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Notitie reiskostenvergoeding als de werknemer reist met eigen vervoer 
 
In deze notitie wordt de mogelijkheid tot vrije vergoeding van de reiskosten behandeld in geval de 
werknemer een eigen vervoermiddel gebruikt. In het bijzonder wordt ingegaan op de mogelijkheden 
voor de fiets. 
Als een werknemer om zakelijke redenen reiskosten met eigen vervoer maakt, mag u deze kosten 
onbelast vergoeden. De zakelijke kilometers mag u onbelast vergoeden, maar de privékilometers die 
de werknemer maakt niet. Woon-werkverkeer wordt als zakelijk aangemerkt, zodat u die kosten ook 
onbelast mag vergoeden. 
 
Let op! 
Als een werknemer op weg naar zijn werk omrijdt bijvoorbeeld om zijn kinderen naar school te 
brengen dan mag u deze omrijkilometers niet onbelast vergoeden. In een uitspraak heeft de Hoge 
Raad geoordeeld dat ook de kilometers om thuis te lunchen als woon-werkverkeer en dus als zakelijk 
kunnen worden aangemerkt. 
 
Welk vervoermiddel de werknemer gebruikt, maakt voor de vergoeding niet uit. De vrije vergoeding 
geldt bijvoorbeeld voor de eigen auto, (brom)fiets of motor. Reist de werknemer met vervoer vanwege 
de werkgever, bijvoorbeeld een personeelsbus of een ter beschikking gestelde auto of fiets, dan mag 
u de reiskosten niet vergoeden. 
U moet rekening houden met de voor de werknemer meest gebruikelijk weg. Dit kan per 
vervoermiddel verschillen, de gebruikelijke weg per fiets kan immers een andere zijn dan de 
gebruikelijke weg voor de auto. 
 
De vergoeding is niet onbeperkt vrijgesteld maar slechts tot een zogenoemd forfaitair bedrag van 
€ 0,21 (2023) per kilometer. Het forfait van € 0,21(2023) omvat alle kosten. U mag dus naast de 
kilometervergoeding niet de parkeerkosten, afschrijvingen en eventuele reparatiekosten van de auto 
van de werknemer onbelast vergoeden. Ook mag u de kosten voor een laadpaal en stroom niet naast 
de € 0,21 (2023) per kilometer onbelast vergoeden. 

 
Let op! 
De vergoeding voor een parkeerplek bij de arbeidsplaats is belast als deze vergoeding samen met de 
kilometervergoeding hoger is dan € 0,21 (2023) per kilometer. 
U mag wel de parkeerplek bij de arbeidsplaats onbelast ter beschikking stellen. Als u een parkeerkaart 
koopt voor het parkeren bij de vaste arbeidsplaats en de werknemer kan daar gebruik van maken, blijft 
dat onbelast. 
 
U kunt het woon-werkverkeer vergoeden op declaratiebasis maar dan zal elke werknemer per 
loonperiode zijn gewerkte dagen en de werkelijk gemaakte kilometers moeten bijhouden.  
Het is administratief eenvoudiger om de werknemer een vaste reiskostenvergoeding te geven. De 
Belastingdienst biedt u de keuze tussen 2 praktische methodes. 
 
Let op! 
Vanwege het vele thuiswerken vanwege corona was tot 1 januari 2022 goedgekeurd dat u mag 
uitgaan van een ongewijzigd reispatroon. Voorwaarde is dat u de vergoeding bent overeengekomen 
met de werknemer voor 13 maart 2020. 
 
Methode 1 
U mag er bij deze methode van uitgaan dat een werknemer een vaste arbeidsplaats heeft als hij in 
een jaar vermoedelijk in minstens 36 weken naar zijn arbeidsplaats reist. De berekening van de vaste 
vergoeding vindt dan plaats volgens de volgende stappen. 
 


