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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Zakelijke reizen in een notendop p.2

Zakelijke reizen met eigen vervoer p.4

Zakelijke reizen met openbaar vervoer p.5

Reizen met een auto van de zaak p.6

Reizen met een fiets van de zaak p.6

Vaste reiskostenvergoeding of op declaratiebasis p.7

Reiskosten bij bijzondere situaties p.9

Een reiskostenvergoeding aan werknemers geven is niet verplicht, 

maar wel gebruikelijk bij zakelijke reizen. Om onbelast te kunnen 

blijven, moet de vergoeding aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Deze toolbox loodst u langs alle praktische regels en fiscale eisen 

die bij het vergoeden van reiskosten om de hoek komen kijken.
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Een zakelijke reiskostenvergoeding geven volgens de fiscale regels

De werkgever kan aan werknemers een vergoeding voor hun zakelijke reiskosten geven. Voor het vergoeden van 
zakelijke kilometers die werknemers op eigen gelegenheid maken, maakt het niet uit met welk vervoermiddel zij dat 
doen. De fiscaal maximale onbelaste vergoeding is jaren onveranderd geweest: € 0,19 per zakelijke kilometer. Vanaf 
2023 wordt deze kilometervergoeding echter stapsgewijs naar boven bijgesteld. 

Werkelijke kosten van een zakelijke reis vergoeden
Als de werkgever de werkelijke kosten van de zakelijke reis voor zijn rekening wil nemen, is het gekozen vervoermiddel 
wel van belang. Bij een zakelijke reis met het openbaar vervoer of een auto van de zaak mag de werkgever onder 
voorwaarden de volledige kosten van de zakelijke reizen voor zijn rekening nemen zonder dat deze bij de werkgever 
of werknemer belast hoeven te worden.

Alleen verplicht als de cao het voorschrijft
Het geven van een vergoeding aan werknemers voor hun zakelijke reizen is weliswaar gebruikelijk, 
maar op grond van de wet is het niet verplicht. Het kan wel zo zijn dat in de cao die voor uw organi-
satie van toepassing is afspraken staan over de reiskostenvergoeding. Dan moet uw organisatie die 
natuurlijk volgen.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Zo behandelt u de reiskosten van werknemers correct

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de 
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond. 
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Zakelijke reizen in een notendop

 NIEUWS Onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt € 0,21 per 2023

Het bedrag dat een werkgever per zakelijke kilometer onbelast kan vergoeden aan de werknemer stijgt 
per 1 januari 2023 voor het eerst sinds 2006. Het bedrag van € 0,19 per kilometer stijgt naar € 0,21 per 
kilometer. Per 1 januari 2024 stijgt dit verder naar € 0,22. In dit nieuwsartikel leest u hier meer over.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/reiskosten/toolbox/zo-behandelt-u-de-reiskosten-van-werknemers-correct.html
https://www.rendement.nl/reiskosten/nieuws/onbelaste-reiskostenvergoeding-bedraagt--021-per-2023.html
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Opmerkingen

 V & A  Is woon-werkverkeer altijd een zakelijke reis?

Met woon-werkverkeer bedoelt de Belastingdienst het heen en weer reizen van de woonplaats naar een 
vaste werkplaats. Dit wordt gezien als een zakelijke rit voor de loonheffingen. Voor de BTW gelden echter 
andere regels, zoals u leest in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 VIdEo Welke route moeten we aanhouden voor woon-werkverkeer?

Geeft uw organisatie werknemers een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer? Zorg er dan voor 
dat de reisafstand correct is vastgesteld. De snelste route is niet altijd de correcte optie. Asha Stuivenwold 
legt in deze video uit hoe u dat doet in 1 minuut.

Opmerkingen

 NIEUWS Geen vergoeding woon-werkverkeer? Reisaftrek!

