
Regeling uitruil eindejaarsuitkering voor woon-werkvergoeding 2021

De fiscus biedt de mogelijkheid om, ongeacht de wijze waarop wordt gereisd, een belastingvrije 
vergoeding van € 0,19 per kilometer te verstrekken als tegemoetkoming in de reiskosten woon-
werkverkeer (A). 

Artikel 34 lid 1 CAO 2019-2021 in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf bepaalt dat er sprake 
is van vergoeding van het woon-werkverkeer als de totale reisafstand van het huisadres naar het 
werkadres of de werkadressen (vice versa) meer bedraagt dan 60 kilometer per dag. De vergoeding 
bedraagt € 0,19 per kilometer indien met de eigen auto wordt gereisd (B). 

Het is mogelijk om de fiscale ruimte, die ontstaat uit de vergoeding woon-werkverkeer, te benutten 
door de eindejaarsuitkering 2021 uit te ruilen tegen een (aanvullende) reiskostenvergoeding. De fiscale 
ruimte is het verschil tussen het bedrag dat fiscaal maximaal voor reiskosten mag worden vergoed 
(A) en de eventuele reiskostenvergoeding die op basis van de CAO (B), of een gunstigere regeling op 
bedrijfsniveau, is verstrekt. 

Op grond van artikel 16 lid 7 CAO wordt de bruto eindejaarsuitkering 2021 van 4,2% uitgekeerd als 
een netto reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. De fiscale ruimte wordt daarmee benut. De 
netto uitbetaling zal hoger zijn omdat over een lager bruto bedrag loonheffing wordt berekend. 

De uitgangspunten regeling uitruil eindejaarsuitkering en reiskosten:

1. De regeling wordt aangeboden voor het jaar 2021;
2. De regeling staat open voor werknemers die over het jaar 2021 recht hebben op de 

eindejaarsuitkering;
3. De hoogte van de vergoeding dient te zijn gebaseerd op de werkelijk gereisde kilometers in het jaar 

2021. Er geldt een maximum van 150 kilometer per dag;
4. Indien en voor zover de werkgever geen volledige zekerheid heeft over het aantal werkelijk 

gereisde kilometers,zal hij het aantal in aanmerking te nemen kilometers beperken tot het aantal 
kilometers waar geen twijfel over mogelijk is;

5. Er kan niet meer worden uitgeruild dan aan eindejaarsuitkering is opgebouwd;
6. Het deel van de eindejaarsuitkering dat niet binnen de fiscale regels als netto reiskostenvergoeding 

kan worden uitbetaald, wordt bruto uitgekeerd;
7. De werknemer is ervan op de hoogte dat de uitruil gevolgen kan hebben voor onder meer: het 

recht op socialezekerheidsuitkeringen, inkomensgerelateerde regelingen zoals de zorg-, de huur- 
en de kinderopvangtoeslag, de pensioenopbouw etc., in die betekenis dat een verlaging van de 
eindejaarsuitkering (mogelijk) tot andere berekeningsgrondslagen leidt.


