
De uitruilregeling reiskosten woon-werk nader uitgelegd 

Onze huidige woonwerkvergoedingsregeling  wordt volgens de CAO-PO artikel 7.2 

“Vergoedingsregeling woning-werkverkeer” uitgevoerd. Dit houdt in dat de maandelijkse vergoeding 

op basis van enkele reis en volgens de tabel in de CAO wordt uitbetaald. Daarnaast worden de eerste 

7 kilometers niet vergoed. Ook in de maanden juli en augustus worden geen reiskosten woon-werk 

uitbetaald. 

De overheid (belastingdienst) kent, ten opzichte van onze CAO, een ruimere regeling voor reiskosten 

(€0,19 per kilometer (vice versa)). 

Het toepassen van de regeling van de belastingdienst staat in feite voor alle collega’s  open en om 

dat te verwezenlijken, is de “uitruilregeling reiskosten” in het leven geroepen. Deze regeling staat toe 

dat volgens bepaalde voorwaarden iedereen reiskosten woon-werk kan ontvangen. Hiervoor lever je 

een deel brutoloon in om dat deel netto te ontvangen. 

Bij MOVARE kunnen we een deel van de (bruto) eindejaarsuitkering uitruilen voor de uitruilregeling 

reiskosten. Je dient je hiervoor dan wel aan te melden via InSite. 

Hoe de uitruilregeling reiskosten werkt, wordt uitgelegd in 2 voorbeelden. 

 

Voorbeeld 1 zonder woonwerkvergoeding: 

Fulltimer Tinus werkt 5 dagen per week; 

Enkele reisafstand van woning naar werk: 7 kilometer; 

Woonwerkvergoeding CAO: €0,00 

Bruto eindejaarsuitkering: €2.000 

Bijzonder tarief: 40% 

Regeling belastingdienst: aantal werkdagen op jaarbasis is 214 (hier is al rekening gehouden met 

verlof, verzuim, e.d.) geldend voor een fulltimer, parttimers naar rato. Voor reisafstand wordt de 

heen- én terugweg berekend. 

Uitwerking: 

Regeling Belastingdienst: 214 dagen * 14 km * €0,19 =    €569,24 

Ontvangen woonwerkvergoeding CAO:                         -/-  €    0,00 

Uit te ruilen bedrag:       €569,24 

Door de bruto eindejaarsuitkering met €569,24 te verlagen, wordt €569,24 netto aan reiskosten 

ontvangen. 

 

 

 

 



Toepassen uitruilregeling  Niet toepassen uitruilregeling 

Eindejaarsuitkering  € 2.000,00    € 2.000,00 

Uitruilen  -/- €    569,24    €        0,00 

Loonheffing (40%) -/- €    572,30   -/- €    800,00 

Netto eindejaarsuitkering €    858,46    € 1.200,00 

Reiskosten uit uitruil  €    569,24    €         0,00  

Netto te ontvangen  € 1.427,70    € 1.200,00 

 

Door het toepassen van de uitruilregeling reiskosten ontvangt Tinus €227,70 meer netto salaris. 

 

Ook collega’s die een woonwerkvergoeding ontvangen, kunnen deelnemen aan de uitruilregeling 

reiskosten. 

Zie voorbeeld 2 

Voorbeeld 2 met woonwerkvergoeding: 

Fulltimer Arie werkt 5 dagen per week; 

Enkele reisafstand van woning naar werk: 22 kilometer; 

Woonwerkvergoeding CAO: €78,80 per maand, €788 per jaar (juli en augustus geen uitbetaling) 

Bruto eindejaarsuitkering: €2.000 

Bijzonder tarief: 40% 

Regeling belastingdienst: aantal werkdagen op jaarbasis is 214 (hier is al rekening gehouden met 

verlof, verzuim, e.d.) geldend voor een fulltimer, parttimers naar rato. Voor reisafstand wordt de 

heen- én terugweg berekend. 

Uitwerking: 

Regeling Belastingdienst: 214 dagen * 44 km * €0,19 =   €1.789,04 

Ontvangen woonwerkvergoeding CAO:                       -/-   €   788,00 

Uit te ruilen bedrag:      €1.001,04 

Door de bruto eindejaarsuitkering met €1.001,04 te verlagen, wordt €1.001,04 netto aan reiskosten 

ontvangen. 

 

 

 

 



 

Toepassen uitruilregeling  Niet toepassen uitruilregeling 

Eindejaarsuitkering  € 2.000,00    € 2.000,00 

Uitruilen  -/- € 1.001,04    €        0,00 

Loonheffing (40%) -/- €    399,58   -/- €    800,00 

Netto eindejaarsuitkering €    601,46    € 1.200,00 

Reiskosten uit uitruil  € 1.001,04    €         0,00  

Netto te ontvangen  € 1.602,50    € 1.200,00 

 

Door het toepassen van de uitruilregeling reiskosten ontvangt Arie €402,50 meer netto salaris 

 

Consequenties deelname uitruilregeling reiskosten woon-werk 

Deelname aan de uitruilregeling reiskosten woon-werk betekent dat de bruto eindejaarsuitkering 

wordt verlaagd met het bedrag dat wordt uitgeruild. Dit kan consequenties hebben voor een 

eventuele werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

  

 

 

 


