
 
 
 

 

Bijdrage fiets, sport-beweging-

ontspanning en digitale apparatuur  
 

Inleiding   

Binnen De Waalboog hebben we al langere tijd een aantal flexibele arbeidsvoorwaarden waar 

je als medewerker gebruik van kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan de fietsregeling. Sinds 1 

januari 2015 gelden de fiscale regels van de werkkostenregeling bij het aanbieden en uitvoeren 

van flexibele arbeidsvoorwaarden. Binnen De Waalboog is er binnen de werkkostenregeling 

nog ruimte beschikbaar voor een uitbreiding in het aanbod flexibele arbeidsvoorwaarden. 

Deze ruimte willen we graag benutten en hebben we gekoppeld aan het thema duurzame 

inzetbaarheid. De vrije ruimte die vanuit de werkkostenregeling beschikbaar is wordt jaarlijks 

opnieuw vastgesteld. 

 

Een van de veel gehoorde wensen vanuit medewerkers (in het kader van duurzame 

inzetbaarheid) is een bijdrage voor sport. Deze wens hebben we meegenomen. De uitbreiding 

van de flexibele arbeidsvoorwaarden is verdeeld in het thema Gezondheid en Vitaliteit en het 

thema Ontwikkelen. 

 

Vanuit het thema Gezondheid en Vitaliteit is het mogelijk gebruik te maken van: 

1) de fietsregeling, omdat we het fietsen naar het werk willen blijven stimuleren; 

2) een bijdrage aan een abonnement sport, beweging en ontspanning of benodigde 

accessoires. Waarbij het niet uitmaakt of je kiest voor fitness, zwemmen, yoga, enz.. 

 

Vanuit het thema Ontwikkelen is het mogelijk om gebruik te maken van: 

3) een bijdrage voor aanschaf digitale apparatuur. Waarbij je kunt denken aan de aanschaf van 

een pc, laptop of tablet. Mobiele telefoons vallen hier niet onder.  

 

Criteria  

- Jaarlijks kun je eenmalig gebruik maken van de bijdrage sport, beweging en 

ontspanning. Daarnaast kun je in datzelfde jaar ook gebruik maken van de fietsregeling 

of van de bijdrage digitale apparatuur, waarbij voor de fietsregeling geldt dat je daar 1 

keer per 5 jaar aan kunt deelnemen. Als je bij één van de regelingen een aanvraag doet 

onder het maximum bedrag dan is het niet zo dat je het resterende bedrag nog voor 

iets anders in kunt zetten. 

- Aflossen doe je binnen 2 jaar. 
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- Indien het maximum van het budget per regeling gedurende het jaar is bereikt, dan 

worden de aanvragen die daarop volgen afgewezen. De beoordeling van de aanvragen 

gebeurt op basis van datum indienen aanvraag. 

- Indien een aanvraag van een medewerker gedurende het lopende jaar wordt 

afgewezen vanwege het overschrijden van het budget per regeling, dan heeft de 

medeweker in het daarop volgende jaar een voorkeursrecht. 

- De fietsregeling, de bijdrage thema sport, beweging en ontspanning en de bijdrage 

thema ontwikkelen is van toepassing op alle medewerkers die minimaal 3 maanden in 

dienst zijn. 

- Voor leerlingen die nieuw gaan starten bij De Waalboog geldt op bovenstaande een 

uitzondering. Zij kunnen bij aanvang dienstverband direct gebruik maken van de 

bijdrage mobiele middelen, zodat ze een laptop kunnen aanschaffen. Voor de overige 

bijdragen geldt wel dat men 3 maanden in dienst moet zijn. 

- Het geldt voor medewerkers met een vast en een tijdelijk dienstverband. Waarbij 

aangemerkt moet worden dat voor medewerkers met een 0-urencontract of een 

kleine contractomvang er sprake moet zijn van voldoende inkomen om te kunnen 

aflossen.  

- Jaarlijks wordt het maximum budget vastgesteld.  

- Als het budget overschreden dreigt te worden zijn aanvragen niet meer mogelijk.  

- Uitgesloten zijn vakantiekrachten, stagiaires en de bestuurder.  

 

Beschikbaar bedrag per regeling 

• De fietsregeling tot een maximum van € 1.250,= per medewerker. Dit is een 

bruto/netto verrekening. Maximum budget is vastgesteld op € 80.000,=. 

• Sport, bewegen en ontspanning, tot een maximum van € 100,= per medewerker. Dit is 

een netto verstrekking. Maximum budget is vastgesteld op € 40.000,=.  

• Digitale apparatuur, tot een maximum van € 500,= bruto per medewerker. Maximum 

budget is vastgesteld op € 30.000,=.  

