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Mijn Benefits 
 

Wat vind je in dit hoofdstuk? 
In dit hoofdstuk van de TNO Arbeidsvoorwaarden vind je de diverse vergoedingen waar je bij TNO 
eventueel recht op hebt zoals de diverse reiskostenvergoedingen en verhuiskostenvergoedingen, 
maar ook de diverse faciliteiten die door TNO worden aangeboden. 
In het kort wordt ook nog aandacht besteed aan de verzekeringen die TNO voor diverse situaties 
voor jou als medewerker heeft afgesloten. 

 
Index 
• Kosten overnachting en verblijf 
• Verhuiskostenvergoeding 
• Verzekeringen 
• Faciliteiten voor medewerkers 
• Stichting Sociaal Personeelsfonds TNO 
• ICT-toestellen, informatie en systemen 
• Jubilea en afscheid bij pensionering resp. toepassing vertrekregeling 
• Vergoeding thuiswerkplek 
• Tegemoetkoming Thuiswerkkosten 
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Kosten overnachting en verblijf 
versie 2.1 / 1 januari 2023 

 
Dienstreizen - verblijfskosten en hotelkosten 
Noodzakelijke kosten voor een dienstreis, zoals verblijfskosten waaronder incidentele 
(hotel)overnachtingen bijvoorbeeld in verband met de uitvoering van een project, kun je na toestemming 
van je  leidinggevende declareren. 

 
Tijdelijke overnachting buiten woonplaats - pensionkosten 
TNO kan het ongewenst vinden dat je heen en weer reist tussen je werk- en woonplaats. Je krijgt 
dan een tegemoetkoming in de pensionkosten in of nabij  je standplaats. Dit is bedoeld om dubbele 
woonlasten te compenseren. De tegemoetkoming bedraagt 90% van een redelijk geachte 
overnachting met een maximum van EUR 1.000 per maand, inclusief btw. 

De tegemoetkoming voor de pensionkosten wordt zonder inhouding van loonheffing uitgekeerd 
zolang en voor zover dat fiscaal is toegestaan. Op dit moment (2022) is dat het geval indien er 
voldoende zakelijke redenen zijn om niet dichter bij het werk te gaan wonen. Daarbij kan gedacht 
worden aan tijdelijke situaties of als je nog in de proeftijd zit, in beide gevallen in combinatie met 
een lange reistijd. In andere gevallen wordt de tegemoetkoming bruto uitbetaald. 

De tegemoetkoming eindigt op de dag van je verhuizing naar de standplaats of in de buurt daarvan 
en uiterlijk op de eerste van de maand die daarop volgt. De vergoeding duurt maximaal twee jaar. 
Je ontvangt de tegemoetkoming gelijktijdig met je salaris. 
 

Reiskosten bij overnachting buiten woonplaats 
Als je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten van overnachting buiten je eigen 
woonplaats, dan bedraagt de tegemoetkoming in  de kosten woon-werkverkeer tussen het adres 
van overnachting en je standplaats zoals beschreven in de paragraaf ‘Reiskostenvergoeding 
woon-werkverkeer’ van hoofdstuk ‘Mijn Mobiliteit’ . 

Daarnaast ontvang je wekelijks een tegemoetkoming van de reiskosten van je overnachtingsadres 
naar je woning en terug ter hoogte van EUR 0,11 netto per kilometer.

https://publications.tno.nl/publication/34640400/uPCkP5/tno-mobiliteit.pdf
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Verhuiskostenvergoeding 
versie 3.6 / 1 januari 2023 

Wat is het? 
TNO vergoedt je verhuiskosten als er sprake is van een verhuizing in het belang van TNO. Dit is 
het geval bij: 
• indiensttreding bij TNO en TNO je daarbij vraagt te verhuizen.

En na: 
• een besluit van RvB of directie om je functie of organisatieonderdeel te verplaatsen

(verplaatsing van de standplaats);
• overplaatsing naar een nieuwe standplaats in het kader van jouw (vooraf) vastgestelde

loopbaanontwikkeling (overplaatsing) op verzoek van TNO.

Indien na de verplaatsing van jouw standplaats of jouw overplaatsing je nieuwe woon-werkafstand 
meer wordt dan 40 kilometer enkele reis, terwijl dat voordien niet het geval was, gaat TNO er 
vanuit dat je ook privé verhuist. Je mag de toegenomen woon-werkafstand niet gebruiken als 
argument voor jouw eventuele minder goed functioneren. 

Voor het meten van de afstanden gebruikt TNO een routeplanner. 

Bij verplaatsing van de standplaats 
Voorwaarden 
Je komt in aanmerking voor een vergoeding als: 
• je een arbeidsovereenkomst hebt voor onbepaalde tijd;
• je standplaats structureel minimaal 40 kilometer is verplaatst;
• je woon-werkafstand (enkele reis) met 30 kilometer of meer toeneemt;
• je woon-werkafstand door de verplaatsing met tenminste 60% vermindert en je nieuwe

woonplaats maximaal 30 kilometer van de nieuwe standplaats ligt;
• je binnen twee jaar na de verplaatsing van de standplaats verhuist;
• je TNO schriftelijk bekend maakt dat je besluit te verhuizen.

