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MKSA-regeling 2020 
Cao-VVT bevat als moderne cao een systeem van flexibele arbeidsvoorwaarden, te weten het 
Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden (MKSA). De invulling ervan wordt overgelaten aan de 
individuele werkgever. Een meerkeuzesysteem is gebaseerd op het inruilen van een aantal nader 
omschreven bronnen voor een aantal nader omschreven doelen.  
 
Op basis van de door Zorgcentra Meerlanden getroffen regelingen kan de werknemer één of meer 
arbeidsvoorwaarden, of delen daarvan, inwisselen, aankopen dan wel verkopen voor een door hem of 
haar gekozen doel; hetzij in geldswaarde, hetzij in tijd. Het MKSA verschaft de medewerker de 
mogelijkheid een deel van het arbeidsvoorwaardenpakket op zijn/haar persoonlijke 
leefomstandigheden aan te passen door verschillende arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uit te ruilen.  
 
Om goed aan te sluiten op de huidige vraag van onze medewerkers en om aantrekkelijke secundaire 
arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden is de MKSA-regeling vernieuwd. De nieuwe regeling komt voort 
uit de WKR (werkkostenregeling), hierdoor is maar beperkte forfaitaire ruimte beschikbaar en is er dus 
het principe op = op. Per kwartaal zal er gemonitord worden of er voldoende ruimte beschikbaar is. Op 
deze manier kunnen er ieder kwartaal medewerkers deelnemen aan de MKSA-regeling. Voordat je dus 
van plan bent om gebruik te maken van de MKSA-regeling dien je te informeren of er voor dat kwartaal 
voldoende ruimte beschikbaar is.  
 
Indien aan het einde van het jaar blijkt dat er (in het kader van de WKR) voldoende forfaitaire ruimte 
beschikbaar is, kan van de in deze regeling genoemde maximale bedragen ten gunste van werknemer 
worden afgeweken. De beslissing om deze afwijking op de regeling toe te staan moet door het MT van 
de Meerlanden worden genomen. 
 

1. Doelgroep 
Alle medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd kunnen deelnemen aan de MKSA-
regeling. Medewerkers met een tijdelijk dienstverband kunnen deelnemen als zij minimaal één jaar in 
dienst zijn. Oproepkrachten zijn uitgesloten van de regeling, omdat zij niet beschikken over een vast 
salaris om een aflossing in te kunnen houden. Medewerkers met een loonbeslag kunnen alleen in 
overleg deelnemen.  
Daarnaast is de algemene wet- en regelgeving van toepassing en wordt op basis daarvan beoordeeld of 
iemand kan deelnemen aan de MKSA-regeling. Een voorbeeld hiervan is dat in verband met de wet WAS 
(Wet Aanpak Schijninstructie) medewerkers die het minimumloon verdienen het salaris niet als bron 
kunnen inzetten voor de MKSA, omdat er op het minimumloon geen inhoudingen gedaan mogen 
worden. 
 
Een medewerker die langdurig ziek is (langer dan vier weken) kan alleen starten met deelname aan de 
regeling als de bron verlofuren ingezet wordt. Wanneer een langdurig zieke medewerker al deelnam, 
loopt de regeling gewoon door. Mocht een werknemer hierdoor niet aan de verplichtingen kunnen 
voldoen dan zal dit verrekend worden met het brutosalaris. Werknemers die gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt zijn en hiervoor een WAO/WIA-uitkering ontvangen, kunnen deelnemen als 
deeltijdwerker voor het werkzame gedeelte. 
 

