
Over reiskosten, dienstreizen en parkeerkosten 
 
Voor alle personeelsleden van ABSA gelden de volgende afspraken. 
 
 
Woon-werkverkeer 
Vergoeding van de reiskosten voor woon-werkverkeer vindt plaats conform de wettelijke 
regelingen. Bij indiensttreding, verhuizing of verandering van werktijdfactor dient daarvoor 
een formulier ingevuld te worden voor de salarisadministratie. 
 
Om in aanmerking te komen voor reiskosten moet je meer dan 7 km van je werk wonen. 
Afstandsberekening conform de ANWB routeplanner. Als je vanaf 7,1 km van je werk woont 
en je werkt één dag per week ontvang je € 1,09 per maand. Dat bedrag loopt op bij grotere 

afstanden tot maximaal 21,5 km. 
Werk je 5 dagen en woon je 22 km van je werk ontvang je de maximum vergoeding van € 

78, 80 per maand. 
 
In de maanden juli en augustus ontvang je geen reiskostenvergoeding. 
Als je langer dan 2 weken ziek bent stopt de vergoeding m.i.v. de derde week. 
 
Met ingang van 2010 wordt gebruik gemaakt van de zgn. Cafetaria-regeling waardoor een 
groot deel van de woonwerk-reiskosten belastingvrij kan worden uitgekeerd.  
 
Dienst / zakelijke reizen 
Een dienstreis / zakelijke reis is een reis die een personeelslid moet afleggen voor zakelijke 
bezoeken. Een studiedag, een congres, een collegaschool, een bedrijf, extra avond 
activiteiten als MR bijeenkomsten, bezoek van de oudervereniging, e.d.  
Vergoeding van deze reiskosten kan op basis van werkelijke prijs openbaar vervoer 
[vervoersbewijzen meesturen met declaratie] of bij gebruik van eigen auto met kilometer 
declaratie. De vergoeding is dan € 0,28 per kilometer, waarvan € 0,09 belast. Noodzakelijke 
parkeerkosten kunnen ook gedeclareerd worden. 
Voor de declaratie van dienstreizen / parkeerkosten heeft OSG een apart formulier. 
 
 
Verder kent het rechtspositiebesluit nog de volgende vergoedingsregelingen: 
  
Verblijfskosten: indien het werk met zich meebrengt dat het personeelslid buitenshuis 
overnacht. Vergoeding op basis van werkelijke kosten. Maximum in overleg met bestuur. 
Verhuiskosten: een werknemer die van > 20 km verhuist naar < 20 km met een minimum 
van 5 km bekorting van de reis, komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de 
verhuiskosten. Daar zijn nogal wat voorwaarden aan verbonden. 
Fietsregeling [voor woon-werkverkeer]: Indien een personeelslid voor meer dan de helft van 
het aantal werkdagen met de fiets naar het werk reist, kunnen de aanschafkosten van die 
fiets tot een maximum van € 749 worden verrekend met het bruto salaris. Tegelijk kunnen 
fietsaccessoires tot maximaal  €82 worden verrekend. Ook daarvoor heeft OSG een 
aanvraagformulier. Vereist is een officiële nota met naam en adres van betrokkene. 
Spaarloon en levensloopregeling: Per 01-01-2012 afgeschaft 
 
Voor uitgebreider informatie over al deze regelingen: zie hoofdstuk 7 van de CAO PO 
O.a. te vinden op de site van de PO Raad [ www.poraad.nl ]  
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