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1. Reglement Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden 

 
Inleiding 

 

Met het invoeren van een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKA) wordt door de 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 privé-situatie. 

De te kopen arbeidsvoorwaarden (doelen) worden uitgewerkt in aparte regelingen, die worden 

overkoepeld door dit reglement. 

 

Artikel 1 Definities (Wat verstaan we onder meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden?) 

 

Het basisprincipe van het MKA is dat bepaalde arbeidsvoorwaarden verkocht kunnen worden en dat 

andere arbeidsvoorwaarden daarmee gekocht kunnen worden. 

 

Zuyderland heeft gekozen voor eenduidige en heldere begrippen die recht doen aan de bepalingen in 

de cao’s, maar ook inzichtelijk zijn voor de medewerker. 

Om dezelfde redenen worden bronnen en doelen zoveel mogelijk van elkaar losgekoppeld 

  

Met bronnen en doelen wordt het navolgende bedoeld: 

• Bron: een van de door de cao’s opgesomde arbeidsvoorwaarden waarop de medewerker een 

aanspraak heeft. Er worden zowel geldbronnen als tijdbronnen onderscheiden. 

• Tijdbronnen: betaalde vrije tijd. Waar in dit reglement 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. 

• Geldbronnen: elke financiële vergoeding voor arbeid. 

• Doel: een arbeidsvoorwaarde of een besteding waaraan de individuele medewerker de voorkeur 

geeft en waarvoor hij een of meer bronnen wil inwisselen. 

• De inzet van bronnen voor doelen kan worden onderverdeeld in uiteenlopende ruilrelaties. Met 

het inzetten van een bron wordt geld vrijgemaakt. Het vrijgemaakte geld wordt omgezet in bruto 

salaris. Zo kan er bijvoorbeeld geld worden vrijgemaakt door het verkopen van vakantiedagen. 

Het kopen van een doel kost daarentegen geld. Het kopen en verkopen is dan te zien als één 

geheel. 

Op deze wijze kan een medewerker een arbeidsvoorwaardenpakket kiezen dat recht doet aan de 

persoonlijke wensen, zonder dat dit alleen maar kan worden gefinancierd door het inleveren van 

netto salaris. 

• Het bedrag dat besteed wordt aan een doel wordt verrekend via het bruto salaris van de 

medewerker. 

• Verrekening van ingezette bronnen vindt plaats over een tevoren afgesproken periode, die qua 

tijdsduur per doel en/of bron kan verschillen. 

 

Artikel 2 Financieren te kopen arbeidsvoorwaarden (Hoe betaal ik mijn keuzen?) 

 

Financiering van gekochte arbeidsvoorwaarden vindt plaats via een met de medewerker getroffen 

regeling. 

Bij aflossing via bruto salaris mag het gemiddelde resterende bruto salaris per maand én de 

vakantiebijslag niet minder bedragen dan het wettelijk minimumloon (WMM
1
). 

                                                
1
 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 
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Afbetaling van gekochte arbeidsvoorwaarden gebeurt door middel van periodieke en/of eenmalige 

aflossingen via het bruto salaris. 

Termijnbedragen voor de periodieke aflossingen zijn gelijk en dienen tenminste € 25,- per maand te 

bedragen. Eenmalige aflossingen kunnen in de maanden mei en/of december worden gedaan met 

vakantietoeslag, respectievelijk eindejaarsuitkering, alsmede op andere tijdstippen door de verkoop 

van vakantie- of andere verlofrechten. 

 

Artikel 3 Keuzen in type arbeidsvoorwaarden (Waaruit kan ik kiezen?) 

 

De te kopen arbeidsvoorwaarden worden onderverdeeld in ad hoc keuzes (keuzes die op 

verscheidene momenten gedurende het jaar mogelijk zijn) en jaarkeuzes (keuzes die slechts één 

maal per jaar mogelijk zijn).  

De arbeidsvoorwaarden die onder ad hoc keuzes vallen zijn het kopen van een fiets, contributie 

lidmaatschap vakbond / beroepsvereniging, regeling extra reiskostenvergoeding en verkopen van 

verlofuren. Toestemming van de leidinggevende is voor het kopen van deze arbeidsvoorwaarden in 

ieder geval vereist als de medewerker (mede) met tijd wenst te betalen.  

Arbeidsvoorwaarden die onder jaarkeuzen vallen, kunnen worden aangevraagd in het jaargesprek 

met de leidinggevende en kunnen pas in het volgende kalenderjaar worden verwezenlijkt. Jaarkeuzes 

moeten in het lopende kalenderjaar kenbaar worden gemaakt bij de leidinggevende, die hierop 

z.s.m. maar in ieder geval vóór 1 december van hetzelfde jaar antwoordt. Een afwijzing wordt zowel 

mondeling als schriftelijk gemotiveerd. De leidinggevende beoordeelt de aanvraag op grond van 

zakelijke afdelingsgebonden argumenten (budgettaire en personele aspecten) en of de medewerker 

voldoende tijd ter beschikking heeft als hij deze zou willen verkopen. Indien hij hieraan zijn 

goedkeuring verleent zal de afhandeling van de te kopen arbeidsvoorwaarde(n) kunnen plaatsvinden. 

Voorbeelden hiervan zijn de 250-dagen regeling en de regeling kopen en verkopen verlofuren. 

  

• ad hoc keuzen 

De ad hoc keuzen kunnen zowel met tijd als met geld worden betaald in de vorm van bruto 

salaris, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, enz. Zowel opgebouwd als toekomstig recht kan, 

met inachtneming van het gestelde in artikel 5, worden ingezet. De inzet van toekomstig recht 

kan alleen aan de orde zijn als de rechten op voorhand zijn vast te stellen. 

Aanvragen voor de ad hoc arbeidsvoorwaarden kunnen voor maandelijkse verwerking in 

behandeling worden genomen. Te denken valt aan een fiets, contributie lidmaatschap vakbond / 

beroepsvereniging, extra reiskosten, verkopen verlofuren en scholing. 

 

• jaarkeuzen 

De jaarkeuzen kunnen eveneens zowel met tijd als met geld worden betaald. Zowel opgebouwde 

als toekomstige rechten kunnen, met inachtneming van het gestelde in artikel 5, worden ingezet. 

De inzet van toekomstig recht kan alleen als de rechten op voorhand zijn vast te stellen. Bij 

vakantiedagen is dat wel het geval, maar bij onregelmatigheidstoeslag bijvoorbeeld weer niet. 

Artikel 4 Financiële gevolgen (Wat kan het financiële gevolg zijn van mijn keuze?) 

 

Het inzetten van brutolooncomponenten heeft gevolgen voor een aantal onderdelen. Hieronder 

wordt aangegeven wat de gevolgen kunnen zijn. 

 

Verlaging van de bruto eindejaarsuitkering en verlaging van het bruto vakantiegeld, waarbij voor het 

vakantiegeld tot maximaal het vloerbedrag op grond van de Cao Z / Cao GGZ kan worden verlaagd. 

Tot 22 jaar geldt als vloerbedrag: 8% van het minimum jeugdloon. 
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Bij deelname kunnen de onderstaande consequenties van toepassing zijn: 

� Verlaging van het loon in het kader van de sociale zekerheidswetten, zoals de WIA en WW. Dit 

heeft gevolgen voor de uitkering die u krijgt als u in de WIA komt of als u werkloos raakt (dus een 

lagere uitkering); 

� Verlaging van het loon in het kader van de Zorgverzekeringswet dat in grensgevallen leidt tot het 

ontvangen van zorgtoeslag; 

� Verlaging van het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke subsidies/toeslagen, zoals 

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

tegemoetkoming); 

� Verlaging bruto vakantiegeld kan gevolgen hebben voor de toekenning van een hypotheek. 

 

Verlaging van het brutosalaris 

Bij deelname kunnen de onderstaande consequenties van toepassing zijn: 

� Verlaging van het loon in het kader van de sociale verzekeringswetten, zoals de WIA en WW. Dit 

heeft gevolgen voor de uitkering die u krijgt als u in de WIA komt of als u werkloos raakt (dus een 

lagere uitkering); 

� Verlaging van het loon in het kader van de Zorgverzekeringswet dat in grensgevallen leidt tot het 

ontvangen van zorgtoeslag; 

� Verlaging van de grondslag voor de berekening van de eindejaarsuitkering (dus lagere 

eindejaarsuitkering); 

� Verlaging van de grondslag voor de berekening van het vakantiegeld (tot max. het vloerbedrag 

van de toepasselijke cao) en een eventuele jubileumuitkering (dus minder vakantiegeld en een 

lagere jubileumuitkering); 

� Verlaging van het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke subsidies/toeslagen, zoals 

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

tegemoetkoming); 

� Verlaging van de aan brutoloon gerelateerde toeslagen zoals arbeidsmarkttoeslag, 

overwerkvergoedingen en ORT-toeslagen (voor de berekening van de ORT geldt als maximum het 

uurloon afgeleid van ip nr. 19 Cao Z of Cao GGZ); 

� Verlaging bruto vakantiegeld kan gevolgen hebben voor de toekenning van een hypotheek. 