Vergoeding 
De verhuiskostenvergoeding bedraagt EUR 42.670 bruto (2023). Dit bedrag wordt jaarlijks 
geïndexeerd op basis van de CPI. 
Je ontvangt een extra vergoeding van EUR 3.000 als je binnen een half jaar na de verplaatsing 
van de standplaats verhuist. 
Een deel van deze bedragen wordt netto uitgekeerd, voor zover dat fiscaal is toegestaan. 
Als je besluit niet te verhuizen, kun je in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding zoals 
geregeld in ‘Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer’. 

Als is besloten om je functie te verplaatsen, dan hoef je niet te wachten met verhuizen totdat de 
formele verplaatsing van je standplaats een feit is. Je hebt ook recht op de hiervoor genoemde 
verhuiskostenvergoeding en extra vergoeding als je na een definitief besluit tot verplaatsing maar 
al voor de formele datum van verplaatsing van je standplaats (alvast) verhuist in verband met de 
(naderende) verplaatsing. Aanvullende voorwaarde is dat de verhuizing niet eerder plaatsvindt dan 
een jaar voor de formele verplaatsing. Het verschil tussen de reiskostenvergoeding die je ontving 
op basis van je oude woon-werkafstand en die je ontvangt op basis van je nieuwe woon- 
werkafstand, over de periode tussen de datum van de verhuizing naar je nieuwe woning en de 
datum van de formele verplaatsing, wordt ineens op de verhuiskostenvergoeding in mindering 
gebracht. Zie verder ‘Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer’. 
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Bij indiensttreding of overplaatsing 
Voorwaarden 
Je komt in aanmerking voor een vergoeding als: 
• je een arbeidsovereenkomst hebt voor (on)bepaalde tijd. Je komt uitsluitend in

aanmerking voor een vergoeding als je op verzoek van TNO verhuist;
• je binnen twee jaar na de indiensttreding of overplaatsing op verzoek van TNO verhuist;
• je, na goedkeuring van TNO, een declaratieformulier indient, vergezeld van de

originele facturen.

Extra voorwaarden bij overplaatsing 
• Je nieuwe standplaats ligt 25 kilometer of meer van je oude woning.
• Door de verhuizing vermindert de afstand tussen je woning en standplaats met 60%.

Extra voorwaarden bij indiensttreding 
• Je woont 25 kilometer of meer van je standplaats.
• Door de verhuizing vermindert de afstand tussen je woning en standplaats met 60%.

Vergoeding 
Je komt in aanmerking voor: 
• een volledige vergoeding van de transportkosten van de inboedel door een

erkend verhuisbedrijf; je vraagt hiertoe een paar offertes aan en kiest die met
de beste prijs- prestatieverhouding.

• een vergoeding van de herinrichting en overige direct uit de verhuizing voortvloeiende 
kosten. De tegemoetkoming bedraagt 12% van je jaarsalaris (op de datum van de 
verhuizing), exclusief vakantietoelage, 13e maand, flexbudget en eventuele overige 
toe(s)lagen tot een maximum van EUR 7.269 (2023). Dit bedrag wordt jaarlijks 
geïndexeerd op basis van de CPI. Het bedrag kan echter nooit meer bedragen dan het 
fiscaal vrijgestelde bedrag.

• een vergoeding van kosten voor de huur van de woning in je nieuwe woonplaats tot 
maximaal een maand als je door de verhuizing dubbele huur moet betalen. De 
vergoeding bedraagt maximaal EUR 1.874 (2023). De dubbele huisvesting is op 
zakelijke gronden gebaseerd en geen privé-keuze van jou. Tevens geldt dat je ene 
oude woning in een andere woonplaats ligt dan je andere nieuwe woning. Dit bedrag 
wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de CPI.

• deze bedragen worden netto uitgekeerd, voor zover dit fiscaal is toegestaan.

Als er sprake is van een voor de functie noodzakelijke verhuizing buiten overplaatsing of 
indiensttreding, bijvoorbeeld als je bepaalde tijd contract wordt omgezet in onbepaalde tijd, 
dan is voor het verstrekken van een onbelaste verhuiskostenvergoeding toestemming 
nodig van de Inspecteur der Directe Belastingen. Een medewerker van Arbeidszaken dient 
dit verzoek in. 

Terugbetaling 
Als er sprake is van ontslag op eigen verzoek of door eigen toedoen (waaronder ontslag 
op staande voet) binnen drie jaar na de verhuizing, dan betaal je genoemde vergoedingen 
terug. Als je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt dan geldt deze verplichting 
ook als er sprake is van ontslag op eigen verzoek of door eigen toedoen vóór de datum 
van de afloop van de overeenkomst. 
Het terug te betalen bedrag is gelijk aan de ontvangen vergoeding, verminderd met 
1/36e deel voor elke hele kalendermaand die je na de verhuizing in dienst was. 

