Verplaatsingskosten
7.1 Vergoedingsregeling verhuiskosten
1. De werknemer die is verhuisd ten behoeve van de uitoefening van zijn functie ontvangt een
tegemoetkoming van de werkgever, indien:
a. hij is benoemd of aangesteld voor tenminste één jaar;
b. hij op een afstand van meer dan 20 kilometer woonde van de plaats van tewerkstelling en
gaat wonen binnen een afstand van 20 kilometer van de plaats van tewerkstelling;
c. de reisafstand tussen de woning en de plaats van tewerkstelling met ten minste 5 kilometer
is bekort;
d. hij uiterlijk binnen 6 maanden na de verhuizing een verzoek voor tegemoetkoming heeft
ingediend bij de werkgever.
2a. De werknemer heeft aanspraak op de tegemoetkoming indien de in het eerste lid bedoelde
verhuizing plaatsvindt binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf het moment van
indiensttreding dan wel overplaatsing.
2b. De aanspraak op een tegemoetkoming geldt twee jaar als de werknemer is benoemd of
aangesteld in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
3. Een tegemoetkoming in de verhuiskosten wordt slechts éénmaal in de vijf jaren verleend,
tenzij de verhuizing verband houdt met een overplaatsing door de werkgever en de
overplaatsing
niet aan schuld of toedoen van de werknemer is te wijten.
4. De werknemer is gehouden de ontvangen tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk terug te
betalen, indien het dienstverband voor onbepaald 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 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 tegemoetkoming in de gemaakte kosten van transport van de inboedel van de
werknemer en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder begrepen de kosten
van het in – en uitpakken van breekbare zaken en in de te maken reiskosten ter bezichtiging
van woonruimte en in de eventuele opknapkosten aan de nieuwe woning en
dubbele woonkosten, van in totaal het bedrag, genoemd in bijlage A10 van deze CAO;
b. een forfaitaire tegemoetkoming voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende
kosten vastgesteld op 12% van het jaarsalaris, volgens de bedragen, genoemd in bijlage
A10 van deze CAO.
7. 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.
7.2 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 7.1, lid 6 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.
7.3 Vergoedingsregeling woning-werkverkeer
1. De werknemer wordt een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van het reizen tussen de
woning en de plaats van tewerkstelling, ongeacht het vervoermiddel, conform bijlage A10
van deze CAO.
2. Indien de werknemer zijn werkzaamheden in meerdere gebouwen verricht wordt de
tegemoetkoming
per gebouw berekend.

3. De afstand tussen de woning en de plaats van tewerkstelling wordt uitgedrukt in kilometers
enkele reis en wordt bepaald door de werkgever op basis van de snelste route conform de
ANWB-routeplanner.
4. Voor de eerste zeven kilometer enkele reis wordt geen vergoeding verstrekt. Dit is reeds
verwerkt in de tabel van bijlage A10 van deze CAO, waarbij het aantal kilometers zoals is
vastgesteld in het derde lid bepalend is voor de vergoeding. Hierbij geldt een maximum per
reisdag per week .
5. Voor een werknemer die minder dan eenmaal per maand gemiddeld tussen de woning en
dezelfde plaats van tewerkstelling reist, wordt de vergoeding per reisdag (in de tabel van
bijlage A10 van deze CAO aangegeven) gedeeld door 4,357.
6. Werknemers behorend tot de functiecategorieën directie, onderwijsgevend personeel
en onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden en/of behandeltaken hebben
aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten over maximaal 10 kalendermaanden
per schooljaar. De tegemoetkoming wordt niet uitbetaald in de maanden juli en augustus.
7. Werknemers behorend tot de functiecategorie onderwijsondersteunend personeel zonder
lesgebonden en/of behandeltaken hebben een aanspraak op een tegemoetkoming in de
reiskosten over maximaal 11 kalendermaanden per schooljaar. De tegemoetkoming wordt
niet uitbetaald in de maand juli.
8. Werknemers benoemd of aangesteld voor een kortere periode dan een heel schooljaar
hebben recht op een maandelijkse vergoeding van reiskosten conform de tabel opgenomen
in bijlage A10 van deze CAO, gedurende de gehele benoeming of aanstelling, voor zover
de in het zesde en zevende lid genoemde termijnen niet worden overschreden.
9. Wanneer er door de werknemer anders dan in verband met vakantieverlof gedurende een
periode van twee weken niet wordt gereisd naar de plaats van tewerkstelling, wordt de aan
de werknemer toe te kennen tegemoetkoming vanaf de derde week stopgezet.
10. Indien de werknemer in verband met de datum van indiensttreding of ontslag slechts een
deel van een maand reist, wordt de tegemoetkoming naar evenredigheid vastgesteld.
7.4 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 de te maken pensionkosten.
2. De in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming bedraagt 90% van de werkelijk gemaakte
pensionkosten, tot ten hoogste het bedrag genoemd in bijlage A10 van deze CAO.
3. Daarnaast ontvangt de werknemer een tegemoetkoming in de te maken reiskosten binnen
Nederland om eenmaal per week zijn woning te bezoeken.