Artikel 5 Kopen en verkopen van arbeidsvoorwaarden 

 

• De hoogte van het fiscale voordeel bij het kopen van ad hoc arbeidsvoorwaarden is afhankelijk 

van zowel de hoogte van het bruto salaris als van het door de medewerker te betalen bedrag aan 

loonheffing. 

• 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. De leidinggevende dient dus 

akkoord te gaan met de koop of de verkoop van verlofrechten. Ook dient de leidinggevende 

akkoord te gaan met het tijdstip waarop de gekochte tijd wordt opgenomen. 

• In beginsel mogen de volgende tijdbronnen voor elke MKA-regeling worden ingezet: 

1) vakantie-uren met inachtneming van het wettelijk vereiste minimum vakantiedagen. Het 

wettelijk minimum aantal vakantie-uren bedraagt 4 keer het aantal overeengekomen 

arbeidsuren per week. Alle vakantie-uren die een medewerker méér heeft dan het wettelijk 

minimum worden beschouwd als bovenwettelijke vakantie-uren. Bij een dienstverband van 

36 uur zijn dus alle uren boven 4 x 36=144 inzetbaar als bovenwettelijke vakantie-uren. Voor 

parttimers geldt het naar rato beginsel; 

2) overuren; 



©Zuyderland  

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Zuyderland S-G   

HR-O-1-07-22  Pagina 6 van 28 

  Versie 22, 18-12-2015 

Status: Definitief  Versie 22, geldig van 01-01-2016 tot 01-01-2018  

 

3) persoonlijk levensfasebudget (PLB-) uren maximaal 22 uren (Cao Z) voor deze inzet is het 

naar rato beginsel niet van toepassing; 

• De aanwending van tijdbronnen is aan beperkingen onderhevig.  

Verlofstuwmeren, dat wil zeggen uit voorgaande kalenderjaren opgespaarde en overgeschreven 

verlofuren kunnen in zijn algemeenheid slechts ten dele in het kader van het MKA worden 

aangewend. Een fulltimer kan maximaal 36 uren in het kader van verlofstuwmeren in het MKA 

inzetten (parttimers naar rato van hun arbeidsduur).  Een groter aantal uren van de 

verlofstuwmeren mag slechts in uitzonderingsgevallen voor het MKA worden aangewend nadat 

hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de eindverantwoordelijk manager 

van het bedrijfsonderdeel.  

 

Tot 1 januari 2011 werden op basis van de liquiditeitspositie alle aanvragen voor uitbetaling van 

verlof via het MKA niet gehonoreerd. Vanaf 1 januari 2011 geldt dat een fulltimer maximaal 36 

bovenwettelijke verlofuren die opgebouwd zijn vanaf 1 januari 2011 (waarvan maximaal 22 PLB-

uren conform de geldende Cao Z en geen LFB-uren conform de geldende Cao GGZ), kan inzetten 

voor de regeling verkopen van verlofuren (parttimers naar rato van hun arbeidsduur). 

 

Concreet komt de aanwending van tijdbronnen voor MKA-regelingen, rekening houdend met alle 

beperkingen, op het volgende neer: 

1) alleen de bovenwettelijke vakantie-uren van het kalenderjaar waarop de aanvraag voor een 

MKA-regeling betrekking heeft, mogen worden aangewend; 

2) alleen de overuren conform de geldende Cao Z of GGZ die als zodanig in het 

dienstroostersysteem zijn opgenomen en voor zover deze uren op het moment van de 

aanvraag nog niet in tijd of geld zijn gecompenseerd; 

3) maximaal 22 PLB-uren voor zowel full- als parttimer (Cao Z); 

• Regeling van Vervroegduittreden (RVU) 

Medewerkers kunnen, onder voorwaarden, alle vormen van verlof of extra uren opsparen tot  

maximaal 50 keer de (gemiddelde) arbeidsduur per week. De medewerker kan dit verlof naar  

eigen keuze besteden en kan hierbij besluiten dit verlof voorafgaand aan het pensioen op te  

nemen. Het verlofstuwmeer wordt niet meer aangemerkt als een RVU. Hierdoor krijgt de 

werkgever geen eindheffing van 52% meer opgelegd. De medewerker kan zijn PLB/LFB en 

eventueel ander verlof voorafgaand aan pensioen volledig opnemen, met een maximum van 50 

keer de wekelijkse arbeidsduur.  

Artikel 6 Bijzondere situaties 

 

• Als de medewerker onbetaald verlof opneemt, wordt de periodieke aflossing gedurende de 

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

de periode van onbetaald verlof kan de aflossing op twee wijzen worden voortgezet. De keuze is 

aan de medewerker.  

A. De medewerker kiest ervoor om het bedrag van de periodieke aflossing te verhogen, zodat het 

saldo van de lening op de overeengekomen einddatum op nihil uitkomt.  

B. De medewerker kiest ervoor om het bedrag van de periodieke aflossing niet te wijzigen, maar 

wordt de afgesproken terugbetalingstermijn 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. 

• Als de medewerker minder uren gaat werken en hij niet meer kan voldoen aan zijn verplichtingen 

voor gemaakte afspraken in het kader van MKA, zal er een verrekening plaatsvinden met het 

netto salaris. 
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• Bij beëindiging van het dienstverband vóór terugbetaling (door medewerker) of betaling (door 

werkgever) van de verschuldigde kosten, zal het resterende bedrag worden ingehouden op of 

betaald worden met de laatste loonafrekening van de medewerker. Een eventueel resterend 

verschuldigd bedrag moet netto in één keer door de medewerker of de werkgever worden 

betaald en wel binnen een maand na beëindiging van het dienstverband.  

• De medewerker is gedurende de looptijd van het convenant niet gerechtigd een gekochte 

arbeidsvoorwaarde en/of een met de werkgever afgesloten betalingsregeling over te dragen aan 

derden. 

• Als de medewerker om een andere reden dan hiervoor vermeld wil stoppen met deelname aan 

MKA, vindt er of een netto verrekening plaats met het salaris of een netto terugbetaling. 

• Afwijzing van MKA-aanvragen door de leidinggevende kan alleen plaatsvinden op zakelijke 

gronden met inachtneming van criteria als redelijkheid en billijkheid. Voor de leidinggevende 

gelden de volgende criteria: beoordelen of de aanvraag past binnen de mogelijkheden van de 

werkafdeling en of medewerker aan zijn verplichtingen qua beschikbare tijd kan voldoen. 

• Als de medewerker het niet eens is met het besluit van de leidinggevende kan hij hiertegen in 

beroep gaan bij de naast hogere leidinggevende, veelal de (unit)manager. Het besluit van 

laatstgenoemde is bindend. Voor de beroepsprocedure, zie verder hoofdstuk 10. 

• Als de medewerker in aanmerking komt voor loonheffingskorting en het belastbaar inkomen 

minder dan grofweg € 500,- per maand bedraagt, wordt er geen loonbelasting geheven en levert 

hem het kopen van ad hoc arbeidsvoorwaarden geen fiscaal voordeel op. 

Artikel 7 Voorwaarden voor deelname (Wanneer kan ik deelnemen?) 

 

• De medewerker bespreekt zijn MKA-jaarkeuzes met zijn leidinggevende in het jaargesprek. De 

keuze tot een van de hierna te noemen mogelijkheden dient vóór 1 december van het lopende 

jaar bij de Personeels- en Salaris Administratie (PSA) van locatie Sittard-Geleen ingediend te 

worden. De medewerker bespreekt zijn MKA-ad hoc keuzes met zijn leidinggevende eveneens in 

het jaargesprek als hij arbeidsvoorwaarden met tijd wil betalen. 

• Voor het verkopen of kopen van tijd heeft de medewerker te allen tijde de toestemming van zijn 

leidinggevende nodig. 

• De medewerker heeft een vast of tijdelijk dienstverband, terwijl de proeftijd al is verstreken. 

• De duur van het dienstverband is langer dan de periode waarover de keuze(n) voor bepaalde 

arbeidsvoorwaarden worden gemaakt. 

• De medewerker die op afroepbasis werkt heeft een jaarurencontract voor onbepaalde tijd met 

       een minimuminzet van 500 uren per jaar om substantieel inkomen te garanderen. 

• Er is geen loonbeslag op het salaris van de medewerker gelegd op het moment dat de MKA in 

dient te gaan. Indien gedurende de aflossingsperiode loonbeslag wordt gelegd en hij daarmee 

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

aan zijn verplichtingen kan voldoen. Werkgever behoudt tot het moment van beëindiging van de 

betalingsregeling een netto vordering op het salaris en op overige voordelen uit de 

dienstbetrekking. 

• Alle gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en worden beschouwd als een aanvulling 

op de arbeidsovereenkomst.  

 

Artikel 8 Rekenregels 

 

a) geld 

• Bruto uurloon: bruto maandsalaris / 156 uren. 



©Zuyderland  

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Zuyderland S-G   

HR-O-1-07-22  Pagina 8 van 28 

  Versie 22, 18-12-2015 

Status: Definitief  Versie 22, geldig van 01-01-2016 tot 01-01-2018  

 

• Maandsalaris: basissalaris verhoogd met eventuele salaristoeslagen, onder voorwaarde dat deze 

toeslagen vast (dus niet van tijdelijke aard) zijn en als zodanig in het geautomatiseerde 

personeelsinformatiesysteem zijn ingezet.   

