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AANVRAAGFORMULIER REISKOSTENVERGOEDING
WOON- /WERKVERKEER (betrekkingen langer dan 4 weken)
Indienen voor 31 december van het betreffende kalenderjaar! (art 7.5a CAO PO)
(geboortenaam + voorletters)
Functiecategorie
Er is geen functiecategorie gekozen
Vergoeding
Werkzaam op
Koptekst
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Hoofdgebouw
Dislocatie A
Dislocatie B
*Om de afstand te berekenen dient u gebruik te maken van de ANWB routeplanner. Deze vindt u op www.anwb.nl. U dient beide volledige adressen in te vullen en berekening te laten plaatsvinden op basis van de snelste route. U dient een printversie van de berekening mee te sturen! 
Aldus naar waarheid ingevuld,
Handtekening aanvrager/aanvraagster
Als u het formulier volledig heeft ingevuld print u het uit en stuurt het ondertekend op naar Vizyr
Deze ruimte is bestemd voor de PSA
Aanvraagformulier reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer
(langdurige betrekkingen, langer dan 4 weken)
 
Personeel dat onder de CAO PO valt, heeft recht op een vergoeding woningwerkverkeer conform het gestelde in artikel 7.3. Hieronder de tekst van dit artikel:
 
 7.3 Vergoedingsregeling woningwerkverkeer
 
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 kilometers 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 4,35.
6.         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.
7.         Werknemers behorend tot de functiecategorie van onderwijsondersteunend personeel zonder lesgevende 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.
 
 
Invulinstructie:
 
De rubrieken 1 tot en met 7 en 10 spreken voor zich.
 
Rubriek 8         : Datum ingang is de datum vanaf u een vergoeding wenst te ontvangen. Datum einde dient te worden ingevuld als het recht op reiskosten vervalt. Bijvoorbeeld a.g.v. een verhuizing, waardoor het aantal kilometers enkele reis minder dan 7,1 wordt. 
 
Rubriek 9         : Om de afstand te berekenen dient u gebruik te maken van de ANWB routeplanner. Deze vindt u op www.anwb.nl. U dient beide volledige adressen in te vullen en berekening te laten plaatsvinden op basis van de snelste route. U dient altijd de enkele reisafstand in te vullen. U dient een printversie van de berekening mee te sturen.
 
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de personeelsadministratie van Vizyr: 045-8504709.
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