2. Bronnen 
Bij het gebruik van de MKSA-regeling kunnen diverse bronnen worden ingezet, namelijk tijd en geld. Een 
werknemer mag meerdere bronnen verruilen voor één doel en tevens mag één bron verruild worden 
voor meerdere doelen, behalve de eindejaarsuitkering. Deze bron mag slechts voor één doel worden 
ingezet. Tijdbronnen en geldbronnen die ingezet kunnen worden zijn:  
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- Vakantie uren  
o Restsaldo vakantie-uren (restsaldo voorgaande jaren) 

Indien sprake is van niet opgenomen bovenwettelijke vakantie-uren kunnen deze uren ingezet worden 
als tijdbron voor bepaalde doelen (zie ook HKZ-procedure, 5.9.3, vakantie & verlofregeling)  
Het betreft hier de bovenwettelijke vakantie uren aan het einde van het jaar.  

o Bovenwettelijke vakantie uren 
Alle bovenwettelijke dagen boven de 20 vakantiedagen mogen worden ingezet als bron voor MKSA. 
Echter met de nieuwe regeling “verlofmandje”, waarbij medewerkers vanuit dit totaalaantal uren ook 
uren voor onvoorziene gebeurtenissen, moeten inleveren is dit niet aan te raden. Inzet van meer dan 3 
bovenwettelijke vakantiedagen dient te allen tijde met de leidinggevende besproken te worden. 
De waarde van in te leveren uren wordt berekend op basis van het bruto uurloon. . 

- Tijd voor tijd uren 
Extra gewerkte uren of overuren die als tijd in het rooster geregistreerd staan worden ook wel tijd voor 
tijd uren genoemd. Deze uren kunnen ingezet worden als tijd bron. De waarde van in te leveren uren 
wordt berekend op basis van het bruto uurloon. 

- Brutosalaris  
Alle MKSA-doelen kunnen verrekend worden via het bruto maandsalaris. Echter alleen als het bruto 
salaris bij deelname niet minder is/wordt dan het wettelijk minimumloon. 

- Bruto vakantiegeld  
De vakantietoeslag (vakantiegeld) is vastgesteld in de cao, deze bedraagt 8% van het jaarsalaris en 
wordt elk jaar in mei uitbetaald. Het vakantiegeld kan helemaal of deels ingezet worden als geldbron.   

- Gratificatie 
Een gratificatie kan helemaal of deels ingezet worden als geldbron.  

- Eindejaarsuitkering 
Alle medewerkers krijgen in november een eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering kan helemaal of 
deels ingezet worden als geldbron. 
 

3. Doelen 
Met de arbeidsvoorwaarden die ingeleverd worden, kunnen doelen voor teruggekregen worden. 
Zorgcentra Meerlanden heeft ervoor gekozen de volgend doelen aan te bieden: 
 
Fietsplan 
De werknemer mag een fiets aanschaffen (E-bike is ook mogelijk) tot een maximale waarde van  
€ 1.600,- (incl. verzekering en accessoires). Een fietsverzekering is optioneel. In principe mag men 
éénmaal per drie jaar meedoen aan de fietsregeling, mocht er echter aan het eind van het jaar blijken 
dat er nog veel forfaitaire ruimte beschikbaar is dan kan een uitzondering gemaakt worden. Dit gaat 
altijd in overleg met de financiële administratie. Bij de aanschaf van een fiets dienen medewerkers 
vooraf te informeren bij de afdeling HRM of er voor dat kwartaal voldoende forfaitaire ruimte 
beschikbaar is, pas als daar akkoord op is gegeven kan de aanschaf van de fiets in werking gesteld 
worden.  
Werknemers die via het fietsplan een fiets hebben aangeschaft kunnen de kosten aan reparatie en 
onderhoud indienen tot een maximum bedrag van € 100,- per jaar.  
 
Computer/ laptop/ tablet/ iPad 
De werknemer kan (jaarlijks) een computer, laptop, tablet of iPad aanschaffen tot een maximum bedrag 
van € 800,- per jaar (inclusief Office Pakket indien wenselijk). 
N.B. in het jaar dat er een fiets aangeschaft is mag er niet deelgenomen worden aan de computer/ 
laptop/ tablet/ iPad regeling (voorbeeld: een fiets in 2019, een laptop in 2020 en 2021, een fiets in 2022, 
een laptop in 2023). 
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Sport(school) 
Alles m.b.t. sport, zoals voetbal, yoga of sportschool valt onder deze regeling, tot een maximaal bedrag 
van  
€ 300,- per jaar. Eén keer per jaar de factuur (indien aanwezig) met bankafschriften inleveren, zodat dit 
verrekend kan worden. Alle MKSA-bronnen kunnen hiervoor ingezet worden. Ook bij maandelijks 
betalen van de sport kan deel worden genomen, in dit geval dienen alle afschriften van één jaar 
ingeleverd te worden.  
 
