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  Inleiding 

 

Cao partners in het primair onderwijs hebben in de cao PO 2019-2020 een aantal regelingen 

laten vervallen, waaronder de regeling verhuiskosten en de regeling dienstreizen. Daarbij 

mogen schoolbesturen een eigen regeling woon-werkverkeer hanteren. 

 

1. Ten aanzien van de regeling verhuiskosten is in de cao PO 2019-2020 opgenomen dat 

schoolbesturen uiterlijk 1 augustus 2020 een vergoedingsregeling verhuiskosten 

moeten vaststellen. Een vergoeding voor pensionkosten kan hiervan onderdeel 

uitmaken. De P(G)MR heeft instemmingsrecht op deze regeling. 

 

2. Voor wat betreft dienstreizen en verblijfkosten moeten schoolbesturen voor 1 

augustus 2020 een regeling vaststellen. De P(G)MR heeft instemmingsrecht op deze 

regeling. Daarbij is gezegd dat schoolbesturen bij het verstrekken van een 

vergoeding voor verplaatsingskosten gebruik kunnen maken van de 

salderingsregelingen zoals opgenomen in de geldende fiscale regelgeving. 

 

3. Daarnaast mag een schoolbestuur per 1 augustus 2020, met instemming van de 

P(G)MR, een eigen vergoedingsregeling woon-werkverkeer vaststellen indien de 

regeling een verbetering inhoudt ten opzichte van de huidige regeling zoals 

neergelegd in de huidige cao. 

 

Uitwerking voor Noventa: 

1. Verhuiskosten  

De stichting Noventa stelt geen verhuiskostenregeling, ten behoeve van de uitoefening 

van de functie, vast per 1-8-2020. Er kan dus geen beroep gedaan worden op een 

tegemoetkoming bij een verhuizing bij indiensttreding. (oude regeling) zie bijlage 1. 

Toelichting 

De regeling verhuiskosten ten behoeve van de uitoefening van de functie in de vorige 

CAO-PO 2018-2019 was uitermate ingewikkeld en een voor Noventa een te dure 

tegemoetkom. En ook de fiscale tegemoetkoming verhuiskosten die een werkgever mag 

verstrekken is een te dure tegemoetkomeng voor Noventa. 

Daarnaast is er ook al vele jaren geen beroep meer gedaan op de regeling verhuiskosten.  

Voorstel ter instemming van de GMR is om deze regeling niet meer aan te beiden aan de 

werknemers per 1-8-2020. 

 

       1a Pensionkosten 

De stichting Noventa stelt geen pensionkostenregeling vast per 1-8-2020. Er kan dus 

geen beroep worden gedaan op een tegemoetkoming indien een medewerker 

benoemd is en al dan niet tijdelijk pensionkosten maakt.   

Toelichting  

Pensionkosten 

De regeling pensionkosten is bedoeld voor die werknemer, die tijdelijk extra kosten 

maakt omdat de afstand tussen de woning en de het werkgebied zodanig groot is dat van 

een dagelijkse reis geen sprake kan zijn.  De regeling had in de oude CAO-PO een open 

karakter en het was gebruikelijk dat er naast de regeling veelal aanvullende afspraken 

werden gemaakt over de hoogte van de vergoedingen en de duur.  
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Bij de stichting Noventa is al vele jaren geen gebruik gemaakt van deze regeling.  

Voorstel ter instemming van de GMR is om deze regeling niet meer aan te beiden aan de 

werknemers per 1-8-2020. 

2. Zakelijke reis-(dienstreizen)  en verblijfkosten 

 

Dienstreizen 

De stichting Noventa vergoedt dienstreizen aan haar medewerkers. De vergoeding 

bedraagt 29 eurocent per kilometer waarbij 19 eurocent belasting vrij uitbetaald mag 

worden en over de resterende 10 cent is het geldende belastingtarief van toepassing.  

Deze regeling is van toepassing na 1-8-2020 

Dienstreizen zijn geen reizen in het kader van het woon-werkverkeer (hiervoor bestaat 

nog een regeling binnen de CAO- PO 2019-2020 die Noventa van toepassing verklaard 

per 1-8-2020 en mogen ook niet vervangend zijn voor reizen, die vallen onder de 

regeling woon-werkverkeer. 

Welke reizen worden gezien als dienstreizen: (reizen die noodzakelijk zijn bij de 

uitoefening van het beroep). Een aantal voorbeelden: 

- Reizen waarbij de medewerker haar/zijn auto beschikbaar stelt bij uitjes, 

excursies met kinderen van de school (ook externen mogen dan een 

reiskostendeclaratie indienen) 

- Reizen voor het bezoeken van studiedagen (e.d.) werkbezoeken en vergaderingen 

in het belang van de school/ de organisatie Noventa (kenniskringen, 

directeurenoverleg, GMR-vergaderingen etc.)  

