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De reiskostenvergoeding in 2022
Wat gaat er veranderen?
De coronacrisis heeft ons reisgedrag (woon-werkverkeer) blijvend veranderd, het
was dé aanzet tot meer thuiswerken. Niet meer iedere dag in de auto, trein of op
de fiets naar het werk, maar een afwisseling met achter je bureau in huis. In 2020
werd besloten dat de vaste reiskostenvergoeding mocht doorlopen zoals die vóór
de eerste lockdown in maart 2020 vastgesteld was. Vanaf 1 januari 2022 vervalt
deze regeling. In deze whitepaper vertellen we je graag hoe de situatie is en
wordt. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en kun je tijdig beginnen met het
inventariseren van het reisgedrag van je werknemers.
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Thuiswerkdagen geen reisdagen
In het kort uitgelegd: vanaf januari 2022 mag een thuiswerkdag niet meer als een
reisdag worden aangewezen. De reiskostenvergoeding moet op het nieuwe
patroon worden aangepast en mag niet meer gebaseerd zijn op het reisgedrag
van vóór de eerste lockdown in maart 2020. Werkt je medewerker veelal thuis?
Dan is het onwaarschijnlijk dat je vanaf januari 2022 de vaste
reiskostenvergoeding door mag blijven betalen. Waarom, dat vertellen we je
verderop in deze whitepaper.

Reiskostenvergoeding oude situatie
We schetsen voor de duidelijkheid de oude situatie van voor de coronacrisis.
Wanneer er een verandering was in het reisgedrag mocht de vaste
reiskostenvergoeding, van maximaal 19 cent per kilometer belastingvrij, met een
maximum van zes weken op het oude niveau worden doorbetaald. Daarna moest
de vergoeding zijn aangepast en kloppend zijn bij de huidige situatie. De
coronacrisis heeft hier een verandering in gebracht, omdat dit op heel veel
medewerkers tegelijk van toepassing werd . In het besluit ''noodmaatregelen
coronacrisis'' werd daarom in mei 2020 opgenomen dat de vaste
reiskostenvergoeding doorbetaald mag worden. Eerst zou dit voor 2020 gelden,
maar deze maatregel is meermaals verlengt en is heel 2021 van kracht. Vanaf
januari 2022 vervalt dit besluit en gelden er andere regels, die we graag nader
toelichten.
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Reiskostenvergoeding 2022
Deze verandering houdt in dat het besluit en daarmee de goedkeuring op het
doorbetalen van dezelfde reiskostenvergoeding komt te vervallen. Het reisgedrag
van medewerkers moet opnieuw in beeld worden gebracht en op deze manier
passend worden vergoed. Let hierop op dat je enkel dagen dat er écht gereisd
wordt mag vergoeden tot een maximaal bedrag van 19 cent per kilometer
belastingvrij. In praktijk zal dit ervoor zorgen dat een vaste reiskostenvergoeding
voor heel veel medewerkers zal vervallen, gezien de huidige omstandigheden en
de onduidelijkheid daaromheen. De vaste reiskostenvergoeding mag vanaf 1
januari 2022 alleen gegeven worden wanneer een medewerker minimaal 36
weken of 128 dagen per jaar naar de vaste werkplek reist. Is dit niet het geval?
Dan kun je deze incidentele reiskosten op een andere manier vergoeden,
namelijk per declaratie of op basis van nacalculatie.
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Routekaart en reisgedrag
Hoe de situatie verder gaat verlopen weet niemand, maar we zijn ons er allemaal
van bewust dat thuiswerken in veel gevallen deels aan de orde zal blijven. Blijf
met je medewerkers in gesprek over de huidige situatie en hoe de combinatie van
thuis- en op kantoor werken gaat uitpakken. Zo kun je beslissen wat voor jouw
medewerkers van toepassing is en ontstaan er geen misverstanden.
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