In- of verkoop verlofuren 
Inkoop van uren van maximaal twee weken per jaar (op fulltime basis) toestaan, echter inkoop kan (bijv. 
bij een “stuwmeer” aan vakantie-uren) worden geweigerd. Verkoop van uren betreft alleen de niet-
wettelijke vakantie-uren, met een maximum van vier weken (op fulltime basis). 
 
Backcheck & stoelmassages 
Indien de werknemer gebruik wilt maken van een stoelmassage of backcheck dan kan hij/zij informeren 
bij de afdeling HRM wat de mogelijkheden zijn.   
 
Aanvullend pensioen  
Bij een volledig opgebouwd pensioen is de pensioenuitkering gemiddeld 70% van het laatst verdiende 
salaris. Is er geen volledig pensioen opgebouwd, waardoor de pensioenuitkering lager is dan gemiddeld 
70%, dan kan ervoor gekozen worden het pensioen aan te vullen via MKSA.  
 
Lidmaatschap vakbond/beroepsvereniging 
Werknemers die lid zijn van een vakbond/beroepsvereniging kunnen via MKSA bruto bronnen ruilen om 
dit lidmaatschap te betalen.  
 
Uitruil reiskostenforfait  
De meeste medewerkers van Zorgcentra Meerlanden ontvangen maandelijks een vergoeding woon-
werkverkeer. Deze vergoeding is lager dat hetgeen belastingvrij mag worden vergoed. Dit meerdere is 
de fiscale ruimte in de reiskostenvergoeding. Het is mogelijk om deze fiscale ruimte te benutten. Hierbij 
wordt de eindejaarsuitkering bruto (dus voordat er belasting geheven wordt) verlaagd met het 
onbelaste deel van de reiskostenvergoeding. In de plaats hiervan ontvangt de medewerker dit bedrag 
netto als reiskostenvergoeding. Ook medewerkers die geen reiskostenvergoeding ontvangen omdat zij 
te dichtbij wonen, kunnen hier gebruik van maken. Alleen indien er geen eindejaarsuitkering van 
toepassing is, is het mogelijk een andere bron in te zetten.  
 
Bij deelname aan de MKSA regeling is het (waar mogelijk) verplicht om een betalingsbewijs in te 
leveren (bijvoorbeeld bij contributie van de sportschool, voorgeschoten fiets & reparatie en 
onderhoud aan fiets)!  
 

4. Voordeel van MKSA 
Het te verrekenen bedrag wordt afgetrokken van het brutosalaris. Over het te verreken bedrag hoeft u 
dan geen belasting te betalen. Dit levert u een fiscaal voordeel op. Hoe groot het fiscale voordeel is, is 
afhankelijk van het belastingpercentage dat u afdraagt. Bij een laag belastingpercentage is uw fiscaal 
voordeel minder groot dan wanneer u een hoog belastingpercentage afdraagt.  
 
Over een gratificatie, vakantiegeld en eindejaarsuitkering wordt altijd een bijzonder (lees: hoger) 
percentage belasting berekend. Deze bronnen leveren dan ook het meeste fiscale voordeel op. Zie 
hieronder ter verduidelijking het voorbeeld. 
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Jan Pieterse werkt als medewerker technische dienst. Hij is toe aan een nieuwe fiets en besluit via het 
fietsenplan een fiets voor € 600,- aan te schaffen. Deze fiets wil hij verruilen door brutosalaris in te 
zetten en te verruilen in 24-maandelijkse termijnen (€25 per maand). Omdat Jan elke dag op de fiets 
naar zijn werk komt mag hij hier gebruik van maken. Het financiële verschil tussen wel of geen 
deelname aan het fietsenplan wordt hieronder uiteen gezet: 
 

 Deelname fietsenplan Fiets zelf aanschaffen 

Bruto maandsalaris 
Nieuw bruto maandsalaris 
Netto maandsalaris 
Aanschaf fiets 
Netto maandsalaris na aanschaf fiets 

€ 2.090,- 
€ 2.065,- (€2090 - €25,-) 
€ 1.396,- 
- 
€ 1.396,- 

€ 2.090,- 
 
€ 1.411,- 
€      25,-  
€ 1.386,- 

Het voordeel dat Jan via deelname aan fietsenplan behaalt is €10,-p.m. en loopt in 24 maanden op tot 
€240,-. 
 
