Formulier reiskosten woning-werkverkeer

Gegevens werkgever
werkgever
naam school

Gegevens personeelslid
voorletters

naam*
adres
postcode

woonplaats

geboortedatum
*Gehuwde vrouwen svp meisjesnaam vermelden.
Indien u op meerdere scholen of locaties werkzaamheden verricht verzoek ik u de gegevens
per school/locatie in te vullen

Reisgegevens
postcode school huisnummer school

naam school

Werkdagen (7738)
ma di wo do vr
ma di wo do vr
ma di wo do vr

Datum ingang aanvraag

Handtekening

Formulier inzenden naar:
OOG onderwijs en jeugd afdeling PSA, Postbus 9853, 1006 AN Amsterdam
(niet invullen)
Km (4671)

Vergoeding

Paraaf medewerker

€
Tel: 020-3033150
www.oog.nl
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Toelichting reiskosten woning-werkverkeer
De vergoeding woning-werkverkeer wordt betaald op basis van de afstand tussen de
woning en het werk op basis van enkele reis en het aantal werkdagen per week. Om
voor een vergoeding in aanmerking te komen dient een enkele reis ten minste 7,1 km
te zijn volgens de snelste route.
Voor de juiste woning werk afstand word gebruikt gemaakt van de routeplanner van
de ANWB (http://route.anwb.nl).
Werknemers behorend tot de functiecategorieën directie, onderwijsgevend
personeel en onderwijsondersteunend personeel met lesgevende 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.
Werknemers behorend tot de functiecategorie van onderwijsondersteunend
personeel zonder lesgevende en/of behandeltaken hebben aanspraak op een
tegemoetkoming in de reiskosten over maximaal 11 kalendermaanden per
schooljaar. De tegemoetkoming wordt niet uitbetaald in de maand juli.
Wanneer er door de werknemer anders dan in verband met vakantieverlof
gedurende een periode van 2 weken niet wordt gereisd naar de plaats van
tewerkstelling, wordt de aan de werknemer toe te kennen tegemoetkoming vanaf de
derde week stopgezet.
Vergoeding per maand
Aantal dagen (7738)
reizen per week 1
Afstand woningwerk enkele reis
0 – 7,0 km € 7,1 – 8,4 km € 1,09
8,5 – 9,4 km € 2,19
9,5 – 10,4 km € 3,29
10,5 – 11,4 km € 4,38
11,5 – 12,4 km € 5,48
12,5 – 13,4 km € 6,58
13,5 – 14,4 km € 7,67
14,5 – 15,4 km € 8,77
15,5 – 16,4 km € 9,86
16,5 – 17,4 km € 10,96
17,5 - 18,4 km € 12,05
18,5 – 19,4 km € 13,15
19,5 – 20,4 km € 14,25
20,5 – 21,4 km € 15,34
21,5 en meer km € 15,76

2

3

€€ 2,19
€ 4,38
€ 6,57
€ 8,77
€ 10,96
€ 13,15
€ 15,34
€ 17,53
€ 19,72
€ 21,91
€ 24,11
€ 26,30
€ 28,49
€ 30,68
€ 31,52

€€ 3,28
€ 6,58
€ 9,86
€ 13,15
€ 16,44
€ 19,73
€ 23,01
€ 26,30
€ 29,59
€ 32,87
€ 36,16
€ 39,45
€ 42,74
€ 46,02
€ 47,28

4

5

€€ 4,38
€ 8,77
€ 13,15
€ 17,53
€ 21,91
€ 26,30
€ 30,68
€ 35,06
€ 39,45
€ 43,83
€ 48,22
€ 52,59
€ 56,98
€ 61,36
€ 63,04

€€ 5,47
€ 10,96
€ 16,43
€ 21,92
€ 27,39
€ 32,88
€ 38,35
€ 43,83
€ 49,31
€ 54,78
€ 60,27
€ 65,74
€ 71,23
€ 76,70
€ 78,80
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Toelichting reiskosten woning-werkverkeer
NB Bij verhuizing worden de reiskosten woning-werkverkeer beëindigd. Indien u
opnieuw recht heeft op de vergoeding dient u een nieuw aanvraagformulier in te
zenden.
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