelfde kalenderjaar te worden opgenomen en kunnen niet worden overgeschreven naar een volgend jaar.  

 

De medewerker geeft door ondertekening van de ‘Overeenkomst extra vakantie-uren’ aan dat hij voldoet aan 

de voorwaarden van MKA. De PSA zorgt voor de financiering van de extra vakantie-uren en verwerking van de 

bronnen waarvan de medewerker afstand heeft gedaan. 

 

3 Extra geld 

Tijdbronnen kunnen worden omgeruild voor extra geld. Zoals bij alle regelingen waar de tijdfactor een rol 

speelt, dient de leidinggevende in te stemmen. Uitbetaling van verkochte uren of aanwending voor de koop 

van andere arbeidsvoorwaarden vindt plaats in een salarismaand die in overleg met de medewerker wordt 

afgesproken.  

 

De medewerker geeft door ondertekening van de ‘Overeenkomst extra geld’ aan dat hij voldoet aan de 

voorwaarden van MKA. De PSA zorgt voor de financiering van extra geld en verwerking van de bronnen 

waarvan de medewerker afstand heeft gedaan. 

 

4 Sparen voor langdurig verlof  

Medewerkers die behoefte hebben om in de toekomst voor langere tijd (aaneengesloten) betaald vrij te 

nemen, worden in de gelegenheid gesteld te sparen voor langdurig verlof. In MKA kan enkel tijd worden 

gespaard (de 250-dagen regeling). Bij tijd sparen wordt vrije tijd ingeleverd en die vrije tijd kan op een later 

moment opgenomen worden. In dit geval mag maximaal 250 dagen (= 250 x 7,2 uur = 1800 uur) worden 

gespaard. Parttimers naar rato.  

 

Voorwaarden 

De voorwaarden zijn samengevat in onderstaande tabel: 

 

Sparen 

Maximum te sparen/opbouw 250 dagen (parttimer naar rato) 

Op te nemen vrij, in overleg met de leidinggevende 

Meenemen naar andere 

werkgever 

nee 

Verjaring wettelijk na 5 jaar 

Loonwaarde vast ja (de waarde van de gespaarde uren groeit mee met de verhoging van het 

bruto loon) 

Oriëntatie op loopbaan alleen voor Cao VVT geldt art. 7.2 lid 2: aantal gespaarde uren wordt met 20% 

vermeerderd 

Loonheffingen bij opname, afkopen, vervreemden dan wel tot zekerheid stellen  

Overleg jaarlijks over de gewenste te sparen tijd in het volgende jaar 

Niet geoorloofd doel opbouw van pensioenrechten 

Opname 

Uitkering loonbelasting, premieheffing en sociale verzekeringspremies 

Tijdstip overleg met 

leidinggevende 

tenminste 4 maanden voorafgaand aan gewenste opnamedatum 

Voor verlof als bedoeld in de Wet Arbeid en Zorg gelden andere termijnen. 

Opname verlof overleg over de periode van opname verlof, kan ook direct voorafgaand aan 

pensionering 

Uitdiensttreding zoveel mogelijk binnen het dienstverband opnemen 

(Eventueel) restsaldo uitbetaling bij eindafrekening tegen het op dat moment geldende uurloon 

 

De medewerker geeft door ondertekening van de ‘Overeenkomst sparen voor langdurig verlof’ aan dat hij 

voldoet aan de voorwaarden van MKA. Deze overeenkomst dient de medewerker ieder kalenderjaar te 
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overleggen aan de werkgever. Per 1 januari van enig jaar wordt getoetst of het maximum te sparen verlof niet 

wordt overschreden. Dit gebeurt op basis van de overeengekomen arbeidsduur op 31 december van 

voorafgaand kalenderjaar. Na toetsing zal de PSA zorg dragen voor verwerking van de bronnen waarvan de 

medewerker afstand heeft gedaan.  