- De reizen van de bepaalde medewerkers tussen de scholen (meerscholen-

directeur/ NT2 docent)  

- De reizen van de beleidsmedewerkers en de bestuurder bij het afleggen van 

werkbezoeken op de scholen. 

- Het bezoeken van netwerkbijeenkomsten in het belang van de school en/of de 

organisatie 

- De reizen ter voorbereiding van of bij de uitvoering van 

schoolreizen/schoolkampen 

- Noodzakelijk overlegmomenten buiten de school met ouders en/of instanties 

- Overige reizen ter beoordeling van de directeur en bij twijfel ter beoordeling van 

de directeur-bestuurder. 

• Bij uitgebreide studietrajecten waarbij Noventa de studiekosten (grotendeels) 

betaald kunnen ten aanzien van de reiskosten afwijkende afspraken worden 

gemaakt, waarbij de reiskosten gezien kunnen worden als een eigen investering in 

de opleiding.   

 

Voorstel, ter instemming van de GMR, is om deze regeling aan te beiden aan de 

werknemers per 1-8-2020. 

 

3. Vergoedingsregeling woon-werkverkeer 

Noventa gaat hiervoor geen eigen regeling opstellen en blijft de regeling van de 

CAO PO 2019-2020artikel 7.2 conform de tabel in bijlage A10 hanteren. 

Voorstel, ter instemming van de GMR,  is om deze regeling aan te beiden aan de 

werknemers per 1-8-2020. 
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4. Regeling Vergaderkosten   

Op het moment dat er binnen de organisatie avondvergaderingen georganiseerd 

zijn/worden kan er besloten worden dat de Stichting Noventa of haar school zorgdragen 

voor het verstrekken van een eenvoudige maaltijd, waarvoor de kosten voor rekening 

komen van de stichting Noventa. Dit ter beoordeling aan de directeuren van de scholen 

met en maximum van 150 euro per gebeurtenis (maximaal 3 x per jaar) en/of de 

directeur-bestuurder.  

Voorstel, ter instemming van de GMR,  is om deze regeling aan te beiden aan de scholen 

per 1-8-2020. 
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Bijlage 1 

 
1. Verhuiskosten: 

• fiscale regelgeving,  
• vergoedingsregeling verhuiskosten en  
• vergoedingsregeling pensionkosten 

 
Fiscale regelgeving 

 

  Ter informatie: 
Uit ‘Handboek loonheffingen belastingen 2020’ 

 

20.1.5 Verhuizingen 

Vergoedingen voor verhuiskosten horen in het algemeen tot het loon, maar u kunt voor 

de verhuiskosten van een werknemer een gericht vrijgestelde vergoeding betalen als de 

verhuizing verband houdt met de dienstbetrekking. 

U mag een gericht vrijgestelde verhuiskostenvergoeding geven van maximaal € 7.750 

naast de vergoeding van de werkelijke kosten voor het overbrengen van de boedel. 

Voorwaarde is wel dat het gaat om een verhuizing die voldoende samenhangt met de 

dienstbetrekking. Voldoende verband met de dienstbetrekking is in ieder geval 

aanwezig als aan de volgende 2 voorwaarden is voldaan: 

- De werknemer verhuist binnen 2 jaar na aanvaarding van een nieuwe 

dienstbetrekking of na overplaatsing. 

- De werknemer woont meer dan 25 kilometer van het werk en verhuist, waardoor 

de afstand tussen zijn nieuwe woning en zijn werk ten minste 60% minder wordt. 
 

 
Vergoedingsregeling verhuiskosten niet meer van toepassing per 1-8-2020 

 

Verhuiskostenregeling 

1. De werknemer die verhuist ten behoeve van de uitoefening van zijn functie, 

ontvangt een tegemoetkoming van de werkgever, indien: 

a. hij is benoemd voor ten minste één jaar en 

b. hij op een afstand van meer dan 25 kilometer woont van de plaats van 

tewerkstelling en 

c. hij de afstand tot de nieuwe standplaats verkleint, ná verhuizing met tenminste 

60% en 

d. hij uiterlijk binnen 6 maanden na de verhuizing een verzoek voor 

tegemoetkoming indient. 

2. De werknemer heeft aanspraak op de tegemoetkoming indien de in het 

eerste lid bedoelde verhuizing plaatsvindt binnen een termijn van twee jaar, 

te rekenen vanaf het moment van indiensttreding dan wel overplaatsing. 

3. Een tegemoetkoming in de verhuiskosten wordt slechts éénmaal in de vijf jaren 
verleend. 

4. De werknemer is gehouden de ontvangen tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk 

terug te betalen, indien het dienstverband, voor bepaalde of onbepaalde tijd, 

binnen drie jaar na toekenning van de verhuiskostenvergoeding wordt beëindigd, 

hetzij op eigen verzoek ofwel als gevolg van aan hem te wijten feiten of 
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omstandigheden. 