Uw onderneming is niet verplicht om werknemers een reiskostenvergoeding te betalen voor hun woon-
werkverkeer. Werknemers die met het openbaar vervoer reizen en geen (volledige) vergoeding krijgen, 
kunnen soms reisaftrek claimen in hun aangifte inkomstenbelasting. Lees de opties in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/reiskosten/vraag-en-antwoord/is-woon-werkverkeer-altijd-een-zakelijke-reis
https://www.rendement.nl/reiskosten/tools/welke-route-moeten-we-aanhouden-voor-woon-werkverkeer.html
https://www.rendement.nl/reiskosten/nieuws/geen-vergoeding-woon-werkverkeer-reisaftrek.html
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 ARTIKEL Flexibel bijdragen aan reiskosten met het mobiliteitsbudget

Steeds meer werkgevers geven hun werknemers een mobiliteitsbudget of mobiliteitskaart in plaats van 
een vaste reiskostenvergoeding of een leaseauto. De werknemer kan dat budget besteden aan vervoer 
naar keuze en aan aanvullende diensten zoals parkeren of tanken. Deze flexibele manier van omgaan met 
reiskosten sluit goed aan bij de trend van hybride werken. Wat moet u over het mobiliteitsbudget weten?

Opmerkingen

 V & A Waar moet de OR op letten bij nieuwe reiskostenvergoedingen?

Als de werkgever de kostenvergoeding voor het woon-werkverkeer wil veranderen, kan de 
ondernemingsraad invloed uitoefenen op hoe de nieuwe regeling eruit ziet. In deze V&A leest u wat de 
mogelijkheden zijn.

Opmerkingen

Stap 3 Zakelijke reizen met eigen vervoer

 ARTIKEL Zakelijke reizen van werknemers met eigen vervoer vergoeden

Ook na de coronacrisis blijven werknemers (gedeeltelijk) thuiswerken. Dat maakt het ter beschikking 
stellen van een auto van de zaak minder noodzakelijk. In plaats daarvan kan een organisatie een 
vergoeding per kilometer geven voor zakelijke reizen die werknemers maken met een eigen vervoermiddel 
(zoals een eigen auto, fiets, motor of te voet). U leest de fiscale mogelijkheden in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/reiskosten/verdiepingsartikel/flexibel-bijdragen-aan-reiskosten-met-het-mobiliteitsbudget.html
https://www.rendement.nl/reiskosten/vraag-en-antwoord/waar-moet-de-or-op-letten-bij-nieuwe-reiskostenvergoedingen
https://www.rendement.nl/reiskosten/verdiepingsartikel/zakelijke-reizen-van-werknemers-met-eigen-vervoer-vergoeden.html
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 NIEUWS Ook bijtelling bij vergoeding alle autokosten

Als een werknemer zakelijk met zijn eigen auto reist, moet de werkgever ervoor zorgen dat de 
reiskostenvergoeding die de werknemer hiervoor ontvangt, niet zo ruim is dat de onderneming alle 
autokosten van de werknemer vergoedt. Worden alle autokosten vergoed, dan is er namelijk sprake van een 
verkapte auto van de zaak. De gevolgen leest u in dit nieuwsartikel. 

Opmerkingen

Stap 4 Zakelijke reizen met openbaar vervoer

 ARTIKEL Reiskostenvergoeding bij gebruik van het openbaar vervoer

Veel werknemers maken voor hun reis naar het werk of andere zakelijke ritten gebruik van het openbaar 
vervoer. Een werkgever kan ervoor kiezen om deze reiskosten te vergoeden. Dit kan in de vorm van een 
kilometervergoeding of door de werkelijke kosten te vergoeden. Daarnaast kan een werkgever de ritten 
verstrekken of ter beschikking stellen. Uiteraard gelden voor al deze opties wel een aantal fiscale regels, 
waarover u leest in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 NIEUWS Transactieoverzicht van anonieme ov-chipkaart ook mogelijk

Organisaties die de reiskosten vergoeden van werknemers die met het openbaar vervoer zakelijke reizen 
maken, kunnen hiervoor een transactieoverzicht van de ov-chipkaart vragen. Maar werkt dit ook met een 
anonieme ov-chipkaart? Dit nieuwsartikel geeft duidelijkheid.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/reiskosten/nieuws/ook-bijtelling-bij-vergoeding-alle-autokosten.html
https://www.rendement.nl/reiskosten/verdiepingsartikel/reiskostenvergoeding-bij-gebruik-van-het-openbaar-vervoer.html
https://www.rendement.nl/reiskosten/nieuws/transactieoverzicht-van-anonieme-ov-chipkaart-ook-mogelijk.html
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 VIdEo Voordeelabonnement voor het ov onbelast vergoeden?

