
 

 
Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 

 
Als werknemer van Zorgcentra Meerlanden ontvang je een tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-
werkverkeer conform artikel 9.1 van de CAO VVT. De hoogte van de tegemoetkoming is gebaseerd op de 
kosten die je moet maken om eenmaal per werkdag van je huisadres naar je werklocatie te reizen en weer 
terug, gebaseerd op de laagste klasse van het openbaar vervoer en de kosten voortvloeiend uit het gebruik 
van brug, tunnel, of veer.  
 
De gemaakte reiskosten worden berekend via het aantal kilometers dat je van je werklocatie woont. Het 
aantal kilometers wordt bepaald aan de hand van de postcode van je huisadres en de postcode van je 
werklocatie. De afstand hiertussen wordt bepaald met de ANWB-routeplanner in principe volgens de kortste 
route*. Op deze afstand wordt de NS-tabel toegepast (zie hier onder). Het aantal kilometers woon-
werkverkeer wordt vermeld op je salarisstrook. 
 
De tegemoetkoming van de werkgever is gemaximeerd. Op het bedrag van de vergoeding wordt een eigen 
bijdrage ingehouden. De hoogte van de maximale vergoeding en de hoogte van de eigen bijdrage van de 
werknemer worden door de CAO VVT voorgeschreven. 
 
Als je in deeltijd werkt en op minder dan 5 dagen per week werkzaam bent, wordt de vergoeding naar rato 
vastgesteld. 
 
Reiskosten tabel 2019 woon-werkverkeer 
 

Maximale vergoeding per maand 140,35 cao VVT 

Eigen bijdrage per maand 66,66 cao VVT 

Werkdagen in 2019 261 cao VVT 

 Kilometers 
 

Maandbedrag  
NS-tabel 

vergoeding  
per maand 

vergoeding 
per dag 

0-8  € 73,00  € 6,34  € 0,29  

9  € 79,00  € 12,34  € 0,57  

10  € 86,00  € 19,34  € 0,89  

11  € 92,00  € 25,34  € 1,17  

12  € 96,00  € 29,34  € 1,35  

13  € 103,00  € 36,34  € 1,67  

14  € 109,00  € 42,34  € 1,95  

15  € 114,00  € 47,34  € 2,18  

16  € 122,00  € 55,34  € 2,54  

17  € 128,00  € 61,34  € 2,82  

18  € 133,00  € 66,34  € 3,05  

19  € 139,00  € 72,34  € 3,33  

20   € 148,00  € 73,69  € 3,39  

> 20 
 

€ 73,69  € 3,39  

 

blauw = maximale vergoeding conform CAO 



* Wij hebben toestemming van de belastingdienst gekregen om voor de medewerkers die kunnen aangeven 
dat deze kortste route niet gebruikelijk is, de snelste route toe te passen. 
Deze route kan dus langer zijn! 
 
Mocht je van mening zijn dat deze situatie op jou van toepassing is, dus dat de snelste route voor jou de 
gebruikelijke route is en dat deze verder is dan de kortste route, dan kun je dit kenbaar maken door 
onderstaande antwoordstrook volledig in te vullen en in te leveren bij afdeling HRM. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Antwoordstrook m.b.t. tot wijziging woon-werkkilometers: 
 
 
Naam: 
 
 
Locatie: 
 
 
Functie: 
 
 
Gebruikelijke wijze van vervoer:  bus / fiets/ auto 
 
 
Aantal kilometers snelste route volgens de ANWB – routeplanner:          km 
 
 
Aantal kilometers kortste route volgens de ANWB –routeplanner:           km 
 
 