5. Indien er sprake is van de verplichting tot terugbetaling zoals bepaald in het 

vorige lid wordt de hoogte van het terug te betalen bedrag bepaald volgens de 

formule P/36 maal het toegekende bedrag. P is hierbij 36 minus het aantal hele 

maanden dat ligt tussen toekenning van het bedrag en het moment van 

beëindiging van het dienstverband. 

6. De tegemoetkoming in de verhuiskosten omvat: 

a. een forfaitaire tegemoetkoming voor alle andere direct uit de verhuizing 

voortvloeiende kosten vastgesteld op 12% van het jaarsalaris*, met een 

minimum van € 1820,- en een maximum van € 5.445,- 

b. De werkgever stelt de hoogte van de tegemoetkoming zoals vermeld onder lid 

6a, vast op grond van een door de werknemer tezamen met betaalbewijzen 

ingediende declaratie. 

 
Samenloop verhuiskostenvergoedingen 

1. Bij een verhuizing van een gezin waarvan beide echtgenoten aanspraak kunnen maken 

op een tegemoetkoming in de verhuiskosten op grond van deze regeling heeft ieder recht 

op de helft van de in artikel 1, zesde lid, bedoelde vergoedingen 

 

2. Indien het betreft een verhuizing van een gezin waarvan één van de echtgenoten 

aanspraak kan maken op een tegemoetkoming in de verhuiskosten op grond van deze 

regeling en de andere echtgenoot uit andere hoofde een verhuiskostenvergoeding 

ontvangt, wordt de tegemoetkoming slechts verstrekt voor zover deze de 

tegemoetkoming die uit andere hoofde wordt ontvangen, te boven gaat. 

 

*Jaarsalaris: 12 keer het brutoloon in de maand van verhuizing plus 8% vakantie-uitkering. 

 

Regeling pensionkosten niet meer van toepassing per 1-8-2020 

 

 Pensionkosten 

1. De werknemer die bij een verhuizing in aanmerking zou komen voor een 

tegemoetkoming in de verhuiskosten en die naar het oordeel van de werkgever niet in de 

gelegenheid is dagelijks heen en weer te reizen tussen zijn woning en de plaats van 

tewerkstelling, heeft gedurende het eerste jaar, gerekend vanaf het moment van 

benoeming of aanstelling, aanspraak op een tegemoetkoming in te maken 

pensionkosten. 

2. De in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming bedraagt 90% van de werkelijk 

gemaakte pensionkosten, tot ten hoogste het bedrag van € 375 per maand. 

3. Daarnaast ontvangt de werknemer een tegemoetkoming in de te maken reiskosten 

binnen Nederland om éénmaal per week zijn woning te bezoeken. 
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2.Vergoedingsregeling dienstreizen en verblijfkosten  

   van toepassing  per 1-8-2020 

 

Zakelijke reis- en verblijfkosten 

1. Aan de werknemer die een dienstreis maakt, wordt een tegemoetkoming toegekend in de 

gemaakte reis- en verblijfkosten. 

2. De dienstreizen worden in beginsel vergoed op basis van het reizen met openbaar vervoer, tarief 

tweede klas. 

3. De werkgever kan de werknemer toestemming verlenen om tegen vergoeding 

de eigen auto te gebruiken. 

4. De aanspraak op een vergoeding op basis van het derde lid bestaat uit een bedrag 

van € 0,28 bruto per kilometer waarvan € 0,19 onbelast is en het overige belast. 

5. Indien een werknemer voor de dag dat de dienstreis wordt gemaakt een forfaitaire 

vergoeding inzake reiskosten woning-werkverkeer ontvangt, wordt deze in 

mindering gebracht op de vergoeding van de dienstreis. 

6. De dienstreis wordt gerekend vanaf de woning van de werknemer. 

7. Verblijfkosten worden vergoed op grond van een door de werknemer 

ingediende declaratie waarbij een maximum van € 100 per verblijf (lees: 

overnachting) geldt. Op basis van vooraf instemming met de werkgever 

kunnen deze kosten worden gedeclareerd. 

8. De werkgever maakt bij het verstrekken van een vergoeding voor verplaatsingskosten 

gebruik van de salderingsregelingen zoals opgenomen in de geldende fiscale regelgeving. 

 

Aanvraag vergoedingen 

Het verzoek om toekenning van een tegemoetkoming in de pensionkosten en de 

zakelijke reis-en verblijfkosten zoals genoemd in artikel 1, dient uiterlijk 31 

december van het betreffende kalenderjaar bij de werkgever te zijn ingediend. 
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Instemmimg GMR 

 

 

Datum……………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………………….    ………………………………………….. 

Voorzitter GMR      Secretaris GMR 

L van der Veen      F. Koksma 

 