Hardheidsclausule 
TNO behoudt zich het recht voor om wegens zwaarwegende bedrijfseconomische 
redenen, na overleg met de Ondernemingsraad, van deze regeling af te wijken. 
In schrijnende gevallen kun je een beroep doen op de hardheidsclausule via de directeur 
Human Resources. 
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Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer 
 

Verplaatsing van de standplaats 
Bij verplaatsing van de standplaats zoals omschreven  in ‘verplaatsing van de standplaats’ kom je 
in aanmerking voor een extra tegemoetkoming in de reiskosten  voor het woon- werkverkeer. 
• Voorwaarden 

Jouw standplaats verplaatst structureel minimaal 40 kilometer en je laat TNO schriftelijk weten 
dat je (nog) niet wilt verhuizen, of je verhuist vanwege de nieuwe standplaats nog voordat de 
formele verplaatsing van je standplaats een feit is, waardoor gedurende een zekere periode – 
van maximaal één jaar (12 maanden) – je woon-werkafstand toeneemt, aangezien je eerst nog 
zal moeten reizen naar de ‘oude’ standplaats. Zie ook ‘Bij verplaatsing van de standplaats’. 

• Tegemoetkoming 
Indien je een jaar (12 maanden) of minder vóór de datum van de vastgestelde 
standplaatswijziging verhuist, heb je, te rekenen vanaf de datum waarop je verhuist tot de 
daadwerkelijke standplaatswijziging, maximaal één jaar (12 maanden) lang recht op een 
vergoeding van alle kilometers van je woon-werkverkeer, tot een maximum van de fiscaal 
toegestane onbelaste reiskostenvergoeding van EUR 0,21 (2023).  

Je hebt als je niet of niet binnen twee jaar na de feitelijke standplaatswijziging verhuist 
maximaal twee jaar (24 maanden) na wijziging van de standplaats recht op een vergoeding van 
alle kilometers van je woon-werkverkeer, tot een maximum van de fiscaal toegestane onbelaste 
reiskostenvergoeding EUR 0,21 (2023),. Verhuis je wel binnen twee jaar (24 maanden) dan 
vervalt deze vergoeding te rekenen vanaf de datum dat je bent verhuisd.  

Gedurende de periode dat je de (maximale) fiscale toegestane onbelaste reiskostenvergoeding 
ontvangt, kan je niet aan FlexDirect deelnemen voor wat betreft de aanvulling 
reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. 
 

• Toch verhuizen 
Als je binnen twee jaar na de verplaatsing alsnog besluit te verhuizen, kun je in aanmerking 
komen voor de tegemoetkoming verhuiskosten (zoals beschreven in ‘Bij verplaatsing van de 
standplaats’). TNO brengt dan wel de reeds verstrekte extra reiskostenvergoeding in mindering 
op de tegemoetkoming verhuiskosten. 

 
Als je gebruik maakt van een vervoermiddel of vervoersbewijs door TNO  beschikbaar 
gesteld, ontvang je geen tegemoetkoming in de kosten woon-werkverkeer. 
De vergoedingen worden gelijktijdig met het salaris uitbetaald.
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Verzekeringen 
versie 1.1 / 1 juni 2018 

 
Zorgverzekering 
Je kunt je vrijwillig aansluiten bij de collectieve zorgverzekering die TNO heeft afgesloten met 
Zilveren Kruis Achmea. 
Indien je zowel voor de basisverzekering als voor één of meerdere aanvullende 
(tandarts)verzekering(en) kiest voor het collectieve contract met Zilveren Kruis Achmea, ontvang je 
van TNO een tegemoetkoming in de premie voor de aanvullende (tandarts)verzekering(en) van 
EUR 70,- bruto per jaar. Deze tegemoetkoming wordt in maandelijkse termijnen uitgekeerd met je 
salaris. 
Voor meer informatie kijk je op de HR pagina op intranet > Gezond Werken. 

 
 

Tijdens dienstreizen en uitzendingen naar het buitenland 
Zie hoofdstuk Internationaal: Buitenlandse dienstreizen en uitzendingen naar het buitenland. 

https://365tno.sharepoint.com/sites/intranet/Organisation/CS/Human_Resources/hrDocuments/TNO%20Health%20Care%20Insurance.pdf
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Faciliteiten voor medewerkers 
versie 3.0 / 6 juli 2022 

 
TNO biedt je op diverse zaken personeelskorting. De producten, kortingsbedragen en benodigde 
acties zijn opgenomen in onderstaand overzicht. 
 
TNO heeft de aanbieders met zorg geselecteerd, maar is niet verantwoordelijk voor de 
dienstverlening. 

 
 

Maatschappij Voorziening Korting Actie Medewerker 
Wegnahetwerk.nl Korting op het gebied van 

ontspanning en vrije tijd. 
Variabel, zie website 
of WegnahetWerk 
magazine 

Ga na indiensttreding naar 
https://www.wegnahetwerk.nl/ en 
registreer je. Na registratie wordt je account 
zo spoedig mogelijk geactiveerd. 

