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Betaalt u als werkgever nog steeds 
een vaste reiskostenvergoeding aan 
uw medewerkers?
Vanaf 1 januari 2022 loopt de fiscale 
tegemoetkoming n.a.v. de Corona-crisis af 
en mogen thuiswerkdagen niet meer als 
kantoordagen worden aangemerkt.

Dit betekent dat de vaste 
reiskostenvergoedingen, die gebaseerd 
zijn op het reispatroon van vóór 13 maart 
2020, niet meer belastingvrij mogen 
worden uitgekeerd. Ervan uitgaande dat 
het reispatroon aanzienlijk is veranderd, is 
het essentieel dat de vergoeding aansluit 
op het daadwerkelijke reisgedrag. 

Is dit niet het geval, dan kan dit leiden tot 
naheffingen en onnodige administratie. 
In deze whitepaper leest u hoe u dit kunt 
voorkomen. 

Door af te stappen van 
abonnementen en vaste 
vergoedingen betaalt u 
alleen nog maar voor 
het daadwerkelijke 
gebruik en bespaart u 
dus al snel veel kosten.
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Er zijn 2 bekende manieren om de 
reiskostenvergoeding toe te kennen:

1. De 36-weken of 128-dagen-eis
Wanneer een medewerker 36 weken of 128 dagen 
naar een vaste werkplek reist dan mag er een 
vaste reiskostenvergoeding worden betaald. 
Indien dit niet het geval is, dan moet op basis van 
nacalculatie worden vergoed. Door de huidige 
omstandigheden is het moeilijk in te schatten hoe 
2022 eruit gaat zien. Door een verwachte, blijvende 
gedragsverandering in het thuiswerken gaan veel 
medewerkers hoogstwaarschijnlijk niet 36 weken of 
128 dagen naar een vaste werkplek reizen.

2. Op basis van gemaakte kilometers
U kunt er ook voor kiezen om alleen de 
daadwerkelijk gemaakte kilometers te vergoeden. 
Vaak houdt de medewerker bij wanneer en waar 
naartoe er is gereisd. 

Deze handmatige declaratie van gemaakte 
kilometers dient de medewerker vervolgens in 
bij de werkgever. Het proces is hierbij vaak een 
belemmering. Het gebeurt veelal nog handmatig 
en dat maakt het foutgevoelig. Bovendien kost het 
zowel medewerkers als werkgevers ontzettend veel 
tijd. Maar dat kan natuurlijk anders.

Veel-gevoelde belemmeringen
Voor veel werkgevers is het lastig om het 
werkelijke reisgedrag (van te voren) in kaart te 
brengen. Alle medewerkers bevragen en het 
vastleggen van hun vaste reispatroon kost veel tijd 
en is foutgevoelig. Helemaal omdat men vaak ook 
niet weet of dat het hun daadwerkelijke patroon 
gaat zijn. Zowel de dagen op kantoor als de locatie 
zijn variabel geworden. Benoemde administratieve 
opties voor de reiskostenvergoeding zijn om 
die reden onbetrouwbaar en zorgen voor 
verrassingen. 

Voorkom naheffingen op 
de reiskostenvergoeding 
van uw medewerkers
breng de werkelijke reisbewegingen in kaart
Wilt u een vaste reiskostenvergoeding blijven hanteren, dan moet u als 
werkgever de zakelijke reisbewegingen van al uw medewerkers 
opnieuw in kaart brengen. Op basis van deze reisbewegingen dient 
de reiskostenvergoeding te worden berekend. Alleen daadwerkelijke 
reisbewegingen mogen belastingvrij worden vergoed. Daarbij geldt een 
maximaal belastingvrij bedrag van 19 cent per kilometer.
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XXImo biedt een platform waarmee bedrijven hun 
mobiliteitsbeleid kunnen inregelen en tot leven 
brengen. Een werkgever kan per 
medewerker(groep) instellen wie van welke 
mobiliteitsopties gebruik mag maken, hoe vaak, 
tegen welk budget, wanneer en waar.  

Met behulp van de XXImo mobiliteitskaart kunnen 
medewerkers vervolgens binnen deze regels elke 
reis op maat maken. Van openbaar vervoer tot 
tanken en parkeren en van deelmobiliteit tot 
kilometers declareren. 