Effecten van deelname op sociale zekerheid 

Deelname aan MKSA kan consequenties voor een aantal uitkeringen met zich meebrengen. De sociale 
zekerheid wordt namelijk berekend op basis van het brutosalaris. Is dit brutosalaris lager, dan zullen ook 
eventuele uitkeringen als ziekengeld, WW en WAO lager zijn. Door het ondertekenen van het 
keuzeformulier MKSA 2020 verklaart de werknemer hiervan op de hoogte te zijn.  
Deze effecten staan in onderstaande tabel vermeld:  
 

Keuze Effecten sociale zekerheidsuitkeringen 

Afzien bovenwettelijk 
restsaldo vakantie  

Geen effect 

Afzien van brutosalaris 
 

Lopende WAO:  geen effect 
Nieuwe WAO/WIA:           lager dagloon                   lagere WAO 
WW tijdens deelname:     lager dagloon  lagere WW  

Afzien van vakantie-uitkering  Lopende WAO:                  geen effect 
Nieuwe WAO/WIA:  lager dagloon   lagere WAO 
WW tijdens deelname:  lager dagloon  lagere WW  

Afzien van eindejaarsuitkering  Lopende WAO:                 geen effect 
Nieuwe WAO/WIA lager dagloon   lagere WAO 
WW tijdens deelname: lager dagloon  lagere WW  

Afzien van eenmalige uitkering 
of toeslag in de vorm van 
gratificatie 

Lopende WAO: geen effect 
Nieuwe WAO/WIA: geen effect, behoort niet tot het dagloon.  
WW tijdens deelname geen effect, behoort niet tot het dagloon. 

 
5. Uitdiensttreding/ wijzigingen contractomvang  

Bij beëindiging van het dienstverband wordt het restant tegoed ingehouden op het salaris en/of op de 
eindafrekening van het salaris tegen het geldende bruto uurloon.  
Wijzigingen in de omvang van het contract (bijvoorbeeld van voltijd- naar deeltijdcontract) hebben, 
uitsluitend in overleg met de werkgever, geen invloed op gemaakte afspraken voor het lopende jaar. 
Ook het opnemen van ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor de afspraken.  
 

6. Overige 
Indien op enig moment blijkt dat een ingezette bron niet toereikend is voor de aangegane verplichting, 
behoudt Zorgcentra Meerlanden zich het recht voor om, de aangegane verplichting te verrekenen met 
het salaris. Daar waar mogelijk zal dit via het brutosalaris gedaan worden.   
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7. Deelname MKSA  
De werkgever heeft de mogelijkheid om het verzoek af te wijzen in het bedrijfsbelang of vanwege het 
niet voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven onder punt 1. Over de besteding van bronnen aan 
bepaalde doelen moet overeenstemming tussen werkgever en werknemer bestaan. Afwijzingen 
behoeven een duidelijke schriftelijke informatie, bijvoorbeeld op grond van wettelijke bepalingen of 
overwegingen op het vlak van de capaciteitsbehoefte op de afdeling waardoor de uitbreiding van de 
werktijd niet zinvol is. Indien er sprake is van een gedeeltelijke toekenning is het vervolgens aan de 
werknemer om deze gedeeltelijke toekenning te aanvaarden, een nieuw voorstel te doen of het voorstel 
geheel in te trekken. 
 