Centraal Beheer Korting op diverse 
verzekeringen 
 
Aanbiedingen vrije tijd 

Zie website ‘Even Apeldoorn’ bellen: 
055 579 80 00 (Verzekeringen) of: 
055 579 81 00 (Financiële diensten) 
Werkgevernummer: 92039. 
 

Centraal Beheer 

Unimove Verhuizingen Tarieven Melden dat hij/zij medewerker van 
TNO is. 
Telefoon: 010 44 22 316 
 
Informatie 

AON 
verzekeringen 

Korting op diverse 
verzekeringen 

Zie website De ongevallenverzekering kan niet 
online worden afgesloten. 
Neem hiervoor telefonisch contact op met 
AON: 
Telefoon: 010 44 888 75 
AON Verzekeringen 
 

Vodafone Friends & Family Diverse kortingen bij 
aanschaf nieuw 
privé abonnement, 
zie Aanbiedingen. 

Actiecode aan te vragen via: 
Aanbiedingen 

Alphabet Private Lease Variabel, zie 
informatieflyer en 
de website. 

Ga naar 
www.alphabetprivatelease.nl/b2e/tno en 
log in met de code: SWL9S4QA 

Fietsvoordeelshop Korting op fietsen Variabel, zie de 
voor TNO-
medewerkers 
ingerichte portal. 

Ga naar 
de portal van Fietsvoordeelshop 

https://365tno.sharepoint.com/sites/intranet/Organisation/CS/Human_Resources/hrDocuments/Wegnahetwerk%20magazine.pdf
https://365tno.sharepoint.com/sites/intranet/Organisation/CS/Human_Resources/hrDocuments/Wegnahetwerk%20magazine.pdf
https://www.wegnahetwerk.nl/
https://www.centraalbeheer.nl/verzekeringen
https://www.centraalbeheer.nl/collectief/Paginas/collectief-voordeel.aspx
https://365tno.sharepoint.com/sites/intranet/Organisation/CS/Human_Resources/hrDocuments/Unimove%20-%20tarieven.pdf?cid=6dfd6b02-6f39-4b91-a25e-7c60bbb8d644
https://365tno.sharepoint.com/sites/intranet/Organisation/CS/Human_Resources/hrDocuments/Unimove%20-%20informatie.pdf?cid=6dd887a3-44bf-4a7b-953f-55054699b952
https://www.aonverzekeringen.nl/nl-NL/TNO
https://www.aonverzekeringen.nl/nl-NL/TNO
https://directsales.vodafone.nl/friendsfamily
https://directsales.vodafone.nl/friendsfamily
https://365tno.sharepoint.com/sites/intranet/Organisation/CS/Human_Resources/hrDocuments/Leaseauto%20Private%20Lease%20informatie.pdf?cid=976da6c5-e1e8-4978-8afc-980ca4c0a9ca
https://www.alphabetprivatelease.nl/b2e/tno/
https://tno.fietsvoordeelshop.nl/?sso=4a33893a-f233-411b-ac76-f99f50edd03e
https://tno.fietsvoordeelshop.nl/?sso=4a33893a-f233-411b-ac76-f99f50edd03e
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Stichting Sociaal Personeelsfonds TNO 
versie 2.1 / 1 juni 2018 

 
 

Wat is het? 
De stichting Sociaal Personeelsfonds TNO (SPF) ondersteunt medewerkers van TNO die door 
welke oorzaak dan ook in financiële moeilijkheden dreigen te komen of zijn gekomen. 

 
Activiteiten van het Fonds 
Het Fonds biedt deelnemers financiële hulp in de vorm van een (renteloze) lening of schenking 
dan wel een budgetcoach of schuldhulpverlening of het faciliteren van een vakantie voor wie dat 
urgent maar niet betaalbaar is. Ook kan het Fonds andere voorzieningen treffen die naar het 
oordeel van het bestuur gewenst zijn. 

 
Hoe word ik deelnemer? 
Je kunt deelnemer worden door je aan te melden via TNO Tools > Mijn HR Services. 
Je bijdrage bedraagt EUR 0,50 per maand. TNO houdt deze bijdrage maandelijks in op je netto 
salaris. TNO verdubbelt het totaal ingelegde bedrag. 

 
Contact en aanvragen 
Als je deelnemer bent, kun je rechtstreeks bij het bestuur van het Fonds een aanvraag indienen. 
Het bestuur van het Fonds is via de secretaris te bereiken: 

• per email: spf@tno.nl 
• schriftelijk: Postbus 96800, 2509 JE Den Haag 

Of via de SPF pagina op TNO intranet. 

https://mijnhrservices.tno.nl/ESS_MSS/ServiceRequest_Edit.aspx?FormId=227
mailto:spf@tno.nl
https://365tno.sharepoint.com/sites/intranet/Organisation/Pages/Topics/Social_Fund.aspx
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ICT-toestellen, informatie en systemen 
versie 3.0 / 1 november 2018 

 
Wat is het? 
• ICT-toestellen: (personal) computers, laptops, tablets, servers, (mobiele) telefoons, 

smartphones. 
• Werkplekdevice: een pc, laptop of tablet die TNO je ter beschikking stelt voor je werk. 

