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Dienstreizen (incl. regeling vergoeding dienstreizen) 
 

In de huidige CAO-VO is afgesproken dat de werkgever bij het verstrekken van een vergoeding voor 
verplaatsingskosten verplicht is gebruik te maken van de salderingsregeling zoals opgenomen in 
paragraaf 21.1.4 van het handboek loonheffingen. 

De salderingsregeling komt er in het kort op neer dat de vergoeding van € 0,28 per km niet hoeft te 
worden belast zolang de totaal verstrekte vergoedingen per werknemer in een fiscaal jaar in het kader 
van woon-werk en dienstreizen per kilometer niet hoger zijn dan € 0,19 per km (zie onderstaand 
voorbeeld).  

Op grond van deze regeling vergoeding dienstreizen worden de kilometervergoedingen ad € 0,28 per 
km geacht mede een vergoeding te zijn voor de uitbetaalde reiskosten in het kader van woon-
werkverkeer. 
  

Voorbeeld 
Een werknemer krijgt in een kalenderjaar een reiskostenvergoeding van in totaal € 2600 bestaande 
uit: 

• een vergoeding voor 10.000 woon-werkkilometers x € 0,12/km= € 1.200 en 
• een vergoeding voor 5.000 kilometers wegens dienstreizen x € 0,28/km= € 1400 

Saldering leidt dan tot het volgende resultaat: totale reiskostenvergoeding € 2600: aantal kilometers 
15.000= een gemiddelde vergoeding van € 0,17 per kilometer. Oftewel, na saldering is de totale 
reisvergoeding onbelast.  
 

Declaraties kunnen via het Interaction Center van HR2day (zie ook de handleiding in HR2day) worden 
ingediend. Hier kan gekozen worden voor declaratie "onkosten", zijnde OV-reizen en parkeerkosten of 
declaratie "kilometers". 
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De salderingsregeling komt er in het kort op neer dat de vergoeding van € 0,28 per km niet 
hoeft te worden belast zolang de totaal verstrekte vergoedingen per werknemer in een fiscaal 
jaar in het kader van woon-werk en dienstreizen per kilometer niet hoger zijn dan € 0,19. 

Op grond van deze regeling vergoeding dienstreizen wordt de kilometervergoeding ad € 0,28 per km   
geacht mede een vergoeding te zijn voor de uitbetaalde reiskosten in het kader van woon-
werkverkeer. 

Voor het maken van dienstreizen vergoedt de werkgever, Stichting Scholengroep Spinoza, (een deel 
van) de gemaakte reiskosten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het reizen per openbaar vervoer 
en het reizen per auto.  

Voor deze regeling wordt verwezen naar de CAO-VO bijlage 3: Regeling verplaatsingskosten. 

 

Wat wordt verstaan onder een dienstreis? 
Een dienstreis is een reis die de werknemer in het belang van de organisatie aflegt, b.v. in verband 
met scholingen, vergaderingen, stagebezoeken etc. 

Voor elke dienstreis is het in eerste instantie de bedoeling dat per openbaar vervoer gereisd 
wordt.  

Het bevoegd gezag van Stichting Scholengroep Spinoza wenst zo zorgvuldig mogelijk met 
overheidsmiddelen om te gaan en om in die geest te handelen bij het gebruik van het openbaar 
vervoer. 

De bus-, tram- en treinkosten worden volledig vergoed na invulling van het declaratieformulier en 
overlegging van de treinkaartjes of het OV-chip overzicht en akkoord gaan van de (school)directie. 
Deze vergoeding wordt uitbetaald via de salarisadministratie. Dit geldt eveneens voor 
reiskostenvergoedingen in het kader van studie. 

Ook voor het reizen per auto dient het declaratieformulier ingevuld en voor akkoord ondertekend te 
worden. Het is verplicht een uitdraai van de ANWB-routeplanner mee te zenden i.v.m. de juiste 
berekening van de kilometervergoeding. 

Parkeergeldvergoeding: 

Parkeergeldbonnen i.h.k.v. dienstreizen worden volledig vergoed, waarbij uitbetaling eveneens plaats 
vindt via de loonadministratie.  

                                                           
1 20 augustus 2002, instemming GMR 20/01/03  

wijzigingsdatum: 1 augustus 2005 i.v.m. salderingsregeling in de belastingwetgeving en gewijzigde CAO wijzigingsdatum: 1 
januari 2006 de onbelaste reiskostenvergoeding voor de eerste 10.000 km is verhoogd van € 0,18 per km naar € 0,19 per km. 

wijzigingsdatum : 1 september 2016,  instemming GMR 8/9/2016, de vergoeding dienstreizen is vastgesteld op € 0,28 per km.     
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