
 
 
 

 

Regeling aanvullende 

reiskostenvergoeding 

 
De CAO VVT biedt medewerkers de mogelijkheid op grond van de uitvoeringsregeling 
meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden één of meer arbeidsvoorwaarden of delen 
daarvan in te wisselen voor andere arbeidsvoorwaarden. 
 
De regeling aanvullende reiskostenvergoeding stelt de medewerker in staat om 
brutolooncomponenten in te wisselen voor een belasting- en premievrije vergoeding voor 
woon-werkverkeer van € 0,21 (vanaf 1 januari 2024 € 0,22) per kilometer woon 
werkverkeer. De medewerker kan hierbij profiteren van een fiscaal voordeel. Deelname is 
voor onbepaalde tijd tot wederopzegging of tot eventuele afschaffing van de regeling. 

 
Bronnen 
De volgende bronnen kunnen t.b.v. deelname aan de regeling aanvullende vergoeding 
reiskosten woon-werkverkeer worden ingezet: 

- Bruto salaris; 
- Bruto vakantietoeslag; 
- Bruto eindejaarsuitkering; 
- Bovenwettelijke vakantie-uren. 

 
Bijkomende gevolgen 

Het inzetten van geldbronnen kan nadelige gevolgen hebben voor uw inkomen en sociale 

zekerheid. Onderstaande gevolgen zullen optreden als gevolg van deelname aan deze 

regeling: 

1. Een verlaging van het loon in het kader van de sociale verzekeringswetten, zoals ZW, 

WIA en WW; 

2. Een verlaging van de grondslag voor de berekening van de vakantietoeslag en 

eindejaarsuitkering(afhankelijk van de gekozen bron); 

3. Een verlaging van het inkomen kan voordelig zijn in het kader van 

inkomensafhankelijke subsidies zoals huurtoeslag/tegemoetkoming studiekosten. 

 

De nadelige gevolgen 1 en 3 zijn niet te voorkomen. 2 is wel gedeeltelijk te voorkomen 

door als bron te kiezen voor de vakantietoeslag of de eindejaarsuitkering. De inzet van de 

eindejaarsuitkering als bron is daarbij het meest voordelig omdat daarmee de grondslag 

voor de diverse premies en uitkeringen het minst worden verlaagd. 
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Frequentie van uitkering van aanvullende reiskostenvergoeding. 

Afhankelijk van de gekozen bron kan de medewerkers kiezen voor een maandelijkse of 

jaarlijkse uitkering. Bron: 

• Bruto salaris: de aanvullende reiskostenvergoeding wordt maandelijks op het bruto 

salaris ingehouden en als netto reiskostenvergoeding uitbetaald, mits bij het inzetten 

van deze bron het bruto maandsalaris niet onder het geldend wettelijk 

minimumloon uitkomt; 

• Bruto vakantietoeslag: de aanvullende reiskostenvergoeding wordt jaarlijks in mei 

ingehouden op de bruto vakantietoeslag en als netto reiskostenvergoeding 

uitbetaald; 

• Bruto eindejaarsuitkering: de aanvullende reiskostenvergoeding wordt in november 

ingehouden op de bruto eindejaarsuitkering en als netto reiskostenvergoeding 

uitbetaald; 

• Bovenwettelijke vakantie-uren: de aanvullende reiskostenvergoeding wordt in 

december afgeschreven van het verlofsaldo en als netto reiskostenvergoeding 

uitbetaald. 
 

Bij voldoende fiscale ruimte is het mogelijk te kiezen voor een combinatie van 
bovenstaande bronnen. 
Bij vragen over de regeling of evt. gevolgen voor uw inkomen en sociale zekerheid, kunt 
u contact opnemen met de salarisadministratie. 

 

Procedure voor deelname aan de regeling aanvullende reiskostenvergoeding 
De medewerker kan elk jaar aanspraak maken op een aanvullende reiskostenvergoeding 
op grond van de CAO VVT. 

 
1. De medewerker doet een digitale aanvraag tot deelname aan de regeling 

aanvullende vergoeding reiskosten via Youforce, Selfservice. 
2. De salarisadministratie accordeert de aanvraag en verwerkt deze met het salaris. 
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