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Regeling (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-

werkverkeer  
 

Art. 1 Karakter van de regeling 

Deze regeling biedt de mogelijkheid om in 2013 (een deel van) de eindejaarsuitkering 

te ruilen voor een (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. 

 

Art. 2. (Aanvullende) vergoeding voor reiskosten van woon-werkverkeer 

Een aanvullende vergoeding is mogelijk als er sprake is van fiscaal onbenutte ruimte. 

De onbenutte ruimte is het verschil tussen de fiscaal toegestane onbelaste vergoeding 

en het totaal van de maandelijkse vergoedingen na toepassing van de 

salderingsmethode. De aanvullende vergoeding bedraagt maximaal het bedrag van de 

eindejaarsuitkering. 

De wettelijke regeling voor vergoeding reiskosten woon-werkverkeer op jaarbasis is 

gebaseerd op x km *2* € 0,19* 206 (max. aantal te vergoeden werkdagen)*5/5. 

Bij een afstand van 30 km zou dat zijn: 

30*2*0,19*206*5/5= 2348,40 op jaarbasis 

Volgens CAO-PO ontvangt iemand bij 30 km: 

78,80 per maand gedurende 10 maanden = 788,00  

Dit zou een fiscaal onbenutte ruimte van 2348,40 – 788,00 = 1560,40 opleveren. 

 

Art. 3. Ruil eindejaarsuitkering 

De werknemer die deelneemt aan de regeling stemt in met verlaging van zijn 

eindejaarsuitkering over het jaar 2013. Hierdoor wordt over een lager brutobedrag 

loonbelasting ingehouden. 

 

Art.4. Gevolgen van de ruil 

Als gevolg van de ruil ontvangt de werknemer in ruil voor een belaste 

eindejaarsuitkering een onbelaste reiskostenvergoeding. Deze verlaging kan gevolgen 

hebben voor diverse van het inkomen afhankelijke regelingen en uitkeringen 

(werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering e.d. 

Indien ook gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid de vakbondscontributie te 

verrekenen met de eindejaarsuitkering, wordt eerst deze uitruilmogelijkheid toegepast. 

 

Art.5. Procedure 

De werknemer die zijn eindejaarsuitkering wil verlagen in ruil voor een aanvullende 

reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer dient het hierna opgenomen formulier 

Overeenkomst uitruil eindejaarsuitkering woon-werkverkeer in te vullen, te 

ondertekenen en bij personeelszaken in te leveren. 
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