• Actueel bruto uurloon is het geldende uurloon op het moment van ondertekening van afspraken 

over verkopen en kopen van arbeidsvoorwaarden. Dit uurloon wordt niet aangepast aan 

eventuele toekomstige cao-verhogingen. 

• Waardebepaling voor de jaar- en ad hoc-keuzes (bronnen en doelen) vindt plaats aan de hand 

van de persoonlijke arbeidsvoorwaarden van een medewerker (bijvoorbeeld het uurloon) op het 

moment van ondertekening van de afspraken. Aanpassingen in de arbeidsrelatie nadien hebben 

hierop geen invloed meer. 

 

Voor medewerkers die onder de werkingssfeer van de Cao Z vallen, wordt als basis voor het bruto 

jaarinkomen genomen: 12 maal het bruto maandsalaris (exclusief toeslagen) vermeerderd met 0,96 

bruto maandsalaris voor de vakantietoeslag (12x 8%), en 1,00 bruto maandsalaris voor de 

eindejaarsuitkering (12x 8,33%), samen 13,96 maal het bruto maandsalaris (exclusief toeslagen). 

Voor medewerkers die onder de Cao GGZ vallen, gelden 0,96 (12 x 8%), 0,93 (12 x 7,75%). 

 

Voorbeeld: 

Als de werknemer in Cao Z in het jaar 2016 op jaarbasis € 500,- van het bruto maandsalaris wil 

inwisselen, wordt de volgende berekening gemaakt: € 500/13,96 = € 35,82 bruto salaris per maand, 

ofwel € 429,80 per jaar (€ 500/ 13,96 x 12), € 34,38 vakantietoeslag per jaar ((0,96 x € 500)/13,96)),  

€ 35,82 eindejaarsuitkering per jaar ((1,00 x € 500)/ 13,96)). Door verlaging van het bruto 

maandsalaris wordt automatisch de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering aangepast. 

 

Ter aanvulling op het bruto maandsalaris kan worden ingezet: 

• Vakantietoeslag  

• Eindejaarsuitkering  

• Waarnemingstoeslag 

• Arbeidsmarkttoeslag 

• Functioneringstoeslag 

• Functietoeslag 

• Garantietoeslag FWG 

• Garantietoeslag herplaatsing 

• Toeslag bereikbaarheid 

• AMS frequentietoeslag 

• AMS intensiteittoeslag 

• Toeslag bijzondere omstandigheden 

Bovenstaande componenten kunnen alleen worden ingezet als hiervoor een toekomstig recht is 

opgebouwd: de toeslagen dienen een vast karakter te hebben en kunnen niet fluctueren per maand. 

 

b) tijd 

• bovenwettelijke vakantie-uren  

• opgebouwde verlofuren uit voorgaande jaren met een maximum van 36 uren voor fulltimers 

(parttimers naar rato van hun arbeidsduur). Voor het doel verkopen van verlofuren geldt dat 

een fulltimer maximaal 36 bovenwettelijke verlofuren opgebouwd vanaf 1 januari 2011 kan 

inzetten (parttimers naar rato van hun arbeidsduur) 

• PLB-uren maximaal 22 uren voor zowel full- als parttimers (Cao Z) 

• overwerkuren  
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een uur is qua waarde gelijk aan het actuele bruto uurloon. 

Artikel 9 Controles 

 

De werkgever wordt geacht de door de wet en fiscus opgelegde voorwaarden te controleren en zal 

dit ook nakomen. Controles zullen plaatsvinden door: 

• te toetsen of verklaringen van de medewerker aannemelijk zijn; 

• steekproefsgewijze controles uit te voeren; 

• de medewerker te verzoeken om bewijsstukken 5 kalenderjaren te bewaren en desgevraagd te 

overleggen. 

Waar andere partijen een rol spelen in de uitvoering van MKA-regelingen, zoals bijv. het PFZW zullen 

ook controles door hen worden uitgevoerd. 

Artikel 10 Tot slot 

 

• Op de MKA-regelingen zijn het Nederlands recht en de Nederlandse fiscale wetgeving van 

toepassing. 

• Vanaf het moment dat er andere wettelijke of fiscale regels gelden, zullen deze meteen van 

toepassing zijn. 

• Genoemde bedragen en percentages zijn conform de geldende cao’s. Wijzigingen hierop worden 

direct overgenomen en zijn met onmiddellijke ingang van toepassing.  

• In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur van Zuyderland. 
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2. Fietsregeling 

 
 

Inleiding 

Het beleid van Zuyderland richt zich op het stimuleren van het gebruik van andere vervoersmiddelen 

dan de auto bij woon- werkverkeer. In dit kader heeft Zuyderland een fietsregeling waarop de 

volgende voorwaarden van toepassing zijn. 

  

2.1 Voorwaarden belastingdienst: 

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

bromfietsen vallen dus niet onder deze regeling). 

2. Het maximale bedrag waarvoor een fiets met belastingvoordeel kan worden aangeschaft 

bedraagt € 749,- inclusief BTW (peildatum 2016). Dit bedrag mag worden vermeerderd met de 

kosten van een fietsverzekering en maximaal € 240,- aan fietsbonnen voor de aanschaf van direct 

met de fiets samenhangende zaken ten behoeve van het woon- werkverkeer, zoals (extra) slot, 

regenpak, reparaties, onderhoud, steun voor aktetas, etc. Door de deelnemer kunnen deze 

fietsbonnen jaarlijks voor € 80,- worden besteed. 

3. De medewerker mag een duurdere fiets aanschaffen en zal de meerprijs van de fiets (boven   

€ 749,-) via automatische incasso aan NFP (Nationale Fiets Projecten) voldoen. 

4. De fiets kan worden verzekerd voor een periode van drie jaar. Fietsen die duurder zijn dan  

€ 749,- kunnen ook verzekerd worden. Het surplus van de verzekering zal door de medewerker 

netto moeten worden betaald. 

5. De medewerker dient meer dan de helft van het aantal gewerkte dagen per jaar gebruik te 

maken van de fiets voor het gehele of gedeeltelijke woon- werktraject. De fiets kan dus 

bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor het reizen van en naar een NS-station. 

6. Deelname aan de fietsregeling is slechts één keer per drie kalenderjaren mogelijk. 

 

2.2 Voorwaarden Zuyderland: 

1. Zowel de medewerker als de fietsleverancier vullen het “Bestelformulier fiets” in en 

ondertekenen dit. Er kan niet tot aanschaf worden overgegaan alvorens er een controle door de 

werkgever op de gegevens heeft plaatsgevonden. 

2. Indien de medewerker (mede) tijd wenst te verkopen ter financiering van de fiets dient hij hier 

- vóór de verkoop - een akkoord van zijn leidinggevende over te hebben. 

3. De fiets wordt uitsluitend verstrekt door tussenkomst van NFP. Fietsen kunnen alleen besteld 

worden bij de erkende fietsleverancier. 

4. De fiets dient bestemd te zijn voor eigen gebruik in het kader van woon- werkverkeer. Zo is 

bijvoorbeeld het aanschaffen van een kinderfiets via deze regeling niet mogelijk. 

5. Er wordt van de medewerker verwacht dat de fiets 3 kalenderjaren lang voor (een deel van) het 

woon-werkverkeer wordt gebruikt. Medewerkers die een tijdelijk dienstverband hebben, kunnen 

alléén deelnemen indien zij een dienstverband van (nog) minimaal 3 kalenderjaren hebben, 

vanaf deelname aan de fietsregeling.  

Medewerkers van wie vaststaat dat zij binnen 3 kalenderjaren met ouderdomspensioen gaan of 

dat zij met vervroegd pensioen gaan, kunnen geen gebruik maken van de fietsregeling. Deze 

medewerkers kunnen immers niet meer voldoen aan de voorwaarden van deze regeling. 

6. Voor medewerkers van wie vaststaat dat zij langer dan 3 maanden onbetaald verlof nemen, 

verschuift de datum van aanschaf van een nieuwe fiets met de periode van onbetaald verlof. 

Deze regel is van overeenkomstige toepassing indien de medewerker op basis van opname van 

PLB-uren een substantiële periode verlof opneemt. Medewerker zal immers een behoorlijke 
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periode geen gebruik maken van de fiets voor woon-werkverkeer en zodoende vooralsnog niet 

aan de voorwaarden kunnen voldoen.  

7. Voor medewerkers van wie vaststaat dat zij op korte termijn zwangerschapsverlof/ 

bevallingsverlof zullen genieten, verschuift de datum van aanschaf van een nieuwe fiets met de 

periode van verlof.  

De strekking van deze regel is dat de medewerker de komende tijd geen gebruik zal maken van 

de fiets voor woon-werkverkeer en zodoende vooralsnog niet aan de voorwaarden kan voldoen. 

8. Zuyderland treft met de medewerker een regeling om de fiets (maximaal € 749,-), een eventueel 

afgesloten fietsverzekering en gekochte fietsbonnen (maximaal € 240,-) te betalen. Verrekening 

vindt plaats over een periode van maximaal 12 maanden.  

