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Reiskostenvergoeding en/of Reisaftrek 

Om de mobiliteit van de werknemers te faciliteren wordt er vaak alleen gedacht aan een auto 
van de zaak ja of nee of het vergoeden van de openbaarvervoersbewijzen. Er zijn echter nog 
twee andere mogelijkheden namelijk de reiskostenvergoeding en de reisaftrek. 

 

Reiskostenvergoeding  
Een werkgever kan ter zake van ‘vervoer’ aan werknemers een onbelaste vergoeding 
verstrekken van maximaal € 0,19 per kilometer voor de volledige reisafstand. Deze 
normering geldt voor vergoedingen en verstrekkingen samen en heeft betrekking op alle 
kosten die verband houden met vervoer. Onder ‘vervoer’ worden alle zakelijke kilometers 
begrepen die een werknemer aflegt, inclusief woon-werkverkeer. De kilometernormering 
geldt ongeacht of de afstand is afgelegd per auto, motorfiets, fiets, openbaar vervoer of te 
voet.  

Uit privé-overwegingen gereden omrijkilometers, bijvoorbeeld om een kind naar de crèche te 
brengen, zijn niet onbelast te vergoeden. Voor zover er sprake is van vervoer vanwege de 
werkgever heeft een werknemer geen reiskosten en kan de werkgever niet tevens een 
belastingvrije reiskostenvergoeding geven. 

Let op: Ook bijvoorbeeld vergoedingen voor parkeer-, veer- en tolgelden, schade aan de 
auto, inbouwen van een carkit, extra benzinegebruik door een aanhanger of extra 
afschrijving en slijtage vallen onder de € 0,19-normering. 

 

Reisaftrek 
Als u met het openbaar vervoer naar uw werk ging, mag u een bedrag aftrekken van uw 
inkomen als u in 2012 aan de volgende voorwaarden voldeed: 
• de enkelereis afstand van uw woning naar uw werk met het openbaar vervoer is meer 

dan 10 kilometer; en 
• u reisde doorgaans één dag per week of meer naar uw werk en weer terug binnen een 

periode van 24 uur, of minimaal 40 dagen per jaar naar dezelfde werkplek. 
  

Berekenen van de reisafstand ('afstand in km') 
Met reisafstand wordt steeds de afstand enkele reis bedoeld! Hoofdregel is: reisafstand = de 
afstand woning-werk van deur tot deur, waarbij u moet meten langs de meest gebruikelijke 
weg (u hoeft dus niet de kortste weg te nemen). 
  

Openbaarvervoerverklaring 
U moet met een openbaarvervoerverklaring kunnen bewijzen dat u met het openbaar 
vervoer heeft gereisd. Deze is verkrijgbaar bij het openbaarvervoerbedrijf en voor studenten 
bij de Informatie Beheer Groep. Als u geen openbaarvervoerverklaring kunt krijgen omdat u 
met losse plaatsbewijzen reisde, kan uw werkgever een zgn. reisverklaring afgeven. U moet 
dan wel de plaatsbewijzen bewaren. 
U hoeft niets mee te sturen met de aangifte. 
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N.B.  
I.v.m. de opkomst van de OV-chipkaart ter vervanging de papieren plaatsbewijzen van is er 
vanaf augustus 2010 de volgende goedkeuring van de minister van Financiën.  Zie 
DGB2010/1879M: 
  
"Ik keur goed dat door of vanwege het vervoerbedrijf gemaakte overzichten van transacties 
met de OV-chipkaart gelijk mogen worden gesteld met ‘plaatsbewijzen’ als bedoeld in artikel 
3.87 van de Wet IB 2001 juncto artikel 16 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 
2001." 
 
De reisaftrek dient de werknemer dus zelf op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting. 
Het kost de werkgever dus niets. 
  
 
Indien u meer informatie wilt over bovengenoemd onderwerp kunt u contact opnemen met 
onze adviseurs via info@declubvanhonderd.com. Wij zijn u graag van dienst! 
 
 
 
 
Disclaimer 
Gebruik van onze digitale informatie is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze informatie te gebruiken stemt u in met deze 
voorwaarden. 
 
De informatie is bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. 
 
Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze digitale informatie en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. 
Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de 
internetsite. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. 
 
De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen 
rekening en risico van de gebruiker. 
 
Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken, 
grafisch materiaal. 
 
Deze informatie is bedoeld voor commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van deze informatie niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te 
verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons. 
 