Doordat dit allemaal binnen één platform gepland, 
geboekt én betaalt wordt, blijft de werkgever in 
controle. En heel belangrijk: met een maandelijkse 
btw-factuur, zodat alle belasting eenvoudig 
teruggevraagd kan worden. En de medewerker 
krijgt ondertussen volledige keuzevrijheid in de 
manier van reizen. 

automatisering:
lagere verwerkingskosten voor uw 
reisdeclaraties 
Als er geen flexibiliteit is, moeten medewerkers 
handmatig declaraties indienen. Dit kost zowel 
de indiener als de verwerker tijd. De gemiddelde 
verwerkingskosten voor een (reiskosten)declaratie 
bedragen € 35,-. Door dit proces te digitaliseren kunt 
u het ook automatiseren. Door gebruik te maken
van één mobiliteitsplatform krijgt u de afrekening
geautomatiseerd en is de complete factuurstroom
van de gemaakte reizen ingeregeld. Dat zorgt voor
een efficiënte en foutloze kostenverwerking van
reistransacties. Werkgever én medewerkers zijn
verlost van declaraties en stapels losse bonnetjes.
Dat scheelt aanzienlijk in de administratieve lasten.

Actueel inzicht in 
reisgedrag én volledig 
geautomatiseerd betalen 
álleen voor daadwerkelijk 
gemaakte reizen

betaal geen onnodige btw
Bijkomend nadeel van het handmatig 

indienen van declaraties is dat u als 

organisatie de btw niet mag aftrekken. Ook 

niet als de medewerker een bon met btw 

overlegt. Deze kosten zijn namelijk gemaakt 

op eigen naam van de medewerker. De btw 

is - onder voorwaarden - wél aftrekbaar als 

de goederen of diensten aan de medewerker 

worden geleverd, maar de leverancier 

of dienstverlener rechtstreeks aan de 

werkgever factureert.

Met een flexibel 
mobiliteitsbeleid ingericht 
op één platform, betaalt u 
alleen voor het daadwerkelijke 
gebruik. Als uw medewerker 
ziek is of met vakantie, lopen 
de kosten voor bijvoorbeeld de 
reisabonnementen niet door. 
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duurzaamheid
Over dertig jaar moet de economie circulair, 
klimaatneutraal en inclusief zijn. Drie decennia, 
dat klinkt misschien nog ver weg, maar u moet nu 
handelen om de duurzaamheidsdoelen te behalen. 
Geen enkele organisatie kan meer om duurzaam 
ondernemen heen. Goed nieuws, want een slim 
duurzaamheidsbeleid is niet alleen goed voor 
het milieu en de maatschappij, maar ook voor de 
winst van uw organisatie. Bedrijven die duurzaam 
ondernemen zijn innovatief, toekomstbestendig 
en aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe 
medewerkers. 

Met een slim mobiliteitsbeleid en het gebruik 
van één mobiliteitsplatform kunt u sturen op 
gedrag en uw duurzaamheidsdoelstellingen 
behalen. Het behalen van die doelstellingen 
maakt u zichtbaar met de data die beschikbaar 
is op het mobiliteitsplatform. Hierop komen alle 
reistransacties van uw organisatie samen.

tevredenheid
Allereerst creëert u tevreden medewerkers 
door hun werk overeen te laten komen met hun 
behoeftes en verwachtingen. Daarnaast kijken 
medewerkers naar de investeringen - in tijd, moeite 
en middelen - die ze zelf in hun werk doen en naar 
wat ze dat oplevert.

slim mobiliteitsbeleid zorgt voor 
tevreden medewerkers
Hoewel het mobiliteitsbeleid niet altijd 
in direct verband wordt gebracht met 
medewerkerstevredenheid, is het toch een 
belangrijk onderdeel. Ergernissen die bij 
medewerkers ontstaan op het gebied van mobiliteit 
zijn bijvoorbeeld:
•  Het voorschieten van reiskosten uit eigen zak.
•  De tijdrovendheid en omslachtigheid van het

handmatig indienen van declaraties.
•  Mobiliteitsbeleid dat niet aansluit bij hun eigen

eisen en wensen zoals het krijgen van een
leaseauto (en betalen van bijtelling!) terwijl u in
de binnenstad woont.

•  Het niet krijgen van een vergoeding als u lopend
of op de fiets naar uw werk komt. Met een
mobiliteitsplan kunt u dit bijhouden, meten en
belonen.

Er is meer!
Alleen betalen voor daadwerkelijk gebruik, wie wil dat nu niet? Er is echter 
veel meer winst te behalen met een slim mobiliteitsbeleid. Zo kan een slim 
beleid bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie 
en zorgt het ervoor dat uw medewerkers meer werkgeluk ervaren. Zaken 
die steeds belangrijker worden binnen iedere organisatie. Door op alledrie 
de pijlers te focussen, bereikt u de zogenaamde ‘sweet spot’ van een slim 
mobiliteitsbeleid.

kosten

sweet
spot

duurzaam-
heid

tevreden-
heid

grip

holistische kijk op uw mobiliteitsbeleid

Het inzicht in deze onderdelen zorgt 
ervoor dat u GRIP krijgt op uw 
mobiliteitsbeleid:
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XXImo werkt samen met tal van corporates die een nieuw mobiliteitsbeleid 
hebben geïntroduceerd in hun organisatie aan de hand van onze diensten. 
Hierdoor krijgen deze corporates inzicht in het reisgedrag van hun 
medewerkers en kunnen ze actief sturen op beleidsdoelstellingen als 
duurzaamheid, vitaliteit en kostenbeheersing.