 

5 Scholingsregeling 

Zuyderland wil bevorderen dat medewerkers blijven investeren in hun persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing 

en vindt het van belang dat voldoende scholingsfaciliteiten worden geboden. Derhalve biedt Zuyderland de 

medewerkers die niet in aanmerking komen voor een (volledige) vergoeding van scholingskosten een 

aanvulling op een eventuele vergoeding van studiekosten middels verruiling in MKA.  

 

In ruil voor de waarde van de ingeleverde bronnen ontvangt de medewerker een belasting- en premievrije 

vergoeding ter dekking van de scholingskosten. Het bedrag aan scholingskosten dat ingezet kan worden ten 

aanzien van fiscaal voordeel bedraagt maximaal het verschil tussen de werkelijke scholingskosten en de 

eventuele studiekostenvergoeding die de medewerker reeds ontvangt in het kader van bijvoorbeeld de 

regeling Studiekosten en studieverlof (Cao Z of Cao GGZ) of de regeling Studiekosten (Cao VVT). Hoe groot het 

fiscale voordeel van deelname aan de scholingsregeling is, hangt af van het inkomen en daarmee van de 

hoogste belastingschijf waarin het inkomen van de medewerker valt.  

 

Voorwaarden 

1. De scholingskosten dienen te worden gemaakt ter onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden 

ter behoorlijke vervulling van zijn dienstverband. Het mogen geen studies of cursussen uit liefhebberij zijn. 

Onder studiekosten worden verstaan: 

a. Kosten van excursies en studiereizen, inclusief reis- en verblijfkosten 

(reiskosten op basis van de laagste klasse openbaar vervoer); 

b. Studiekosten die gemaakt worden om bij te blijven of om oude kennis op te frissen; 

c. Kosten van opleidingen, cursussen, congressen, seminars en symposia; 

d. Kosten van vakliteratuur; 

e. Lidmaatschapskosten voor beroepsverenigingen gedurende de studieperiode. 

2. Elders mag geen beurs, subsidie of andere vergoeding zijn ontvangen voor de scholing. 

3. Er dient een omschrijving van de scholing opgesteld door de opleidingsinstelling te worden overlegd, 

alsmede de originele factu(u)r(en) en betalingsbewijzen. 

4. De scholing en indien van toepassing het contract met de opleidingsinstelling wordt geregeld door de 

medewerker. 

5. De keuzeperiode waarover verrekening kan plaatsvinden, is maximaal 36 maanden. 

6. De medewerker dient de ‘Overeenkomst scholing’ te ondertekenen waarin alle afspraken zijn vastgelegd. 

In deze overeenkomst geeft de medewerker onder meer aan van welke bronnen (in het aangegeven aantal 

maanden) afstand wordt gedaan in ruil voor de vergoeding. Bijgevoegd overlegt de medewerker ook de 

originele op naam gestelde factu(u)r(en) en betalingsbewijzen ter zake van de scholing aan de PSA die 

onder meer op volledigheid en juistheid toetst. 

7. Bij wijziging van de scholing en/of scholingskosten dient de medewerker dit onverwijld aan de PSA mede te 

delen. Eventueel door Zuyderland te veel betaalde vergoeding scholingskosten zal op het netto salaris van 

de medewerker worden ingehouden conform de regeling MKA. De medewerker dient zelf te zorgen voor 

eventuele restitutie van de betaalde scholingskosten bij de opleidingsinstelling. 

 

6  Vergoeding contributie vakbond en beroepsvereniging 

Zuyderland biedt de mogelijkheid om de door de medewerker verschuldigde contributie voor het lidmaatschap 

van één vakbond en/of beroepsvereniging via geld- en/of tijdbronnen te betalen.  

 

Voorwaarden 

1. De medewerker komt in aanmerking voor de uitruilregeling van één erkende vakbond en/of één 

beroepsvereniging.  

2. De medewerker kan bruto loon uitruilen tegen een onbelaste vergoeding voor de contributie van de 

vakbond en/of beroepsvereniging.  

