
 

 

Hardenberg, december 2018 
 

 
Aan: de medewerkers van de bedrijven aangesloten bij de  
Werkgevers Vereniging OWASE (WVO)  
 
 

Betreft: Vergoedingsregeling 2019 voor OWASE-bedrijven 
 
 

Geachte collega’s,  
 
 
De volgende vergoedingen zijn voor 2019 vastgesteld. 
 
Let op: deze vergoedingen kúnnen onderdeel uitmaken van de zogenaamde 
Werkkostenregeling (zie onderaan deze communicatie). 
 
Cirkelvergoedingen 
 

  Per Op 

reisafstand maand dagbasis 

  2019 2019 

05 - 10 km € 18,27 € 0,84 

10 - 15 km € 54,38 € 2,50 

15 - 20 km € 80,91 € 3,72 

20 - 25 km € 108,32 € 4,98 

25 - 35 km € 136,81 € 6,29 

> 35 km € 161,60 € 7,43 

 
Werknemers die 5 dagen per week werken krijgen een vaste maandelijkse 
cirkelvergoeding zoals opgenomen in de 2e kolom. Voor de overige werknemers wordt de 
maandelijkse cirkelvergoeding gebaseerd op de dagvergoeding (3e kolom) en het 
werkelijke aantal werkdagen in de betreffende maand. 
         
Bovenstaande bedragen worden als vaste vergoedingen uitbetaald, ook in geval van 
vakantie, snipperdagen, ATV-dagen, alsmede in geval van ziekte voor zover deze niet 
langer duurt dan 5 achtereenvolgende werkdagen. Betaling tijdens de verdere duur van 
de ziekte vindt niet plaats. 
 
Reiskosten bij overwerk (bedragen per rit heen en terug) 
Deze vergoeding geldt alleen voor werknemers die een extra reis maken. 
 

reisafstand 2018 2019 

05 - 10 km € 1,25 € 1,28 

10 - 15 km € 3,33 € 3,39 

15 - 20 km € 4,87 € 4,96 

20 - 25 km € 6,47 € 6,58 

25 - 35 km € 8,08 € 8,22 

> 35 km € 9,72 € 9,89 

 
Kilometervergoeding 
De vergoeding voor het rijden van zakelijke kilometers in een privé-auto is bepaald op  
€ 0,28 per kilometer. Hiervan kan € 0,19 netto worden uitgekeerd en zal € 0,09 volgens 
de fiscale regels worden belast. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Eigen bijdrage volledige telefoonvergoeding 
Indien van toepassing is de bijdrage voor een volledige telefoonvergoeding € 22,69 netto 
per maand.  
 
Vergoedingsregeling EHBO-ers en BHV-ers 
De vaste onkostenvergoeding in 2018 voor EHBO-ers en BHV-ers wordt in december 
2018 uitgekeerd, en is vastgesteld op € 129,57. 
 
Ook de onkostenvergoeding voor 2019 is vastgesteld. In december 2019 wordt  
€ 133,33 uitgekeerd. 
 
Werkkostenregeling 
Bij een aantal OWASE-bedrijven kunnen bovenvermelde onkostenvergoedingen 
onderdeel uitmaken van de zogenaamde Werkkostenregeling. In de Werkkostenregeling 
regeling mag de werkgever in 2019 maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de vrije 
ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan haar werknemers. 
De invulling van deze vrije ruimte verschilt per (OWASE-)bedrijf en wordt vastgesteld in 
overleg met de Ondernemingsraad. 
 