 

In te zetten bronnen 

De volgende bronnen kunnen worden ingezet t.b.v. deelname aan deze regeling: 

 

Tijdbronnen: 

• Bovenwettelijke vakantie-uren (de uren boven het wettelijk minimum van 4 keer je 

arbeidsduur per week); 

• Plusuren, mits deze gemaakt zijn met instemming van de leidinggevende en 

geregistreerd staan in het roostersysteem. 

 

Geldbronnen: 

• Bruto maandsalaris, mits bij het inzetten van deze bron het bruto maandsalaris niet 

onder het geldend wettelijk minimumloon uitkomt; 

• Bruto vakantietoeslag: het verschil tussen de vakantietoeslag op grond van de cao en 

de wettelijke minimum vakantietoeslag (8% van het minimumloon); 

• Bruto eindejaarsuitkering; 

• Bijzondere toeslagen, zoals waarnemingstoeslag of gratificatie; 

• Geldelijke vergoeding voor onregelmatige dienst. 
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Bij het bepalen van het uurloon (en daarmee de waarde van de vakantie-uren en de plusuren) 

is de datum van de factuur het uitgangspunt. Het voor de terugbetaling te hanteren uurloon 

blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst ongewijzigd. 

 

Gevolgen voor deelname 

Het inzetten van geldbronnen heeft nadelige gevolgen voor het inkomen en sociale zekerheid. 

Onderstaande gevolgen kunnen optreden als gevolg van deelname aan deze regeling. De 

medewerker kan zich tijdens en/of na deelname aan de regeling niet beroepen op 

onbekendheid met deze gevolgen. 

• Verlaging van het loon in het kader van de sociale verzekeringswetten, zoals de ZW, 

WW en WAO/WIA; 

• Verlaging van de grondslag voor de berekening van de vakantietoeslag en 

eindejaarsuitkering; 

• Verlaging van het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke toeslagen, zoals 

huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming studiekosten; 

• Geen verlaging van de loonafhankelijke arbeidsvoorwaarden zoals ORT en meerwerk; 

• Geen verlaging van de grondslag voor de berekening van het pensioen en de uit dien 

hoofde verschuldigde premies, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van het 

Besluit van 22 februari 2002, nr. CPP2001/3047. 

 

Bij vragen over de gevolgen voor het inkomen en sociale zekerheid kan contact opgenomen 

worden met afdeling P&O of de salarisadministratie. 

 

Einde dienstverband 

Indien gedurende de looptijd van de aflossing het dienstverband wordt beëindigd, ongeacht de 

reden daartoe, is de werkgever gerechtigd het openstaande bedrag ineens te verrekenen met 

de eindafrekening van het salaris van de medewerker. 

 

Procedure voor deelname 

Jaarlijks kun je gebruik maken van de bijdrage sport, beweging en ontspanning. Daarnaast kun 

je ook nog gebruik maken van de fietsregeling of van de bijdrage digitale apparatuur. Waarbij 

voor de fietsregeling geldt dat je daar 1 keer per 5 jaar aan kunt deelnemen.  

 

1. Je start in Youforce de mutatie op: tabblad MKSA (meerkeuze systeem 

arbeidsvoorwaarden) en vervolgens op de tab secundaire arbeidsvoorwaarden fiets, of 

de tab secundaire arbeidsvoorwaarden sport, beweging en ontspanning of de tab 

secundaire arbeidsvoorwaarden digitale apparatuur.  

 

2. De personeelsadministratie toetst de aanvraag en bericht de medewerker of de 

aanvraag is goedgekeurd of wordt afgewezen. Indien de medewerker een fiets, 

sportabonnement/accessoires of digitale apparatuur aanschaft zonder goedkeuring 

voor deelname, zijn de eventuele risico’s voor de medewerker. 
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3. Bij goedkeuring komt de aanvraag bij de medewerker in youforce terug. Nu kan de 

medewerker over gaan tot aanschaf. Na aanschaf voegt de medewerker de 

factuur/rekening of het abonnement als bijlage toe aan de aanvraag en stuurt deze 

opnieuw in voor verdere verwerking. 

 

4. De salarisadministratie fiatteert en verwerkt de aanvraag in Youforce. Het bedrag dat 

voor verrekening in aanmerking komt, wordt netto uitbetaald via het eerstvolgende 

salaris. Vervolgens vindt de inhouding plaats zoals door de medewerker aangegeven. 

Voor sport, beweging en ontspanning is sprake van een netto verstrekking, dus vindt 

er geen inhouding plaats.  

 

5. De inhouding van tijdbronnen wordt verwerkt in het personeelssysteem, waarna ook 

in het roostersysteem de inhouding van uren zichtbaar wordt.  
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