De werkgever mag een voordeelabonnement voor het OV alléén onbelast vergoeden of verstrekken, als de 
werknemer er voldoende zakelijk mee reist om de kosten eruit te halen. Carlijn van der Wild legt in deze 
video uit waarom, in 1 minuut.

Opmerkingen

Stap 5 Reizen met een auto van de zaak

 TooLbox Stel een auto van de zaak ter beschikking in zeven stappen

Bij het ter beschikking stellen van een auto van de zaak moet de werkgever een aantal knopen doorhakken, 
voordat de werknemer de auto in kan stappen. Er moeten afspraken worden vastgelegd en er zijn diverse 
administratieve handelingen nodig. Deze toolbox laat zien welke zeven stappen de werkgever moet 
doorlopen om werknemers zonder problemen in een auto van de zaak te laten rijden.

Opmerkingen

Stap 6 Reizen met een fiets van de zaak

 INFoGRAPHIC De zakelijke fiets

Een werkgever kan een werknemer op drie manieren van een fiets voorzien. Hij kan deze vergoeden, 
verstrekken of ter beschikking stellen. Deze infographics zet de fiscale uitwerking van elk van deze opties 
overzichtelijk op een rijtje.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/reiskosten/tools/voordeelabonnement-voor-het-ov-onbelast-vergoeden.html
https://www.rendement.nl/autovandezaak/toolbox/stel-een-auto-van-de-zaak-ter-beschikking-in-zeven-stappen.html
https://www.rendement.nl/fiets-van-de-zaak/infographics/de-zakelijke-fiets.html
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 ARTIKEL Vragen over de fiscale mogelijkheden van de leasefiets

De leasefiets kan een prima alternatief zijn voor werknemers die met de auto, hun eigen stalen ros of het 
openbaar vervoer naar het werk komen. Het is op deze manier voor de werknemer vaak ook aantrekkelijker 
om een e-bike te gaan rijden. Aan u de taak om de leasefiets in de salarisadministratie te verwerken. In dit 
verdiepingsartikel staan de belangrijkste vragen op een rij.

Opmerkingen

 REKENTooL Bijtelling fiets van de zaak berekenen

Met deze online rekentool berekent u wat de nettokosten van een fiets van de zaak zijn voor een 
werknemer. Door maximaal vijf velden in te vullen heeft u direct een goed beeld van de kosten van de 
zakelijke fiets.

Opmerkingen

Stap 7 Vaste reiskostenvergoeding of op declaratiebasis

 INFoGRAPHIC Vaste onbelaste reiskostenvergoeding

Vanuit praktisch oogpunt is het interessant om werknemers die vaak dezelfde reiskosten maken voor woon-
werkverkeer een vaste reiskostenvergoeding te geven. Voor een bepaald maximumbedrag per zakelijke 
kilometer geldt een gerichte vrijstelling. Tot en met 2022 is dat bedrag € 0,19, in 2023 is het € 0,21 per 
kilometer. In deze infographic ziet u hoe het met de berekening zit.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/fiets-van-de-zaak/verdiepingsartikel/vragen-over-de-fiscale-mogelijkheden-van-de-leasefiets.html
https://www.rendement.nl/fiets-van-de-zaak/tools/bijtelling-fiets-van-de-zaak-berekenen.html
https://www.rendement.nl/reiskosten/infographics/vaste-onbelaste-reiskostenvergoeding.html
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 ARTIKEL Vaste reiskostenvergoeding en de 128-dagenregeling