3. De contributie van de vakbond en/of beroepsvereniging dient, bij voorkeur, voor 1 jaar ineens betaald te 

worden. 
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4. Aanvragen voor deelname aan de regeling dienen uiterlijk op 1 december van het betreffende kalenderjaar 

te zijn ingediend bij de PSA. 

5. Medewerker dient een bewijs van lidmaatschap en een betalingsbewijs van de betaalde contributie van de 

vakbond en/of beroepsvereniging te overleggen. Dit kan eventueel ook achteraf gebeuren, echter uiterlijk 

in januari van het volgende kalenderjaar. Indien dit niet uiterlijk op 31 januari ontvangen is, zal het bedrag 

teruggevorderd worden op het netto salaris van de medewerker. 

6. De medewerker dient de ‘Overeenkomst vergoeding contributie vakbond en beroepsvereniging’ te 

ondertekenen waarin alle afspraken zijn vastgelegd. Deze overeenkomst mag ook ondertekend worden 

nadat de contributie bij de betreffende vakbond/beroepsvereniging is aangegaan.  

7. Ieder kalenderjaar dient de medewerker een nieuwe ‘Overeenkomst vergoeding contributie vakbond en 

beroepsvereniging’ aan de PSA te overleggen om in aanmerking te blijven komen voor een vergoeding van 

de kosten. 

8. Bij wijziging of opzegging van het lidmaatschap van de vakbond en/of beroepsvereniging dient de 

medewerker dit onverwijld aan de PSA mede te delen. Eventueel door Zuyderland te veel betaalde 

contributie zal op het netto salaris van de medewerker worden ingehouden conform afspraken in MKA. De 

medewerker dient zelf te zorgen voor eventuele restitutie van de contributie door de vakbond en/of 

beroepsvereniging. 

 

7  Extra reiskostenvergoeding  - salderingsregeling 

De belastingdienst biedt de werkgever de mogelijkheid om, ongeacht de wijze waarop door de medewerker 

wordt gereisd, een belastingvrije vergoeding toe te kennen als tegemoetkoming in de reiskosten voor zakelijke 

kilometers (waaronder woon-werkverkeer) Voor 2017 is dit bedrag nog steeds vastgesteld op € 0,19 per 

kilometer. De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer die Zuyderland volgens de cao’s hanteert, is 

echter minder dan € 0,19 per kilometer. De hogere reiskostenvergoeding – in dit geval voor de overige zakelijke 

kilometers van dienstreizen – is feitelijk ook bedoeld voor reiskosten waarvoor een lagere vergoeding – in dit 

geval voor de zakelijke kilometers woon-werkverkeer – wordt uitbetaald. 

Er is dus een verschil tussen het bedrag dat belastingvrij mag worden vergoed en het bedrag dat daadwerkelijk 

in het kader van woon-werkverkeer wordt vergoed. Als gevolg daarvan ontstaat er voor de meeste 

medewerkers jaarlijks de mogelijkheid om te salderen, omdat een zogenoemde ‘fiscaalvrije ruimte’ bestaat. Dit 

is het verschil tussen het (reiskosten)bedrag dat in een jaar op basis van de werkelijk gereden kilometers 

onbelast mag worden vergoed (en waarvoor een gerichte vrijstelling geldt onder de werkkostenregeling) en het 

bedrag dat de medewerker daadwerkelijk op basis van de cao-regeling heeft ontvangen. De omvang van deze 

‘fiscaalvrije ruimte’ kan voor iedere individuele medewerker verschillen, omdat die afhankelijk is van de 

reisafstand woning-werk (dus het werkelijk aantal gereden kilometers) en van de hoogte van de ontvangen 

reiskostenvergoedingen. 