 

Toewijzing 
Je direct leidinggevende beslist over de toewijzing van ICT-toestellen en hanteert hiervoor de TNO 
richtlijnen: 
• Ter ondersteuning van het primaire proces en een hogere productiviteit met een optimale 

balans tussen kosten en bruikbaarheid. 
• In beginsel één mobiele telefoon en één werkplekdevice per medewerker; 
• TNO biedt het optimale abonnement voor het ICT-toestel; 
• TNO geeft geen vergoeding voor het gebruik van een privé ICT-toestel en abonnement; 
• Een laptop of tablet als werkplekdevice is standaard in het kader van Smart Working. 

Voor het beheer en gebruik van de toestellen, informatie of systemen zie hoofdstuk Normen en 
Waarden, paragraaf ICT-toestellen, informatie en systemen. 

 
Beëindiging gebruik 
Het gebruik van de ICT-toestellen eindigt bij: 
• beëindiging van je dienstverband; 
• als je door verandering van functie de toestellen niet meer nodig hebt; 
• schending van deze regeling en de regeling zoals hierboven genoemd onder hoofdstuk Normen 

en Waarden, paragraaf Beheer en gebruik ICT-toestellen, informatie en systemen; 
• schorsing; 
• opzegging door TNO om een andere valide reden; 
• langdurige afwezigheid van jou. Dat kan een uitzending zijn of (onbetaald) verlof langer dan drie 

maanden. Je overlegt met je leidinggevende of het gebruik bijvoorbeeld tijdelijk stopt, of het al 
dan niet behouden van het toegewezen nummer. 

 
Inleveren 
Bij beëindiging van het gebruik van het ICT-toestel lever je deze in goede staat in bij je 
leidinggevende. Een vrijwaringsbewijs hiervoor is op te vragen via Mijn HR Services/Service 
Request. Bij verzuim hiervan kan TNO de kosten van het ICT-toestel op jou verhalen. 
Bij beëindigen van je dienstverband bij TNO mag je het mobiele nummer meenemen na 
toestemming van je leidinggevende. Je leidinggevende beoordeelt of het meenemen van het 
nummer schade kan berokkenen aan TNO en zal in dat geval meenemen weigeren. Als je wel 
toestemming krijgt dan zul je moeten tekenen voor abonnementsovername en de kosten die hieruit 
voortvloeien zijn voor jouw rekening. 

https://365tno.sharepoint.com/sites/intranet/Organisation/CS/Business_Information_Operations_Services/Information_Services/Documents/Beleid%20Mobile%20Devices.pdf?cid=1f28e512-4009-40d5-914b-fd9cf22979ad
https://365tno.sharepoint.com/sites/intranet/Organisation/CS/Business_Information_Operations_Services/Information_Services/Documents/Beleid%20Mobile%20Devices.pdf?cid=1f28e512-4009-40d5-914b-fd9cf22979ad
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Jubilea en afscheid bij pensionering resp. toepassing 
vertrekregeling 
versie 2.0 / 23 september 2019 

 
Deze regeling geeft een budgetrichtlijn, waarbij richtbedragen zijn opgenomen voor het 
organiseren van diverse feestelijke activiteiten, zoals feesten, borrels en afscheidsevenementen, 
met of voor medewerkers. 
 

Gelegenheid Maximum 
bedrag van de 
kosten t.b.v. 
de activiteit 
(excl. 
geschenk of 
aandenken) 

Soort activiteit. 
 

Keuze uit een van de 
activiteiten: 

Gelegenheid Werkkostenregeling (WKR)- 
consequenties: d.w.z. belasten de 
vrije ruimt van 1,2% van de loonsom 
wel of niet. 

Bijzondere 
privégebeurtenissen in het 
leven van een medewerker 
zoals huwelijk, geboorte 
van een kind, ziekte etc. 

 Bloemetje, fruitmand 
etc. (of cadeautje 
indien van toepassing) 
namens de afdeling. 

EUR 30,- 
Uit afdelingsbudget 

Bloemen e.d. die in het kader van 
“wellevendheid” of “piëteit”, worden 
gegeven, (dus meer uit sympathie en 
medeleven dan dat het verband houdt 
met de dienstbetrekking) en ook als 
zodanig zichtbaar zijn in de 
administratie, vallen buiten de vrije 
ruimte van de werkkostenregeling en 
belasten de vrije ruimte dus niet. 
NB. Het bloemetje of geschenk op 
secretaresse-dag dient altijd privé te 
worden betaald en niet op kosten van 
TNO. 