Een aantal van onze klanten

Mobiliteitsbeleid
in de praktijk

Einde vaste reiskostenvergoeding xximo.nl   •   030 30 40 6417

https://www.xximo.nl


de uitdaging
Onze klant, een IT-bedrijf, wilde de bestaande 
autoregeling vervangen voor een nieuwe, 
marktconforme mobiliteitsregeling. Essentieel 
hierbij was dat er inzicht in het huidige gebruik 
van de leaseauto’s en het aantal kilometers per 
medewerker moest worden verkregen. In de 
nieuwe oplossing moest de medewerker tevens op 
eenvoudige wijze onderscheid kunnen aanbrengen 
tussen privé-, woon-werk- en zakelijke kilometers. 
Een andere uitdaging was dat het bedrijf werkte 
met verschillende mobiliteitsaanbieders zoals de 
NS en verschillende leasemaatschappijen. Hierdoor 
ontstonden er verschillende informatiestromen die 
per leverancier gemonitord en beheerst moesten 
worden.

de oplossing
We hebben de klant ons mobiliteitsplatform 
geadviseerd. Dit biedt namelijk de mogelijkheid 
om gegevens van allerlei verschillende 
aanbieders te ontsluiten. Met één portal en app 
hebben zowel de klant als haar medewerkers 
optimaal gebruiksgemak en is de registratie 
van reisbewegingen een eenvoudige handeling 
geworden.

het resultaat
Het mobiliteitsplatform heeft ervoor gezorgd dat 
de administratieve last aanzienlijk is gedaald. 
Bovendien namen de registratietijd en -kosten af. 
Door het invoeren van een bonus-malusregeling 
op privégebruik, is het aantal privékilometers met 
5% gedaald. Dat draagt weer bij aan het behalen 
van de duurzaamheidsdoelstellingen uit het 
mobiliteitsbeleid. Onze klant heeft door middel 
van het mobiliteitsplatform 24/7 inzicht in het 
daadwerkelijke mobiliteitsgebruik. Dit maakt het 
mogelijk om het beleid continu bij te sturen.

klant: groot IT-bedrijf
medewerkers: meer dan 1000
mobiliteitsbeleid: 
Alle medewerkers hebben 
recht op een leaseauto

klantcase
op zoek naar een nieuwe mobiliteitsregeling

“Het platform heeft 
ervoor gezorgd dat de 
administratieve last 
aanzienlijk is gedaald. 
Bovendien namen de 
registratietijd en -kosten af”
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XXImo is onderdeel van 
de Autobinck Group 
AutoBinck Group is al meer dan 

een eeuw actief en is een van de 

hoofdrolspelers op de Europese 

mobiliteitsmarkt. AutoBinck 

is actief in 8 Europese landen, 

telt 50 werkmaatschappijen en 

behoort daarmee tot de top 20 

grootste mobiliteitsgroepen in 

Europa.

XXImo is de Nederlandse 
pionier in het ontwikkelen 
van een nieuwe en unieke 
mobiliteits- en administratieve 
oplossing voor de zakelijke 
reiziger. Het bedrijf creëerde 
een expense management-
platform, waarmee organisaties 
de totale mobiliteit van hun 
medewerker beheren, zonder 
administratieve rompslomp en 
de chaos van bonnetjes. Aan 
de voorkant biedt XXImo een 
praktische mobiliteitskaart voor 
medewerkers.

In ‘t kort
Fact
150.000+ 
medewerkers 
reizen met XXImo
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Met een slimmer mobiliteitsbeleid bespaart u kosten op verschillende manieren. 
Door meer inzicht, flexibiliteit en automatisering bereikt u meer dan slechts een 
oppervlakkige besparing. Tegelijkertijd kunt u ook doelen als duurzaamheid 
en medewerkerstevredenheid behalen. Het inregelen van mobiliteit is best 
complex, maar wij zijn er om u te begeleiden in het gehele traject.

Wilt u voortaan:

Géén  onbetrouwbare inschattingen 
           voor reiskosten?
Géén  lastige nacalculaties?
Géén  handmatige declaraties?

Maar:

Wél  inzicht in daadwerkelijk 
         reisgedrag?
Wél  alleen betalen voor gebruik?
Wél  automatisch declaratieproces?

ja, ik wil graag een vrijblijvend adviesgesprek

Adviesgesprek
vraag een vrijblijvend 
adviesgesprek aan
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