9. De meerprijs van de fiets boven de toegestane vergoeding van maximaal € 749,-, vermeerderd 

met de eventuele kosten van de fietsverzekering, kan niet worden betrokken in de met de 

werkgever te treffen betalingsregeling. 

10. De medewerker dient een convenant te ondertekenen waarin alle afspraken zijn vastgelegd. In 

dit convenant verklaart de medewerker dat hij méér dan de helft van het aantal gewerkte dagen 

per jaar gebruik maakt van deze fiets voor het gehele of een gedeelte van zijn reguliere woon- 

werktraject. De werkgever zal deze verklaring van eigen gebruik van de fiets voor woon- 

werkverkeer toetsen op aannemelijkheid. Bij twijfel door de PSA aan de aannemelijkheid kan 

deelname aan de fietsregeling worden geweigerd. Het bedoelde convenant dient als aanvulling 

op de arbeidsovereenkomst te worden beschouwd. 

11. Indien de medewerker naast zijn fiets, die aangeschaft is via deze regeling, over een 

parkeervergunning voor Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen beschikt, zal hij 

regelmatig gecontroleerd worden op het gebruik van de parkeerfaciliteiten. Omdat men meer 

dan de helft van het aantal gewerkte dagen van de fiets gebruik moet maken, betekent dit dat 

men voor minder dan de helft van het aantal werkdagen gebruik mag maken van de 

parkeerfaciliteiten. Voor een medewerker met een fulltime dienstverband betekent dit dat deze 

gemiddeld 2 keer per week gebruik mag maken van de parkeergarage/parkeerplaats. Voor 

parttimers geldt het naar rato principe. Indien uit de controle blijkt dat de medewerker niet 

voldoet aan bovenstaande dan zal hij de fiets in één keer netto terug dienen te betalen en geldt 

tevens hetgeen hierna in punt 13 is opgenomen. 

12. Desgevraagd dient de medewerker het eigen gebruik van de fiets voor woon- werkverkeer te 

kunnen aantonen. Bij gebruik van de fiets in combinatie met reizen per openbaar vervoer kan dit 

bijvoorbeeld aan de hand van kaartbewijzen van openbaar vervoer. Deze bewijzen dienen 5 

kalenderjaren te worden bewaard. Dit geldt eveneens voor koopbewijzen van met fietsbonnen 

aangeschafte fietsaccessoires. 

13. Als bij controle blijkt dat de medewerker niet heeft voldaan aan de in de regeling gestelde eisen 

en/of indien de medewerker dienaangaande onjuiste informatie heeft verstrekt of heeft laten 

verstrekken wordt een eventuele naheffingsaanslag loonheffing/premie volksverzekeringen 

en/of werknemersverzekeringen, eventueel verhoogd met rente en boete, door Zuyderland 

doorberekend aan de medewerker. 

14. De keuze voor een fiets, in combinatie met een eventuele fietsverzekering en fietsbonnen kan 

slechts één keer per 3 kalenderjaren worden gemaakt. Er kan geen sprake zijn van gespreide 

aanschaf van fietsregelingcomponenten. 

15. Voor het bepalen van de datum waarop na 3 kalenderjaren deelname opnieuw mogelijk is, geldt 

de datum van het convenant als uitgangspunt. Indien de medewerker na een periode van 

onbetaald verlof ervoor kiest om het bedrag van de periodieke aflossing niet te wijzigen, maar de 

termijn te verlengen wordt de genoemde termijn van 3 kalenderjaren verlengd met de duur van 

de periode van onbetaald verlof. 
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16. Er kan als onderdeel van de fietsregeling in het MKA een fietsverzekering met een looptijd van 3 

jaar worden afgesloten bij de NFP. De kosten van een niet bij de NFP afgesloten verzekering 

kunnen niet in de betalingsregeling van MKA worden betrokken. 

17. De door de NFP bij de fietsleverancier bedongen korting van 5% (op de aanschafkosten van de 

fiets tot een maximum van € 749,-) komt ten goede aan de medewerker. 

18. De fiets wordt direct eigendom van de medewerker. 

19. Zuyderland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor geleden schade door medewerker of een 

derde in verband met de aanschaf en het gebruik van de fiets, noch voor gebreken aan de fiets of 

kosten voor onderhoud of reparatie van de fiets. 

20. Op deze fietsregeling zijn het Nederlands recht en de Nederlandse fiscale wetgeving van 

toepassing. 

21. Voor algemene en overige voorwaarden wordt verwezen naar het reglement MKA. 
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3. Regeling verkopen en kopen verlofuren 
 

Inleiding 

In het kader van MKA biedt Zuyderland haar medewerkers de mogelijkheid om extra verlofuren te 

kopen of bovenwettelijke vakantierechten en andere in het MKA-reglement vermelde verlofuren te 

verkopen en uit te betalen in bruto salaris, dan wel aan te wenden voor de koop van andere 

arbeidsvoorwaarden.  

 

3.1 Voorwaarden van Zuyderland bij verkoop van verlofuren als jaarkeuze: 

1. Aanvragen tot uitbetaling van verlofuren, met inachtneming van het gestelde in artikel 5 van het 

reglement MKA, kan de medewerker kenbaar maken in het jaargesprek met zijn leidinggevende. 

Het in geld omzetten van verlofrechten kan ook worden gebruikt om andere 

arbeidsvoorwaarden te kopen. 

2. Om verlofrechten te verkopen dient de medewerker te allen tijde goedkeuring te hebben van zijn 

leidinggevende. 

3. De beoordeling van het verzoek van de medewerker vindt enerzijds plaats op afdelingsgebonden 

budgettaire en personele gronden en anderzijds wordt getoetst of de medewerker voldoende te 

verkopen tijd ter beschikking heeft. 

4. Bij goedkeuring wordt dit uiterlijk vóór 1 december van hetzelfde jaar schriftelijk kenbaar 

gemaakt aan de medewerker en wordt overgegaan tot honorering van de aanvraag. 

5. Bij afwijzing van het verzoek zal dit uiterlijk vóór 1 december van hetzelfde jaar mondeling en 

schriftelijk, met argumenten omkleed, worden kenbaar gemaakt aan de medewerker (zie artikel 

3 van het reglement MKA). In geval van beroep tegen de afwijzing: zie artikel 6 van het reglement 

MKA.  

6. Uitbetaling van de verkochte verlofuren of aanwending voor de koop van andere 

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

afgesproken. 

7. De prijs van een te verkopen verlofuur is gelijk aan het actuele bruto uurloon op 1 december van 

het jaar voorafgaand aan de uitbetaling van de verlofuren.  

8. Uitbetaling van verlofuren vindt plaats na inhouding van loonheffing en premies werknemers- 

verzekeringen. Hierdoor wordt het belastbaar inkomen verhoogd in het jaar waarin de 

uitbetaling plaatsvindt. Deze verhoging kan consequenties hebben voor het bijzonder tarief van 

de loonheffing van het jaar daarop volgend. Het bijzonder tarief loonheffing wordt toegepast bij 

incidentele betalingen zoals vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. 

9. Voor algemene en overige voorwaarden wordt verwezen naar het reglement MKA. 

 

3.2 Voorwaarden van Zuyderland bij verkoop van verlofuren als maandkeuze: 

1. Aanvragen tot uitbetaling van verlofuren, met inachtneming van het gestelde in artikel 5 van het 

reglement MKA, kan de medewerker kenbaar maken tijdens een gesprek met zijn 

leidinggevende. Het in geld omzetten van verlofrechten kan ook worden gebruikt om andere 

arbeidsvoorwaarden te kopen. 

2. Om verlofrechten te verkopen dient de medewerker te allen tijde goedkeuring te hebben van zijn 

leidinggevende. 

3. De beoordeling van het verzoek van de medewerker vindt enerzijds plaats op afdelingsgebonden 

budgettaire en personele gronden en anderzijds wordt getoetst of de medewerker voldoende te 

verkopen tijd ter beschikking heeft. 

4. Bij goedkeuring wordt dit uiterlijk 1 maand na aanvraag schriftelijk kenbaar gemaakt aan de 

medewerker en wordt overgegaan tot honorering van de aanvraag. 
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5. Bij afwijzing van het verzoek zal dit uiterlijk 1 maand na aanvraag mondeling en schriftelijk, met 

argumenten omkleed, worden kenbaar gemaakt aan de medewerker (zie artikel 3 van het 

Reglement MKA). In geval van bezwaar tegen de afwijzing: zie artikel 6 van het Reglement MKA.  

6. Uitbetaling van de verkochte verlofuren of aanwending voor de koop van andere 

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

afgesproken. 

7. De prijs van een te verkopen verlofuur is gelijk aan het actuele bruto uurloon van de maand 

waarin de verlofuren worden uitbetaald.  

8. Uitbetaling van verlofuren vindt plaats na inhouding van loonheffing en premies werknemers- 

verzekeringen. Hierdoor wordt het belastbaar inkomen verhoogd in het jaar waarin de 

uitbetaling plaatsvindt. Deze verhoging kan consequenties hebben voor het bijzonder tarief van 

de loonheffing van het jaar daarop volgend. Het bijzonder tarief loonheffing wordt toegepast bij 

incidentele betalingen zoals vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. 