Jubileum 25 of 40 jaar Totaal 
EUR 1.200,- 

- Bijeenkomst van de 
afdeling en TNO 
collega’s op een 
TNO- locatie; 

- borrel in PV- 
café/informele ruimte 
op een TNO-locatie 

- Diner met directe 
(oud)collega’s / 
partners 

25 jaar: half 
maandsalaris 
40 jaar: heel 
maandsalaris 
Cadeau uit 
afdelingsbudget: 
EUR 150,- 

Alleen indien bijeenkomsten op locatie 
worden gehouden zijn het zakelijke 
kosten en belasten deze de vrije ruimte 
niet. 
Vinden de bijeenkomsten buiten de 
locatie plaats dan vallen de kosten in de 
vrije ruimte in het kader van de WKR. 
Cadeau op kosten van TNO valt altijd in 
eindheffing of vrije ruimte. 
Jubileumgratificatie conform AV is 
vrijgesteld. 

Afscheid van TNO met een 
(vroeg)pensioen regeling 

Totaal 
EUR 1.200,- 

- Bijeenkomst van de 
afdeling en TNO 
collega’s op een 
TNO- locatie; 

- borrel in PV- 
café/informele ruimte 
op een TNO-locatie 

- Diner met directe 
(oud)collega’s / 
partners (ca. 10 
deelnemers) 

Cadeau uit 
afdelingsbudget: 
EUR 150,- 

Alleen indien bijeenkomsten in 
aansluiting op of in werktijd op een 
locatie worden gehouden, wordt het als 
een overwegend zakelijke activiteit 
beschouwd en zijn het zakelijke kosten. 
Vinden de bijeenkomsten buiten de 
locatie plaats dan geldt dat kosten vallen 
onder eindheffing of opname in vrije 
ruimte. 
Cadeau op kosten van TNO valt altijd in 
eindheffing of vrije ruimte. 

Afscheid van TNO 
vanwege bedrijfs- 
omstandigheden 

≤ 5 dienstjaren: 
EUR 125,- 

- Bijeenkomst van 
afdeling op een 
TNO- locatie; 

- borrel in PV- 
café/informele 
ruimte op een 
TNO-locatie 

- Dinertje met 
directe 
(oud)collega’s / 
partners 

Cadeau uit 
afdelingsbudget: 
max EUR 150,- 

Alleen indien bijeenkomsten op locatie 
worden gehouden dan zijn het zakelijke 
kosten. 
Vinden de bijeenkomsten buiten de 
locatie plaats dan geldt dat kosten vallen 
onder eindheffing of opname in vrije 
ruimte. 
Cadeau op kosten van TNO valt altijd in 
eindheffing of vrije ruimte. 

 > 5 - ≤ 25  
 dienstjaren: 

EUR 375,- 
 

 >25  

 dienstjaren: 
EUR 800,- 
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Gelegenheid Maximum 
bedrag van 
de kosten 
t.b.v. de 
activiteit 
(excl. 
geschenk of 
aandenken) 

Soort activiteit. 
 

Keuze uit een van de 
activiteiten: 

Gelegenheid Werkkostenregeling (WKR)- 
consequenties: d.w.z. belasten de 
vrije ruimt van 1,2% van de loonsom 
wel of niet. 

Afscheid van TNO vanwege 
aanvaarding nieuwe 
werkkring 

Afhankelijk 
van de duur 
van 
dienstverband: 
EUR 50,- tot 
200,- 

- koffie met gebak 
afdeling; 

- borrel in PV- 
café/informele ruimte 

- evt. dinertje met 
directe (oud)collega’s 
/ partners. Collega’s 
betalen zelf; 
vertrekkende collega 
wordt door TNO 
“vrijgehouden”, tenzij 
de manager beslist 
om het generieke 
budget hiervoor te 
benutten. 

Cadeau uit 
afdelingsbudget: max 
EUR 75,- 

Alleen indien bijeenkomsten op locatie 
worden gehouden dan zijn het zakelijke 
kosten. 
Vinden de bijeenkomsten buiten de 
locatie plaats dan geldt dat kosten 
vallen onder eindheffing of opname in 
vrije ruimte. 

 
Cadeau op kosten van TNO valt altijd in 
eindheffing of vrije ruimte. 

Afscheid van de groep 
vanwege overgang naar 
andere groep en TNO- 
locatie 

EUR 50,- tot 
125,- 

- koffie met gebak 
afdeling 

n.v.t. Op locatie. Zijn zakelijke kosten. 

Uitje(s) afdeling 
Borrels 
Informele bijeenkomsten 

Totaal EUR 
100,- per 
deelnemer per 
jaar. 

- Beoordeling van de 
activiteit en uitgaven 
door Manager, tenzij 
de MD of 
Stafdirecteur vooraf 
bepaalt dat hij/zij het 
beschikbare budget 
(deels) bestemt voor 
een door hem /haar te 
kiezen collectieve 
activiteit 

- De activiteit begint 
niet voor 16.00 uur of 
verlof opnemen (voor 
eigen rekening), 
tenzij de activiteit 
wordt gecombineerd 
met een 
teamontwikkelactiviteit 
(leerdoelstelling). 

Eventueel: 
coördineren met 
Personeelsvereniging 
op locatie. 

