Uitruilregelingen binnen de Onderwijsgroep Galilei.

Wij bieden u de mogelijkheid om een deel van de loonheffing over de eindejaarsuitkering en/of
vakantietoeslag uit te ruilen met onderstaande regelingen. Hierdoor wordt uw loon verlaagd en betaald
u minder loonbelasting, vervolgens ontvangt u een onbelaste vergoeding voor de regeling waarvan u
gebruik wenst te maken.
Uw voordeel is dat u in december of mei meer over houdt doordat u minder loonheffing betaald.
Doordat uw bruto eindejaarsuitkeringbedrag of vakantietoeslag lager wordt, kan dit wel een klein effect
hebben als u op korte termijn in een uitkeringssituatie terechtkomt.
In Self Service van Raet/Youforce kunt u uw aanvraag indienen. (https://www.raet.nl/inloggen)
Meer informatie over onderstaande regelingen is te vinden op deze website.

Vakbondslidmaatschap
Vakbondsleden ontvangen via hun vakbond een aanvraagformulier voor het lopende kalenderjaar. Dit
formulier moet voor 1 november van het lopende jaar via de Self Service worden doorgestuurd.

Fietsregeling
Op basis van de fietsregeling kunnen collega’s eenmaal in de drie jaar de aanschaf van een fiets tot
maximaal € 749,00, de aanschaf van accessoires zoals regenkleding tot maximaal € 82,00 per jaar
en het bedrag voor de fietsverzekering, uitruilen met de eindejaarsuitkering of vakantietoeslag.

Reiskosten woon-werkverkeer
De fiscus stelt dat de reiskosten woon-werk maximaal 0,19 cent per km bedraagt. De CAO-VO
vergoedt 12 cent per km en het verschil mag u uitruilen met uw eindejaarsuitkering.
U moet wel rekening houden met het maximum te vergoeden aantal km. De onderwijsgroep Galilei
heeft dit vastgesteld op een maximum van 120 km v.v.
Deelname aan de uitruilregeling reiskosten woon-werkverkeer dient u voor 20 november via Self
Service aan te geven.

Vitaliteit en bewegen
Deze regeling is ter bevordering van vitaliteit en beweging. De jaarcontributie van fitnesscentra en
sportverenigingen zoals vermeld in de regeling kunt u uitruilen met uw vakantietoeslag of
eindejaarsuitkering.
Deelname aan de uitruilregeling vitaliteit en bewegen dient u voor 15 april of voor 20 november via de
Self Service in Youforce aan te geven. Hierbij dient u een jaarfactuur van de vereniging, die voldoet
aan de voorwaarden, bij te voegen.
.