9. Voor algemene en overige voorwaarden wordt verwezen naar het reglement MKA. 

 

3.3 Voorwaarden van Zuyderland bij koop: 

1. De medewerker kan een gelimiteerd aantal verlofuren kopen, te weten maximaal 72 uren per 

jaar. Parttimers naar rato. 

2. Aanvragen voor het kopen van verlofuren kan de medewerker kenbaar maken in het 

(jaar)gesprek met zijn leidinggevende. Hij vermeldt hierbij tevens hoeveel uren hij wenst en 

bespreekt eventuele specifieke wensen met betrekking tot opname. 

3. Om verlofrechten te kopen dient de medewerker te allen tijde goedkeuring te hebben van zijn 

leidinggevende. 

4. De beoordeling van het verzoek van de medewerker vindt plaats op afdelingsgebonden 

budgettaire en personele gronden (zie artikel 3 van het reglement MKA). 

5. Bij goedkeuring wordt dit z.s.m. (bij jaarkeuzen uiterlijk vóór 1 december van hetzelfde jaar) 

schriftelijk aan de medewerker kenbaar gemaakt en wordt overgegaan tot honorering van de 

aanvraag. 

6. De prijs van een te kopen verlofuur is gelijk aan het actuele bruto uurloon op 1 december van het 

jaar voorafgaand aan de opname van de verlofuren. 

7. Bijschrijving van gekochte verlofuren vindt plaats op de verlofkaart in januari van het jaar waarop 

de jaarkeuze betrekking heeft. Deze bijgeschreven verlofuren dienen in hetzelfde kalenderjaar te 

worden opgenomen en kunnen niet worden overgeschreven naar een volgend jaar. 

8. Voor algemene en overige voorwaarden wordt verwezen naar het reglement MKA. 
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4. Langdurend verlof: de 250-dagen regeling 
 

Inleiding 

Het beleid van Zuyderland richt zich op het bieden van mogelijkheden voor medewerkers om in de 

toekomst een langere periode met betaald verlof te gaan. Hiervoor moet de medewerker tijd sparen 

en in dit verband kan gebruik worden gemaakt van de zogeheten ‘250-dagen regeling’, waarvoor tijd 

moet worden gespaard. 

 

250-dagen regeling 

Bij de 250-dagen regeling is eigenlijk sprake van een ‘uitgebreide’ verlofkaart, waarop uren worden 

geregistreerd en gereserveerd om op een nader overeen te komen tijdstip aaneengesloten op te 

nemen. 

 

5.1 Wettelijke voorwaarden 250-dagen regeling: 

1. Er kan maximaal 250 dagen (oftewel 250 x 7,2 = 1800 uren) verlof worden opgebouwd, bij een 

fulltime dienstverband. Bij een parttime dienstverband geldt het naar rato principe. 

2. 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.  

3. Verlof sparen conform de 250-dagen regeling kan enkel door het reserveren van een tegoed in 

tijd voor opname op een later tijdstip. Hier is dus het ‘tijdvoortijd’- principe van toepassing. Met 

andere woorden het individuele verlofsaldo wordt in tijd beheerd. 

4. Op het moment dat het gereserveerde verlof wordt opgenomen gebeurt dit in de vorm van 

betaald verlof. Met andere woorden het salaris wordt doorbetaald en op dat moment vindt 

heffing van loonbelasting en sociale verzekeringspremies plaats. De waarde van de gespaarde tijd 

groeit dus mee met de groei van het bruto loon. 

5. Verlof kan eventueel worden opgenomen direct voorafgaand aan pensionering. 

6. De 250-dagen regeling kan niet worden gebruikt voor opbouw van pensioenrechten. 

7. De opgebouwde aanspraken kunnen niet worden meegenomen naar een andere werkgever. De 

afwikkeling vindt plaats binnen of bij einde dienstverband. 

8. Na verloop van 5 jaar verjaren de aanspraken en kan de medewerker deze niet meer opnemen, 

hetgeen wettelijk is bepaald. 

 

5.2 Voorwaarden van Zuyderland 250-dagen regeling 

1. Aanvraag voor opname dient plaats te vinden vóór 1 december van het lopende jaar en heeft 

betrekking op het volgende kalenderjaar met dien verstande dat datum van aanvraag minimaal 6 

maanden voor opnamedatum ligt. 

2. Werkgever en medewerker komen de periode van opname verlof overeen. 

3. Bij uitdiensttreding dient het verlof zoveel mogelijk binnen het dienstverband te worden  

opgenomen. Een (eventueel) restsaldo zal worden uitbetaald bij de eindafrekening tegen het op 

dat moment geldende uurloon. 

4. De medewerker kan gedurende 4 jaren vrije tijd sparen, waarbij hij jaarlijks vóór 1 december 

aangeeft hoeveel tijd hij, met inachtneming van de gestelde limieten in art. 5 in het reglement 

MKA, in het eerstvolgende jaar wenst te sparen. Opname van de gespaarde tijd vindt plaats 

uiterlijk in het vijfde jaar, gerekend vanaf de datum waarop met het sparen wordt gestart. 

5. Deelname aan de regeling heeft noch gevolgen voor de uitkeringsgrondslag WW,  de Wet 

loondoorbetalingsverplichting, de WIA en noch voor de pensioengrondslag. 

6. Op deze regeling zijn het Nederlands recht en de Nederlandse fiscale wetgeving van toepassing. 

7. Voor algemene en overige voorwaarden wordt verwezen naar het reglement MKA. 
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5. Regeling contributie lidmaatschap vakbond/beroepsvereniging 

Inleiding 

Zuyderland biedt zijn medewerkers de mogelijkheid om de contributie van het lidmaatschap van één 

vakbond en/of beroepsvereniging via bruto salaris en/of tijdbronnen te betalen. Hierop zijn de 

onderstaande voorwaarden van toepassing. 

 

7.1 Voorwaarden Zuyderland  

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

beroepsvereniging. 

2. Zuyderland treft met de medewerker een betalingsregeling om de contributie van de vakbond 

en/of beroepsvereniging te financieren. De medewerker betaalt het lidmaatschap via verlaging 

van het bruto salaris in één keer terug aan Zuyderland. 

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

betaald te worden. 

4. Aanvragen voor deelname aan de regeling dienen in principe 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 een convenant te ondertekenen waarin alle afspraken zijn vastgelegd. Het 

convenant dient als aanvulling op de arbeidsovereenkomst te worden beschouwd. Dit convenant 

mag ook ondertekend worden nadat het lidmaatschap bij de betreffende 

vakbond/beroepsvereniging is aangegaan.  

7. Bij wijziging of opzegging van het lidmaatschap van de vakbond dient de medewerker dit 

onverwijld aan de PSA mede te delen. Eventueel door Zuyderland te veel betaalde contributie zal 

op het salaris van de medewerker worden ingehouden conform art. 6. reglement MKA. De 

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

beroepsvereniging. 

8. Indien het dienstverband van de medewerker eindigt voordat aan de betalingsafspraken is 

voldaan zal gehandeld worden conform art. 6. reglement MKA. 

9. De medewerker die gebruik maakt van deze regeling dient een arbeidsovereenkomst van 

minimaal één jaar te zijn overeengekomen, vanaf de ingangsdatum van de contributiebetaling. 
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6. Regeling extra reiskostenvergoeding  

Inleiding 

Zuyderland wil bewerkstelligen dat alle medewerkers binnen de fiscale regelgeving optimaal kunnen 

profiteren van de mogelijkheden tot reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.  

Werking 

Conform het vigerende belastingstelsel mogen werkgevers een bepaald bedrag per kilometer aan 

reiskostenvergoeding voor dienstreizen en woon-werkverkeer aan medewerkers betalen, zonder dat 

hierover belasting hoeft te worden betaald. Voor 2016 is dit bedrag nog steeds vastgesteld op € 0,19 

per kilometer. 

 

De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer die de werkgever volgens de cao’s verstrekt, is 

echter minder dan € 0,19 per kilometer. 

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 een zogenoemde ‘fiscaalvrije ruimte’. Dit is het verschil tussen 

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

vergoed mag worden en het bedrag dat de werknemer 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. 

 

De werkwijze is als volgt: 

In de praktijk kan Zuyderland de belastingvrije ruimte van een medewerker pas aan het einde van het 

jaar vaststellen, aangezien dan pas duidelijk is hoe vaak (en dus hoeveel kilometers) hij daadwerkelijk 

naar zijn werkplek is gereisd en hoeveel dienstreiskilometers hij daarnaast nog eventueel heeft 

gedeclareerd. In het kader van MKA ligt het voor de hand om de mogelijkheid aan iedere 

medewerker te bieden om zijn belastingvrije ruimte maximaal te benutten. Er is voor gekozen om de 

eindejaarsuitkering (EJU) 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 EJU. Indien de medewerker uit dienst treedt voor 31 december, wordt de 

uitkering van de EJU berekend naar rato van het aantal maanden en (parttime) dienstverband dat de 

arbeidsovereenkomst na de maand december van het voorgaande kalenderjaar heeft geduurd.  