Alleen indien bijeenkomsten op locatie 
worden gehouden dan zijn het zakelijke 
kosten. 
Vinden de bijeenkomsten buiten de 
locatie plaats dan geldt dat kosten 
vallen onder eindheffing of opname in 
vrije ruimte. 
Daarnaast geldt ook nog dat bijdrage 
TNO aan PV mag niet hoger zijn dan de 
bijdrage mw. aan PV. Anders totale 
kosten belast. 

 
NB. Dit geldt ook indien de 
personeelsvereniging het uitje 
organiseert en TNO een financiële 
bijdrage voor die specifieke activiteit 
geeft, dus bovenop de jaarlijkse 
bijdrage aan de contributie die TNO al 
geeft (zie ook volgend item). 

festiviteiten en activiteiten 
georganiseerd door de 
personeelsvereniging1 (PV) 

- - n.v.t. TNO geeft vanwege de regels in de 
WKR nooit een hogere bijdrage dan wat 
de PV aan contributies ontvangt. 
Anders valt de gehele 
werkgeversbijdrage in de vrije ruimte. 
De locatie waar het evenement of de 
festiviteit plaatsvindt is niet van belang 
v.w.b. de bepaling of het in de vrije 
ruimte valt van de WKR. 

 
1 Organiseren van festiviteiten door personeelsverenigingen 

Een personeelsvereniging organiseert activiteiten voor haar leden. Leden betalen maandelijks contributie. TNO betaalt, op basis van 
richtlijnen van de WKR, vanaf 2015 maximaal hetzelfde aan de kas van de diverse personeelsverenigingen als het bedrag dat de leden 
aan contributie hebben betaald en nooit meer. De werkgeversbijdrage komt dan niet ten laste van de vrije ruimte. 

 
Indien de bijdrage van de werkgever groter is dan de bijdrage van de leden, dan komt de totale werkgeversbijdrage ten laste van de 
vrije ruimte (of de werkgever betaalt eindheffing over het bedrag). 
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Vergoeding thuiswerkplek 
versie 1.0 / 1 juli 2022 

 
Wat is het? 
De regeling voorziet in de mogelijkheid om per periode van vijf jaar onder bepaalde voorwaarden 
een aantal werkplekvoorzieningen te declareren met een maximum van in totaal EUR 1.000,- 
inclusief BTW. 

 
Vergoeding 
De vergoeding bedraagt per periode van vijf jaar in totaal maximaal EUR 1.000,- inclusief BTW.  
De vijfjaarstermijn gaat in op de datum waarop je thuiswerkverklaring is goedgekeurd.  
 
Indien jij vanwege een speciale/medische noodzaak (conform opgave bedrijfsarts) een specifieke 
thuiswerkinrichting nodig hebt, wordt deze volledig vergoed. 

 

Welke voorwaarden zijn van toepassing? 
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding gelden de volgende voorwaarden. 
 

- Thuiswerken past in jouw functie (ter beoordeling aan je leidinggevende); 
- De eventueel met jou overeengekomen proeftijd is verstreken; 
- Je werkt minimaal gemiddeld één dag per week thuis; 
- Je gaat akkoord met het gestelde in de thuiswerkverklaring en dient deze in. In de 

thuiswerkverklaring verklaar je dat je deze regeling accepteert, dat de aangeschafte 
werkplekvoorzieningen aan de door TNO uitgelegde arborichtlijnen voldoen en dat je de 
instructies van TNO (via informatiefilmpjes op intranet en eventueel een instructie van de 
preventiemedewerker) kent en zal toepassen op je werkplek. 

 
In andere gevallen geldt dat je op vrijwillige basis thuis kan werken conform de Interim-regeling 
Hybride werken of dat je naar kantoor dient te gaan. 

 
Welke werkplekvoorzieningen kan ik declareren? 
Alleen de volgende werkplekvoorzieningen kan je declareren. 
• Bureau 
• Bureaustoel 
• Beeldscherm, toetsenbord, muis, webcam, headset 
• Verlichting (bureaulamp) 

 
In plaats van een nieuw bureau of een nieuwe bureaustoel, kan je ook de kosten voor het laten 
opknappen of herstellen van het bureau of de bureaustoel declareren. 

 
Wat kan ik niet declareren? 
Zaken zoals koffie, elektriciteit, verwarming of een ventilator komen niet voor vergoeding of 
verstrekking in aanmerking. Deze vallen onder de Tegemoetkoming Thuiswerkkosten. 

 
Als je nog niet beschikt over een door TNO verstrekte laptop en/of telefoon en uit hoofde van je 
functie heb je een laptop en/of telefoon wel nodig, kan je deze alsnog op de gebruikelijke wijze 
aanvragen. 