Het geven van een vaste reiskostenvergoeding is vanuit praktisch oogpunt interessant als uw werknemers 
vaak dezelfde reiskosten maken voor woon-werkverkeer. Als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan 
kan deze vergoeding ook onbelast blijven. Voor de berekening van de vergoeding kunt u aansluiten bij 
verschillende methodes. Dan kan de 128-dagenregeling om de hoek komen kijken. Daar is met de komst 
van de onbelaste thuiswerkvergoeding per 2022 iets aan veranderd. U leest het in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 REKENTooL Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding berekenen

Als de werknemer minstens een bepaald aantal dagen per kalenderjaar naar een vaste werkplek reist, 
kan de werkgever hem hiervoor onbelast een vaste reiskostenvergoeding geven. Deze rekentool biedt u 
een handige berekening waarbij u door het invullen van enkele gegevens direct te zien krijgt op hoeveel 
dagen de werknemer die reis naar de vaste werkplek moet maken en hoe hoog de vaste onbelaste 
reiskostenvergoeding kan zijn. Een vergelijkbare berekening vindt u ook terug voor de onbelaste vergoeding 
voor thuiswerkkosten die sinds 1 januari 2022 is toegestaan.

Berekening voor 2022 én 2023
In 2022 bedraagt de maximale onbelaste kilometervergoeding € 0,19 per kilometer en de 
maximale thuiswerkvergoeding € 2,00 per dag. In 2023 gaan beide bedragen omhoog, naar 
respectievelijk € 0,21 per kilometer en € 2,15 per thuiswerkdag. De rekentool heeft voor beide 
jaren een rekenblad

Opmerkingen

 V & A Mogen wij een deadline stellen voor reiskostendeclaraties?

Als werknemers een reiskostenvergoeding declareren voor de dagen dat zij naar kantoor gaan, is het 
praktisch als ze niet een halfjaar wachten met het indienen van die declaratie. Mar mag uw organisatie ook 
echt een vervaltermijn verbinden aan reiskostendeclaraties?

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/reiskosten/verdiepingsartikel/vaste-reiskostenvergoeding-en-aanpassing-van-de-128-dagenregeling.html
https://www.rendement.nl/reiskosten/tools/vaste-reiskostenvergoeding-en-thuiswerkvergoeding-berekenen.html
https://www.rendement.nl/reiskosten/vraag-en-antwoord/mogen-wij-een-deadline-stellen-voor-reiskostendeclaraties
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Opmerkingen

 FoRmULIER Declaratieformulier

Als werknemers kosten maken voor hun werk, kunnen ze die vaak declareren. Ze moeten dan wel bewijs 
van de gemaakte kosten kunnen leveren – bijvoorbeeld in de vorm van een kassabon of vervoersoverzicht. 
Voor het indienen van zo’n declaratie van kosten ten behoeve van de organisatie kunnen werknemers 
dit formulier gebruiken. De administratie kan de kosten vervolgens eenvoudig vergoeden. Voor de 
vergoeding van zakelijke kilometers – die meestal via de loonstrook loopt – is er een apart formulier: 
Declaratieformulier kilometervergoeding.

Opmerkingen

Stap 8 Reiskosten bij bijzondere situaties

 NIEUWS Wanneer zijn parkeerkosten bij het werk onbelast?

Als een werkgever de kosten voor parkeren bij de werkplek niet bij het loon van de werknemer wil tellen, 
zal hij ze in veel gevallen in de vrije ruimte moeten onderbrengen. Deze kosten kan de werkgever namelijk 
alleen op nihil waarderen als de terbeschikkinggestelde parkeerplaats als werkplek kwalificeert. U leest er 
meer over in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/loonadministratie/tools/declaratieformulier.html
https://www.rendement.nl/reiskosten/tools/declaratieformulier-kilometervergoeding.html
https://www.rendement.nl/werkkostenregeling/nieuws/wanneer-zijn-parkeerkosten-bij-het-werk-onbelast.html
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 CHECKLIST De aandachtspunten bij werknemers die carpoolen

Als werknemers carpoolen voor hun woon-werkverkeer of andere zakelijke reizen, bespaart dat geld en het 
milieu en het is nog gezellig ook. De werkgever kan carpoolen stimuleren of faciliteren. Hoeveel bemoeienis 
de werkgever bij het organiseren van het carpoolen heeft, is wel van invloed op de vergoedingen die 
werknemers voor het samenrijden kunnen krijgen. In deze checklist staan alle aandachtspunten rondom 
zakelijk carpoolen op een rijtje.