Concreet ruilt de medewerker (een gedeelte van) zijn bruto EJU in tegen een extra netto 

reiskostenvergoeding, ter hoogte van maximaal zijn fiscaalvrije ruimte. Tegenover de bruto 

inhouding op de EJU staat dus een netto bedrag aan reiskostenvergoeding. Met andere woorden, 

uiteindelijk ontvangt de medewerker meer reiskostenvergoeding en minder EJU. Het daarbij 

behaalde netto voordeel voor de medewerker kan flink oplopen. 

 

Op de regeling zijn de volgende voorwaarden van toepassing. 

8.1 Voorwaarden Zuyderland  

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

werkverkeer van toepassing is. 

2. Alleen de eindejaarsuitkering (EJU) kan als bron worden ingezet voor de regeling extra 

reiskostenvergoeding. 
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3. De medewerker die gedurende het kalenderjaar uit dienst treedt en nog geen gebruik maakt van 

deze regeling, kan ook deelnemen aan de regeling. 

4.  Het uitgangspunt voor de bepaling van de afstand woon-werkverkeer is het aantal kilometers dat 

is geregistreerd in het personeelsinformatiesysteem. Het betreft de enkele reisafstand die door 

middel van de door Zuyderland gehanteerde routeplanner is vastgesteld. 

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

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

6. 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. 

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

betrekking hebben. 

8. De uiterste datum waarop kan worden deelgenomen in een jaar door middel van inlevering van 

het ‘convenant extra reiskostenvergoeding’ is 1 december van het betreffende kalenderjaar. De 

deelname wordt vervolgens jaarlijks gecontinueerd tot wederopzegging door de medewerker. Bij 

uitdiensttreding wordt in dit geval automatisch rekening gehouden met het maximaal benutten van 

de belastingvrije ruimte.  

9. De medewerker die gedurende het kalenderjaar uit dienst treedt en nog geen deelnemer is aan de 

regeling kan door middel van inlevering van het ‘convenant extra reiskostenvergoeding’ vóór 

uitdiensttreding alsnog deelnemen aan de regeling. Op het digitale mutatieformulier van 

uitdiensttreding wordt door de leidinggevende aangegeven dat de medewerker gebruik wenst te 

maken van deze regeling.  

10. De medewerker kan zelf aangeven welk gedeelte van de EJU hij wil gebruiken voor de extra  

reiskostenvergoeding. Maximaal kan hij echter een bedrag ter hoogte van zijn fiscaalvrije ruimte 

benutten. 

11.  Dienstreizen die in het betreffende kalenderjaar reeds gedeclareerd en uitbetaald zijn, zullen de 

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

verlagen.  

12.  De medewerker dient tijdig een eventuele verhuizing, alsook eventuele wijzigingen in zijn 

wekelijks aantal werkdagen door te geven aan de PSA. Indien bovengenoemde gegevens achteraf 

niet correct blijken te zijn, volgt er een correctie van eventueel te veel ontvangen extra 

reiskostenvergoeding met terugwerkende kracht. 

13.  De medewerker geeft zelf tijdig bij de PSA aan indien hij geen gebruik meer wenst te maken van 

de regeling extra reiskostenvergoeding. 

Kanttekeningen 

Voor medewerkers die gedurende het jaar regelmatig dienstreizen en/of extra woon-werkverkeer 

hebben gedeclareerd, kan het zijn dat het netto voordeel in de loop van het jaar al geheel of 

gedeeltelijk is verbruikt. Dit komt omdat er binnen Zuyderland ook bij deze declaraties de fiscaalvrije 

ruimte wordt gebruikt. 

Voor medewerkers die dicht bij hun werkplek wonen is de belastingvrije ruimte kleiner dan voor 

medewerkers die verder van hun werk af wonen. 

Voor medewerkers die al aan andere MKA-regelingen deelnemen waarbij zij hun eindejaarsuitkering 

inruilen, is het de vraag of hun eindejaarsuitkering groot genoeg is om de belastingvrije ruimte die 

overblijft bij de reiskostenvergoeding (volledig) op te vullen. Dit dient per individueel geval bezien te 

worden.  
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7. Regeling scholing 
 

Inleiding 

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 

maximaal ingezet kan worden ten aanzien van fiscaal voordeel bedraagt 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 van Zuyderland. Hoe 

groot het fiscale voordeel van deelname aan de regeling scholing is, hangt af van het inkomen en de 

tariefgroep loonheffing waarin is ingedeeld. 

 

10.1 Voorwaarden Zuyderland 

1. De scholingskosten dienen te worden gemaakt ter zake van het beroep. 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 waarvoor verrekening kan plaatsvinden, is maximaal 12 maanden. 

6. De medewerker dient een convenant te ondertekenen waarin alle afspraken zijn vastgelegd. Het 

convenant dient als aanvulling op de arbeidsovereenkomst te worden beschouwd.  

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 salaris van de medewerker worden ingehouden conform art. 6. reglement MKA. De 

medewerker dient zelf te zorgen voor eventuele restitutie van de betaalde scholingskosten bij de 

opleidingsinstelling.  

8. Op deze regeling zijn het Nederlands recht en de Nederlandse fiscale wetgeving van toepassing. 

9. Voor algemene en overige voorwaarden wordt verwezen naar het reglement MKA. 

 

 

 
 

 

 



©Zuyderland  

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Zuyderland S-G   

HR-O-1-07-22  Pagina 20 van 28 

  Versie 22, 18-12-2015 

Status: Definitief  Versie 22, geldig van 01-01-2016 tot 01-01-2018  

 

8. Beroepsprocedure MKA 
 

Een medewerker kan een beroepsprocedure instellen als hij van zijn leidinggevende een afwijzing 

heeft ontvangen op een MKA-aanvraag en hij van mening is dat de procedure die tot afwijzing heeft 

geleid niet correct is doorlopen, dan wel als hij van mening is dat zijn leidinggevende niet in 

redelijkheid of billijkheid tot het besluit tot afwijzing had kunnen komen. 

Procedure: 

1. Medewerker gaat binnen 30 dagen na afwijzing door de leidinggevende in beroep bij de naast 

hogere leidinggevende. 

2. Medewerker overhandigt de naast hogere leidinggevende zijn redenen voor beroep op schrift, 

alsmede de schriftelijke afwijzing van zijn leidinggevende. Deze schriftelijke afwijzing is vaak een 

onderdeel van de formulieren tot aanvraag van het MKA-doel.  

3. Naast hogere leidinggevende beoordeelt of de leidinggevende van de medewerker in 

redelijkheid of billijkheid tot het besluit tot afwijzing van het verzoek van de medewerker had 

kunnen komen en neemt beslissing of de afwijzing gehandhaafd blijft of niet. 

4. Naast hogere leidinggevende deelt binnen 2 weken na ontvangst beroepsschrift zijn beslissing en 

de motieven daarvoor mondeling mede aan de medewerker, nadat hij dit heeft afgestemd met 

de leidinggevende van de medewerker. 

5. Naast hogere leidinggevende bevestigt schriftelijk zijn beslissing en de motieven daarvoor aan de 

medewerker. Een kopie van deze beslissing wordt ter archivering in het personeelsdossier naar 

de PSA gestuurd. 

6. De beslissing van de naast hogere leidinggevende is bindend. Blijft het oorspronkelijk besluit van 

de leidinggevende tot afwijzing van het verzoek van de medewerker gehandhaafd, dan is 

daarmee de gehele procedure beëindigd. Wordt dit besluit tot afwijzing verworpen, dan mag de 

medewerker alsnog deelnemen aan de betreffende MKA-regeling en kan de betreffende MKA-

procedure worden vervolgd. 
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9. Procedure Fietsregeling 
 

1. Medewerker wil informatie over fietsregeling. Medewerker kan hiervoor terecht bij de PSA via  

e-mail humanresources@orbisconcern.nl of telefoonnummer 088-459 80 00. 

2. De PSA verstrekt medewerker informatie over MKA (reglement, fietsregeling en overige 

relevante informatie). De PSA toetst tegelijkertijd of medewerker voldoet aan algemene 

voorwaarden om aan fietsregeling te mogen deelnemen. 

3. De PSA neemt met de medewerker zijn persoonlijke voorkeuren en keuzes door (o.a. kosten 

fiets, fietsbonnen, fietsverzekering en terugbetalingswijze) en toont hem de consequenties van 

deze keuzes. 

4. Medewerker besluit fiets te gaan kopen en deelt dit mede aan de PSA. 

5. De PSA toetst met behulp van ‘Toetsformulier fiets’ of medewerker voldoet aan fiscale 

voorwaarden fietsregeling.  

6. Als de medewerker aan alle voorwaarden voor deelname voldoet, ontvangt hij van de PSA het 

bestelformulier fiets. 

7. Medewerker gaat met bestelformulier naar de fietshandelaar. Zij vullen samen het 

bestelformulier in. 

8. Medewerker levert het volledig ingevulde bestelformulier en het formulier ‘Toetsformulier fiets’ 

in bij de PSA. 

9. De PSA bespreekt met de medewerker hoe de terugbetaling van het factuurbedrag zal 

plaatsvinden. Indien de medewerker tijdbronnen voor de fietsregeling wil inzetten volgt hij 

hiervoor de procedure verkoop verlofuren.  