 

Heb je spullen in bruikleen? 
TNO heeft de afgelopen maanden veel werkplekvoorzieningen aan medewerkers uitgeleend, zoals 
een toetsenbord, muis, beeldscherm en in sommige gevallen ook een bureaustoel. 
Als je één of meerdere zaken in bruikleen hebt gekregen, geldt het volgende: 

https://365tno.sharepoint.com/sites/intranet/Organisation/CS/Business_Information_Operations_Services/Operational_Excellence_Auditing/Safety_Health_Environment/Pages/Topics/Thuis_werken.aspx
https://365tno.sharepoint.com/sites/intranet/Organisation/CS/Human_Resources/HrDocuments/Mijn%20Tijd.pdf
https://365tno.sharepoint.com/sites/intranet/Organisation/CS/Human_Resources/HrDocuments/Mijn%20Tijd.pdf
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• Wil je één of meer werkplekvoorzieningen die je in bruikleen hebt gekregen toch nieuw 
aanschaffen en declareren? Dan ben je tot 1 oktober 2025 verplicht om die door TNO in 
bruikleen gegeven voorziening(en) weer bij TNO terug te brengen. 

• Je mag die zaken ook in bruikleen houden, maar dan mag je tot 1 oktober 2025 die zaken niet 
nieuw aanschaffen en declareren.  

 
Werkplekvoorzieningen die je niet in bruikleen hebt, mag je wel aanschaffen en declareren. 
 
De verplichting om bij een nieuwe declaratie de in bruikleen gegeven voorziening(en) bij TNO terug 
te brengen, vervalt per 1 oktober 2025. 

 
Declaratieproces 
Om één of meerdere werkplekvoorzieningen te kunnen declareren, dien je akkoord te gaan met 
hetgeen gesteld is in het Service Request voor de thuiswerkverklaring. Zodra deze is goedgekeurd, 
ontvang je een exemplaar per email. Voeg je goedgekeurde thuiswerkverklaring toe aan je 
declaratie. 

 
Je wordt verzocht om de verschillende door jou te declareren werkplekvoorzieningen zoveel als 
mogelijk via één declaratie in te dienen. Zoals gebruikelijk dien je je declaratie in vóór het einde 
van de maand die volgt op de maand waarin de aanschaf heeft plaatsgevonden, onder overlegging 
van de aankoopbewijzen. 

 
Kies in het declaratiesysteem voor een nieuwe binnenlandse declaratie en selecteer bij ‘wat wil je 
declareren?’ de categorie ‘Thuiswerkplek’ en specificeer de werkplekvoorziening(en) in het veld 
omschrijving. De kosten komen ten laste van je eigen afdeling. 
Indien aan het einde van de vijfjaarstermijn de maximale vergoeding niet volledig is verbruikt, komt 
het restant te vervallen.
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Tegemoetkoming Thuiswerkkosten 
versie 1.0 / 1 januari 2023 
 

Wat is het? 
Met deze regeling komt TNO tegemoet in de extra kosten die het thuiswerken met zich meebrengt. 
 

Hoogte tegemoetkoming 
TNO betaalt een bedrag van EUR 2,15 netto per thuisgewerkte werkdag of deel daarvan. 
 

Samenloop thuiswerken en reizen op één dag 
Thuiswerken en woon-werkverkeer 
Als je een deel van de dag vanuit huis werkt en een andere deel vanaf je standplaats, ontvang je  

- óf de tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer; 
- óf de tegemoetkoming in de thuiswerkkosten.  

Beide is fiscaal niet toegestaan. Maak je voor het woon-werktraject gebruik van openbaar vervoer 
(via je mobiliteitskaart), dan kan je niet kiezen voor de tegemoetkoming in de thuiswerkkosten. Leg 
je het traject niet met openbaar vervoer af, dan kan je zelf kiezen welke tegemoetkoming je wilt 
ontvangen. 
 
Thuiswerken en een andere zakelijke reis 
Maak je op een thuiswerkdag ook een zakelijke reis (bijvoorbeeld naar een klant of een andere 
TNO-locatie dan je standplaats voor een overleg), dan kom je zowel voor de tegemoetkoming 
thuiswerkkosten in aanmerking als voor vergoeding van de zakelijke reis. (Mits je op jaarbasis niet 
40 keer of vaker diezelfde zakelijke reis maakt. Doe je dat wel, dan kom je niet meer ook nog in 
aanmerking voor de tegemoetkoming thuiswerkkosten.) 
 
Heb je een leaseauto van TNO?  
Dan ontvang je op een dag waarop je deels thuiswerkt en deels naar je standplaats reist, geen 
enkele tegemoetkoming. Gebruik je de leaseauto op een thuiswerkdag voor een privé rit of een 
zakelijke reis (niet zijnde woon-werkverkeer), dan kom je wel voor de tegemoetkoming in de 
thuiswerkkosten in aanmerking. 
 

Wat moet ik doen om de tegemoetkoming in de thuiswerkkosten te ontvangen? 
Je registreert de dagen waarop je (deels) hebt thuisgewerkt en géén reiskosten woon-werkverkeer 
ontvangt in de app of portal van Reisbalans. 
 

Uitbetaling 
De tegemoetkoming wordt maandelijks na afloop van iedere maand bij de eerst mogelijke 
salarisbetaling aan je uitbetaald, nadat je je declaraties en ritten bevestigd hebt in de app of portal 
van Reisbalans. 
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