Opmerkingen

 V & A Wanneer is er sprake van vervoer vanwege de werkgever?

Werknemers kunnen een onbelaste kilometervergoeding ontvangen voor zakelijke reizen, tenzij er sprake is 
van zogeheten vervoer vanwege de werkgever. In deze Vraag & Antwoord leest u wanneer dat in de praktijk 
aan de orde is.

Opmerkingen

 V & A Hoe werkt het vergoeden van taxikosten?

Als een werknemer regelmatig een taxi neemt als hij voor de zaak onderweg is, hoeft hij die kosten niet 
altijd zelf voor zijn rekening te nemen. De mogelijkheden voor het vergoeden van taxikosten leest u in deze 
Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/reiskosten/tools/de-aandachtspunten-bij-werknemers-die-carpoolen.html
https://www.rendement.nl/reiskosten/vraag-en-antwoord/wanneer-is-er-sprake-van-vervoer-vanwege-de-werkgever
https://www.rendement.nl/reiskosten/vraag-en-antwoord/hoe-werkt-het-vergoeden-van-taxikosten
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 V & A Kunnen wij een leasefiets én een ov-abonnement uitdelen?

Als uw onderneming een leasefiets aan een werknemer ter beschikking wil stellen, kan dat gevolgen hebben 
voor de mogelijkheden om de werknemer ook nog van een ov-abonnement te voorzien. De exacte regels 
leest u in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 VIdEo Onbelaste reiskostenvergoeding stopzetten bij ziekte

Als een werknemer een tijdje uit de running is, mag de werkgever de vaste reiskostenvergoeding van de 
werknemer niet eindeloos laten doorlopen. Asha Stuivenwold legt in deze video in 1 minuut uit wat de 
grenzen zijn.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over reiskosten, kunt u die voorleg-
gen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw vraag via rendement.nl/
adviesdesk en ontvang binnen vijf werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/reiskosten/vraag-en-antwoord/kunnen-wij-een-leasefiets-en-een-ov-abonnement-uitdelen
https://www.rendement.nl/reiskosten/tools/onbelaste-reiskostenvergoeding-stopzetten-bij-ziekte.html
https://www.rendement.nl/adviesdesk
https://www.rendement.nl/adviesdesk

	Zakelijke reizen in een notendop
	Zakelijke reizen met eigen vervoer
	Zakelijke reizen met openbaar vervoer
	Reizen met een auto van de zaak
	Reizen met een fiets van de zaak
	Vaste reiskostenvergoeding of op declaratiebasis
	Reiskosten bij bijzondere situaties

	Tekstveld 01: 
	027: Off
	035: Off
	Tekstveld 029: 
	Tekstveld 030: 
	Tekstveld 026: 
	Tekstveld 031: 
	050: Off
	040: Off
	038: Off
	Tekstveld 020: 
	Tekstveld 034: 
	Tekstveld 021: 
	053: Off
	048: Off
	054: Off
	Tekstveld 032: 
	Tekstveld 016: 
	Tekstveld 033: 
	039: Off
	055: Off
	033: Off
	Tekstveld 027: 
	Tekstveld 041: 
	Tekstveld 022: 
	041: Off
	043: Off
	084: Off
	Tekstveld 017: 
	Tekstveld 035: 
	Tekstveld 023: 
	056: Off
	081: Off
	085: Off
	Tekstveld 018: 
	Tekstveld 037: 
	057: Off
	082: Off
	049: Off
	Tekstveld 038: 
	Tekstveld 024: 
	Tekstveld 040: 
	076: Off
	036: Off
	Tekstveld 011: 
	Tekstveld 043: 
	Tekstveld 044: 
	029: Off
	051: Off
	052: Off
	Tekstveld 045: 
	Tekstveld 028: 
	058: Off
	044: Off