10. De PSA toetst of de bestelde fiets overeenkomt met hetgeen de medewerker daarover heeft 

verklaard bij het invullen van de bijlage ‘bestelformulier fiets’, toetst het formulier op 

volledigheid, toetst of het door de fiscus vastgestelde maximum aankoopbedrag niet is 

overschreden, kent een volgnummer aan het formulier toe en stuurt het naar de Nationale Fiets 

Projecten (NFP). Een kopie van het bestelformulier wordt gearchiveerd in het personeelsdossier. 

11. NFP beoordeelt de bestelaanvraag. Als de aanvraag akkoord is, regelen zij de bestelling met 

fietshandelaar en fabrikant en regelen een eventueel af te sluiten fietsverzekering met de 

verzekeringsmaatschappij. 

12. NFP stuurt factuur naar de Financiële Administratie en eventueel bestelde fietsbonnen naar het 

thuisadres van de medewerker. 

13. De Financiële Administratie stuurt de factuur intern naar de PSA. De PSA controleert de factuur 

op juistheid en geeft het akkoord door aan de Financiële Administratie. Zij zorgt voor betaling 

van de factuur aan de NFP. Indien de PSA niet akkoord is met de factuur nemen zij contact op 

met de NFP en zorgen voor correctie. De PSA archiveert kopie van geaccordeerde factuur. 

14. De PSA effectueert de gemaakte keuze. 

15. De PSA maakt in tweevoud het convenant fietsregeling op. 

16. Het convenant wordt ondertekend door medewerker en de PSA. Medewerker ontvangt een 

ondertekend exemplaar van het convenant. Het andere exemplaar wordt gearchiveerd in het 

personeelsdossier.  

17. Vervolgens gaat de medewerker het factuurbedrag via het salaris in het afgesproken aantal 

termijnen terugbetalen. 
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10. Procedure verkopen verlofuren 
 

1. Medewerker wil informatie over regeling verkopen verlofuren. Medewerker kan hiervoor terecht 

bij de PSA. 

2. De PSA verstrekt medewerker informatie over MKA (reglement, regeling verkopen verlofuren en 

overige relevante informatie).  

3. De PSA neemt met de medewerker zijn persoonlijke voorkeuren en keuzes (o.a. soort en aantal 

te verkopen uren, wijze van uitbetaling) door en toont hem de consequenties van deze keuzes. 

De PSA controleert daarbij of de uren die de medewerker wil verkopen, verkocht mogen worden 

en of de beoogde verkoop voldoet aan de algemene voorwaarden die hiervoor gelden (welk 

soort uren, wettelijk minimum bewaken, reeds opgebouwd of toekomstig recht vaststellen, 

verlof mag slechts ten dele afkomstig zijn van verlofstuwmeren, etc.).  

4. Medewerker besluit verlofuren te gaan verkopen. 

5. Medewerker vult het werknemersgedeelte van het formulier ‘Verkopen verlof’ in, ondertekent 

het en bespreekt dit met zijn leidinggevende. 

6. Indien de leidinggevende akkoord gaat met de verkoop van de verlofuren, vult deze het formulier 

op de daartoe bestemde plaatsen in, ondertekent en retourneert het formulier tezamen met de 

geactualiseerde verlofkaart
2
 aan de medewerker. Mocht bij uitzondering goedgekeurd worden 

dat meer dan het toegestane maximum van het verlofstuwmeer van de medewerker voor 

verkoop wordt aangewend, dan dient hiervoor schriftelijk toestemming te zijn gegeven door de 

eindverantwoordelijk manager van het bedrijfsonderdeel. 

7. Medewerker verstrekt het volledig ingevulde en ondertekende formulier, alsmede de 

verlofkaart, alsmede de eventuele schriftelijke toestemming van de eindverantwoordelijk 

management aan de PSA.  

8. De PSA controleert het formulier op ondertekening en volledigheid en maakt afspraken met de 

medewerker over de wijze en het tijdstip waarop de te verkopen verlofuren via het salaris 

worden uitbetaald of voor andere MKA-regelingen wordt aangewend. De PSA vult het formulier 

‘Verkopen verlof’ in en stuurt deze naar de medewerker. De PSA maakt een kopie van het 

formulier, alsmede de eventuele schriftelijke toestemming van de eindverantwoordelijk manager 

en archiveert dit in het personeelsdossier. 

9. De PSA zorgt ervoor dat de verkochte verlofuren van de verlofkaart waar ze betrekking op 

hebben worden afgeschreven. De verkoop wordt door de PSA geëffectueerd zodat de uitbetaling 

via het salaris, c.q. de aanwending van het betreffende bedrag voor andere MKA-regelingen 

geschiedt conform de gemaakte afspraken en op de overeengekomen datum of data.  

10. Indien de leidinggevende niet akkoord gaat met de verkoop, vult hij de reden daarvoor op het 

formulier ‘Verkopen verlof’ op de daartoe bestemde plaats in, ondertekent het formulier en 

retourneert het aan de medewerker. De leidinggevende zorgt er tevens voor dat de PSA een 

kopie ontvangt voor het personeelsdossier.  

11. Indien de medewerker beroep wil indienen tegen de afwijzing, dient hij de beroepsprocedure 

MKA te volgen zoals omschreven in hoofdstuk 8 

 

                                                
2
 Onder geactualiseerde verlofkaart wordt verstaan dat alle tot het moment van actualisering opgenomen 

verlofuren en alle (buiten MKA) aangevraagde en door de leidinggevende goedgekeurde verlofuren op de 

verlofkaart zijn afgeschreven. 
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11. Procedure kopen verlofuren 
 

1. Medewerker wil informatie over regeling kopen verlofuren. Medewerker kan hiervoor terecht bij 

de PSA. 

2. De PSA verstrekt medewerker informatie over MKA (reglement, regeling kopen verlofuren en 

overige relevante informatie).  

3. De PSA neemt met de medewerker zijn persoonlijke voorkeuren en keuzes (o.a. aantal te kopen 

uren) door en toont hem de consequenties van deze keuzes. De PSA controleert daarbij of de 

uren die de medewerker wil kopen binnen de voorwaarden van de regeling betaald kunnen 

worden en of het te kopen aantal uren het toegestane maximum niet overschrijdt. 

4. Medewerker besluit verlofuren te gaan kopen. 

5. Als de medewerker voldoet aan de voorwaarden kan medewerker het formulier ‘Verlof kopen’ 

downloaden van intranet of de PSA verstrekt hem het formulier ‘Verlof kopen’. 

6. Medewerker vult het werknemersgedeelte van dit formulier in, ondertekent en bespreekt dit 

met zijn leidinggevende. 

7. Indien de leidinggevende akkoord gaat met de koop en de wensen voor opname van de gekochte 

verlofuren, vult deze het formulier op de daartoe bestemde plaatsen in, ondertekent en  

retourneert het formulier aan de medewerker. 

8. De medewerker verstrekt het volledig ingevulde en ondertekende formulier aan de PSA. 

9. De PSA controleert het formulier op ondertekening en volledigheid en maakt afspraken met de 

medewerker over de wijze waarop en de termijnen waarin de te kopen verlofuren via het salaris 

worden ingehouden. De PSA vult het formulier ‘Verlof kopen’ in en stuurt deze naar de 

medewerker. De PSA maakt een kopie van het formulier en archiveert dit in het 

personeelsdossier. 

10. De PSA zorgt ervoor dat de gekochte verlofuren tijdig op de nieuwe verlofkaart worden 

bijgeschreven (kopen van verlofuren is een jaarkeuze). De koop wordt door de PSA zodanig 

geëffectueerd dat de inhoudingen op het salaris geschieden conform de gemaakte afspraken en 

op de overeengekomen datum of data, maar niet eerder dan in januari van het jaar waarin de 

verlofuren worden bijgeschreven.  

11. Indien de leidinggevende niet akkoord gaat met de koop, vult hij de reden daarvoor op het 

formulier ‘Verlof kopen’ op de daartoe bestemde plaats in, ondertekent het formulier en 

retourneert het aan de medewerker. De leidinggevende zorgt er tevens voor dat de PSA een 

kopie ontvangt voor het personeelsdossier.  

12. Indien de medewerker beroep wil indienen tegen de afwijzing, dient hij de beroepsprocedure 

MKA te volgen zoals omschreven in hoofdstuk 8. 
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12. Procedure 250-dagen regeling 
 

1. Medewerker wil informatie over 250-dagen regeling. Medewerker kan hiervoor in eerste 

instantie terecht bij de PSA. 

2. De PSA verstrekt medewerker informatie over MKA (reglement, 250-dagen regeling en overige 

relevante informatie).  

3. De PSA neemt met de medewerker zijn persoonlijke voorkeuren en keuzes door (o.a. soort en 

aantal te sparen uren, wijze van opname) en legt hem de consequenties van deze keuzes uit.  

4. De PSA controleert of de beoogde verlofspaaractie voldoet aan de algemene voorwaarden die 

hiervoor gelden (wordt het spaarmaximum niet overschreden, alleen tijd voor tijd sparen, welk 

soort uren wordt gespaard, wettelijk minimum vakantieverlof bewaken, reeds opgebouwd of 

toekomstig recht vaststellen, verlof mag slechts ten dele afkomstig zijn van verlofstuwmeren, 

etc.).  