 

Het verschil tussen de maximale gericht vrijgestelde vergoeding en de cao-vergoeding kan via MKA alsnog 

toegekend worden. Daartoe dient een uitruil met (een gedeelte van) de bruto eindejaarsuitkering plaats te 

vinden. Tegenover de verlaging van het brutoloon staat een uitbetaling van een netto bedrag aan 

reiskostenvergoeding. De netto voordelen voor de medewerker kunnen daarbij oplopen. Dit kan voor iedere 

individuele medewerker verschillen, omdat die afhankelijk is van de reisafstand woning-werk (dus het werkelijk 

aantal gereden kilometers) en van de hoogte van de ontvangen reiskostenvergoedingen. 

 

De belastingvrije ruimte kan pas aan het einde van het jaar vastgesteld worden, aangezien dan pas duidelijk is 

hoe vaak (en dus hoeveel kilometers) daadwerkelijk door de medewerker naar de werkplek is gereisd en 

hoeveel dienstreiskilometers daarnaast nog eventueel zijn gedeclareerd. Er is voor gekozen om de 

eindejaarsuitkering als bron aan te laten wenden voor het doel ‘extra reiskostenvergoeding’. 

Medewerkers die gedurende het kalenderjaar uit dienst treden, kunnen ook een extra reiskostenvergoeding 

ontvangen. In dat geval wordt de belastingvrije ruimte uitgeruild tegen de op dat moment opgebouwde 

eindejaarsuitkering.  

 

Voorwaarden 

1. Deelname aan de regeling is mogelijk voor alle medewerkers op wie de vergoedingsregeling woon-

werkverkeer van toepassing is. De medewerker die gedurende het kalenderjaar uit dienst treedt en nog 

geen gebruik maakt van deze regeling, kan ook deelnemen aan de regeling. 

2. Alleen de eindejaarsuitkering kan als bron worden ingezet voor de regeling extra reiskostenvergoeding. 
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3. Het uitgangspunt voor de bepaling van de afstand woon-werkverkeer is het aantal kilometers dat is 

geregistreerd in het personeelsinformatiesysteem.  

4. De vergoeding vindt plaats op basis van het daadwerkelijk gereden aantal kilometers uitbetaald in de 

periode van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar. Alleen voor medewerkers die vallen 

onder de Cao VVT geldt dat de eindejaarsuitkering reeds in november wordt uitbetaald. Hier vindt de 

vergoeding dan plaats op basis van het daadwerkelijk gereden aantal kilometers uitbetaald in de periode 

van 1 januari tot en met 30 november van het kalenderjaar.  

Indien de medewerker uit dienst treedt en nog geen gebruik maakt van de regeling, geldt dat de 

vergoeding plaats vindt op basis van het daadwerkelijk gereden aantal kilometers in de periode van            

1 januari tot datum uitdiensttreding. 

5. De vergoeding vindt plaats in het kalenderjaar waarop de daadwerkelijk gereden kilometers betrekking 

hebben. 

6. Deelname vindt plaats door inlevering van de ‘Overeenkomst extra reiskostenvergoeding’ vóór 1 

november van het betreffende kalenderjaar. De deelname wordt vervolgens jaarlijks gecontinueerd tot 

wederopzegging door de medewerker.  

7. De medewerker geeft zelf aan welk gedeelte van de eindejaarsuitkering hij wil gebruiken voor de extra  

reiskostenvergoeding. Maximaal kan een bedrag ter hoogte van zijn fiscaalvrije ruimte worden benut.  

8. Dienstreizen die in het betreffende kalenderjaar reeds gedeclareerd en uitbetaald zijn, verlagen de hoogte 

van de fiscaalvrije ruimte, en dus van de mogelijkheid tot extra reiskostenvergoeding.  

9. De medewerker dient tijdig een eventuele verhuizing, alsook eventuele wijzigingen in zijn wekelijks aantal 

werkdagen door te geven aan de PSA.  

10. Indien door de medewerker verstrekte gegevens achteraf niet correct blijken te zijn, volgt er een correctie 

van eventueel te veel ontvangen extra reiskostenvergoeding met terugwerkende kracht.  

 

Zuyderland, 1 april 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