Indien iemand deel wilt nemen aan een onderdeel van het MKSA kan hij/zij het MKSA-formulier invullen 
en/of informatie opvragen bij de afdeling HRM. 
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Procedure MKSA 
Indien iemand deel wil nemen aan een onderdeel van het MKSA dient hij/zij dit kenbaar te maken via 
het invullen van een keuzeformulier MKSA (bijlage). Op het formulier kan aangegeven worden wat de 
medewerker wenst in te zetten als bron of als doel. Het aanmeldingsformulier dient, indien een tijdbron 
ingezet wordt met handtekening van de leidinggevende, ingeleverd te worden bij de afdeling HRM. 
Gemaakte keuzes kunnen tussentijds niet worden gewijzigd. De aanschaf van een (elektrische) fiets, 
computer, laptop, iPad of tablet gaat altijd in overleg met de afdeling HRM.  
 
De werkgever heeft de mogelijkheid om het verzoek af te wijzen in het bedrijfsbelang. Over de 
besteding van bronnen aan bepaalde doelen moet overeenstemming tussen werkgever en werknemer 
bestaan. Afwijzingen behoeven een duidelijke schriftelijke informatie, bijvoorbeeld op grond van 
wettelijke bepalingen of overwegingen op het vlak van de capaciteitsbehoefte op de afdeling waardoor 
de uitbreiding van de werktijd niet zinvol is. Het is derhalve niet zo dat de werkgever kan zeggen 
‘afgewezen omdat de organisatie er niets voor voelt’, of iets dergelijks.  
Indien sprake is van een gedeeltelijke toekenning is het vervolgens aan de werknemer om deze 
gedeeltelijke toekenning te aanvaarden, een nieuw voorstel te doen of het voorstel geheel in te trekken. 
 
HRM maakt een mutatie en geeft dit door aan de salarisadministratie. Bij de aanschaf van een fiets, 
computer, laptop, iPad of tablet zal er een overeenkomst opgesteld worden in tweevoud, waarvan één 
exemplaar ondertekend door werknemer moet worden teruggestuurd.  
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Keuzeformulier MKSA 2020 
 

Naam:             

Geboortedatum:           

Personeelsnummer:            

De door mij gemaakte keuzes inzake MKSA zijn met ingang van        (datum) als volgt: 
 
Doel: 
 Fietsenplan 
 Laptop / Tablet/ iPad 
 Sport(school) 
 In- of verkoop verlofuren 
 Backcheck/ Stoelmassage 
 Aanvullend pensioen 
 Contributie vakbond/ beroepsvereniging 
 Uitruil reiskostenforfait 
 
Bron(nen) (meerdere opties mogelijk): 

 Vakantie uren: ______________________________________________________________ 

 Tijd voor tijd uren:         ______ 

 Bruto salaris; (aantal termijnen, indien van toepassing):       

 Vakantiegeld; in te houden bedrag:     ______  ______ 

 Eindejaarsuitkering (alleen voor reiskostenforfait); in te houden bedrag:    

 Gratificatie; in te houden bedrag:         
 
Eventuele toelichting:           
 
 
Ik verklaar door ondertekening:  

 dat ik me er van bewust ben dat eventuele gemaakte berekeningen door Zorgcentra Meerlanden ten aanzien van bruto en 
netto bedragen kunnen afwijken van werkelijke bedragen;  

 dat ik me ervan bewust ben dat door deelname aan het MKSA, de grondslag van de premies en eventuele uitkering van 
onder meer ziekengeld, de sociale verzekeringen WW, WIA, Anw en het pensioen kan worden gewijzigd; 

 van de regelingen, voorwaarden en gevolgen van deelname aan MKSA op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan; 

 akkoord te gaan met de inhouding van de door mij gekozen doelen via de door mij gekozen bronnen en hiervoor Zorgcentra 
Meerlanden te machtigen. 

 
Naam werknemer:      Datum:   ______ 
 
Handtekening:       Plaats:     
 
Indien gebruik gemaakt wordt van restsaldo vakantie-uren en/of tijd voor tijd-uren, dient uw 
leidinggevende hieronder voor toestemming te ondertekenen: 
 

Naam leidinggevende:      Datum:   ______ 

Handtekening:       Plaats:      