5. Medewerker besluit tot deelname aan de 250-dagen regeling. 

6. Als voldaan wordt aan de voorwaarden kan de medewerker het formulier ‘250-dagen regeling’ 

via intranet downloaden of verstrekt de PSA hem het formulier ‘250-dagen regeling’. 

7. Medewerker vult het werknemersgedeelte van dit formulier in, ondertekent en bespreekt dit 

met zijn leidinggevende. 

8. Indien de leidinggevende akkoord gaat met het sparen van de verlofuren en de wens tot opname 

t.z.t., vult deze het formulier op de daartoe bestemde plaatsen in, ondertekent en retourneert 

het formulier tezamen met de geactualiseerde verlofkaart
3
 aan de medewerker. Mocht bij 

uitzondering goedgekeurd worden dat meer dan het toegestane maximum van het 

verlofstuwmeer van de medewerker voor het sparen wordt aangewend, dan dient hiervoor 

schriftelijk toestemming te zijn gegeven door de eindverantwoordelijk manager van het 

bedrijfsonderdeel. 

9. Medewerker verstrekt het volledig ingevulde en ondertekende formulier, alsmede de 

verlofkaart, alsmede de eventuele schriftelijke toestemming van de eindverantwoordelijk 

manager aan de PSA.  

10. De PSA controleert het formulier op ondertekening en volledigheid. De medewerker ontvangt 

het originele formulier terug en de PSA archiveert een kopie van het formulier, alsmede de 

eventuele schriftelijke toestemming van de eindverantwoordelijk manager in het 

personeelsdossier. 

11. De PSA zorgt ervoor dat de te sparen verlofuren van de verlofkaart waar ze betrekking op 

hebben worden afgeschreven en dat ze worden bijgeschreven bij de verlofuren ‘spaarverlof’ (zie 

ook punt 12). De PSA toetst bij de uitgifte van nieuwe verlofkaarten of het maximum te sparen 

uren in het kader van de 250-dagen regeling niet wordt overschreden. 

12. Indien de leidinggevende niet akkoord gaat met het sparen van verlof, vult hij de reden daarvoor 

op het formulier ‘250-dagen regeling’ op de daartoe bestemde plaats in, ondertekent het 

formulier en retourneert het aan de medewerker. De leidinggevende zorgt er tevens voor dat de 

PSA een kopie ontvangt voor het personeelsdossier.  

13. Indien de medewerker beroep wil indienen tegen de afwijzing, dient hij de beroepsprocedure 

MKA te volgen zoals omschreven in hoofdstuk 8. 

 

 

 

                                                
3
 Onder geactualiseerde verlofkaart wordt verstaan dat alle tot het moment van actualisering opgenomen 

verlofuren en alle (buiten MKA) aangevraagde en door de leidinggevende goedgekeurde verlofuren op de 

verlofkaart zijn afgeschreven. 
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13. Procedure contributie lidmaatschap vakbond / beroepsvereniging 
 

1. Medewerker wil informatie over de regeling contributie lidmaatschap vakbond / 

beroepsvereniging. Medewerker kan hiervoor terecht bij de PSA. 

2. De PSA verstrekt informatie over MKA (reglement, regeling lidmaatschap vakbond / 

beroepsvereniging). De PSA toetst of medewerker voldoet aan algemene voorwaarden om aan 

de regeling te mogen deelnemen. 

3. De PSA neemt met de medewerker zijn persoonlijke voorkeuren en keuzes (o.a. wijze van 

terugbetaling) door en toont hem de consequenties van deze keuze. 

4. Medewerker besluit deel te nemen aan de regeling contributie lidmaatschap vakbond / 

beroepsvereniging en deelt dit mede aan de PSA. 

5. Als de medewerker aan alle voorwaarden voor deelname voldoet, levert hij bij de PSA het bewijs 

van lidmaatschap en het origineel betalingsbewijs van de contributie van de vakbond en/of de 

beroepsvereniging in. 

6. De PSA maakt een kopie van het lidmaatschapsbewijs voor het personeelsdossier. 

7. De PSA informeert de medewerker over de salarismaand waarin het bedrag van de contributie 

betaalbaar wordt gesteld en wanneer de terugbetaling zal plaatsvinden.  

8. De PSA maakt in tweevoud het convenant contributie vakbondslidmaatschap en/of 

beroepsvereniging op. 

9. Het convenant wordt ondertekend door de medewerker en de PSA. Medewerker ontvangt een 

ondertekend exemplaar, het andere exemplaar wordt gearchiveerd in het personeelsdossier van 

betrokkene. 

10. De PSA effectueert de keuze in het salarissysteem. 

11. Werkgever keert via het salaris de contributie van het vakbondslidmaatschap en/of lidmaatschap 

beroepsverenging uit. Vervolgens betaalt de medewerker via vermindering van het bruto salaris 

terug. 
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14. Procedure Regeling extra reiskostenvergoeding 
 

1. De medewerker kan nadere informatie over de regeling inwinnen bij de PSA. 

2. Indien de medewerker wenst deel te nemen aan de regeling vult hij het convenant extra 

reiskostenvergoeding volledig in.  

3. Hij levert het door hemzelf en zijn leidinggevende ondertekende convenant in bij de PSA. 

4. De PSA berekent de fiscaalvrije ruimte over de periode van 1 januari tot en met 30 november van 

het lopende kalenderjaar of tot de datum uitdiensttreding voor de medewerker die gedurende 

het kalenderjaar uit dienst treedt. Hierbij wordt rekening gehouden met: 

• de vastgestelde afstand woning-werk; 

• het werkelijk aantal gereden kilometers in het betreffende kalenderjaar; 

• de reeds gedeclareerde en gesaldeerde vergoeding voor dienstreizen. 

5.    De PSA betaalt in de maand december de netto extra reiskostenvergoeding aan de medewerker 

en kort het daarmee overeenkomende bedrag bruto op de eindejaarsuitkering. 

6. De PSA betaalt/verrekent bij uitdiensttreding in de eindafrekening de netto extra  

 reiskostenvergoeding voor de medewerker en kort het daarmee overeenkomende bedrag bruto,  

 op de tegen de op dat moment opgebouwde eindejaarsuitkering. 
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15. Procedure scholing 
 

1. Medewerker wil informatie over de regeling scholing. Medewerker kan hiervoor terecht bij  

de PSA. 

2. De PSA verstrekt medewerker informatie over MKA (reglement, regeling scholing en overige 

relevante informatie). De PSA toetst of medewerker voldoet aan algemene voorwaarden om 

aan de regeling te mogen deelnemen. 

3. De PSA neemt met de medewerker zijn persoonlijke voorkeuren en keuzes door en toont 

hem de consequenties van deze keuzes. 

4. Medewerker besluit deel te nemen aan de regeling scholing. 

5. Als de medewerker aan de voorwaarden voldoet, vult hij het werknemersgedeelte van het 

formulier MKA scholing volledig in, ondertekent en bespreekt dit met zijn leidinggevende. 

Een beschrijving van de instelling van de te volgen opleiding wordt toegevoegd, waaruit blijkt 

dat er sprake is van scholing ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Bijgevoegd 

worden ook de originele op naam gestelde factu(u)r(en) en betalingswijzen ter zake van de 

scholing.  

Op het formulier wordt aangegeven van welke bronnen onder het MKA afstand wordt 

gedaan in ruil voor de vergoeding.  

6. De leidinggevende vult het formulier MKA scholing in, ondertekent en retourneert het 

formulier aan de medewerker. 

7. De medewerker verstrekt het volledig ingevulde en ondertekende formulier MKA scholing  

aan de PSA met de hierboven genoemde beschrijving van de instelling, factu(u)r(en) en 

betalingsbewijzen. 

8. De PSA toetst het formulier MKA scholing op volledigheid en juistheid en stelt vast of de 

medewerker in aanmerking komt voor een belasting- en premievrije vergoeding van de 

scholingskosten.  

9. De PSA vult het formulier MKA scholing in en stuurt deze naar de medewerker.  

Op het formulier is o.a. aangegeven wanneer de betaling van de vergoeding plaatsvindt. De 

vergoeding wordt doorgaans gelijktijdig met de salarisbetaling volgend op de maand van 

indiening van de originele factu(u)r(en) en betalingsbewijzen betaald.  

De PSA maakt een kopie van het formulier en archiveert dit in het personeelsdossier. 

10. De PSA maakt in tweevoud het convenant MKA scholing op. 

11. Het convenant wordt ondertekend door de medewerker en de PSA. Medewerker ontvangt 

een ondertekend exemplaar, het andere exemplaar wordt gearchiveerd in het 

personeelsdossier van betrokkene.  

Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van de scholingskosten dient de  

medewerker, vóórdat hij start met de scholing, te beschikken over een door medewerker en 

de PSA ondertekend convenant.  

12. De PSA effectueert de keuze in het salarissysteem. 
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16. Formulieren 
 

De aanvraagformulieren zijn op intranet te vinden en/of te verkrijgen bij de PSA. 


