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Akkoord nieuwe reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gemeente Rotterdam

18 oktober 2022

Inleiding
De Gemeente Rotterdam, de FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF (FDO-MHA) hebben in het Lokaal
Overleg van 6 oktober een akkoord bereikt over een nieuwe reiskostenvergoeding voor woon-
werkverkeer.

Partijen willen een goede, bij deze tijd passende reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.
Kortom, een nieuwe reiskostenregeling:
- Met aantrekkelijke vergoedingen;
- Die duurzaam en vitaal reizen met het OV, de fiets en te voet stimuleert, maar tegelijkertijd oog

heeft voor situaties waarbij medewerkers afhankelijk zijn van de auto;
- Die Anders Werken ondersteunt, met een vergoeding op basis van daadwerkelijk gemaakte reizen

naar wisselende werklocaties;
- Waarbij niemand er financieel op achteruit gaat.

In het akkoord staan afspraken over de hoogte van de vergoeding, ingangsdatum en bijzondere
situaties.

Het akkoord

Woon-werkreizen met het OV
Woon-werkreizen met het OV worden 100% vergoed binnen Nederland, op basis van 2e klasse. Er is
geen minimale of maximale reisafstand van toepassing.
Voor reizen met het OV wordt een mobiliteitskaart ter beschikking gesteld door werkgever. Deze kaart
kan ook gebruikt worden voor het maken van dienstreizen.
Ingangsdatum: 1 januari 2023.

Woon-werkreizen met de fiets of te voet
Voor fietsen (incl. elektrische fiets en speed pedelec) en wandelen geldt een vergoeding van
15 cent/km, tot een maximum van 30 km enkele reisafstand woon-werk.
De mogelijkheid om IKB-budget uit te ruilen voor de aanschaf van een fiets (inclusief speed pedelec)
wordt verruimd naar € 2.250, eenmaal per 5 kalenderjaren.
Ingangsdatum: 1 april 2023.

Woon-werkreizen met de auto
Voor autogebruik geldt een vergoeding van 8 cent/km, tot een maximum van 30 km enkele reisafstand
woon-werk. Deze vergoeding geldt ook voor motor, brommer (excl. speed pedelec) en snorfiets.
Ingangsdatum: 1 april 2023.

Vergoeding ketenreizen woon-werkverkeer
In de huidige reiskostenregeling woon-werkverkeer komt het gebruik van slechts één vervoermiddel
voor vergoeding in aanmerking. Dat gaat veranderen. Vanaf 1 april 2023 kunnen medewerkers diverse
vervoermiddelen om naar of van het werk te reizen combineren. Dus medewerkers kunnen de OV-
mobiliteitskaart gebruiken in combinatie met een km-vergoeding voor woon-werkreizen met de auto,
fiets of wandelen.
Voorbeeld: medewerker reist vanaf het woonadres met de fiets of auto naar een OV-opstapplaats, om
daarna met het OV door te reizen naar de werklocatie.
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Bijzondere situaties woon-werkverkeer
In de volgende situaties geldt, indien woon-werkreizen met de auto worden gemaakt, een vergoeding
van 21 cent/km, tot een maximum van 30 km enkele reisafstand woon-werk.
a. Werktijden vóór 06.00 (of vóór 8.00 in het weekend/erkende feestdagen) of ná 22.00;
b. Medewerkers met een medische indicatie waardoor zij afhankelijk zijn van reizen met de auto. Dit

wordt vastgesteld o.b.v. advies bedrijfsarts en/of in combinatie met een Europese
Gehandicaptenparkeerkaart.

c. Situaties waarbij sprake is van piketdienst, gladheidsbestrijding, calamiteiten of noodzaak om de
eigen auto (nog) te gebruiken voor dienstreizen.

Ingangsdatum: 1 april 2023

De nieuwe regeling is beter dan de huidige regeling.
Indien er desondanks medewerkers zijn die er door deze nieuwe regeling financieel op achteruit gaan
(omdat zij op grond van bijzondere omstandigheden nu een hogere vergoeding krijgen dan zij in de
nieuwe regeling gaan krijgen), worden zij hiervoor gecompenseerd gedurende een periode van
maximaal 4 jaar, gerekend vanaf de ingangsdatum (dus tot 1 april 2027).

Slotbepaling
Het akkoord voor de nieuwe reiskostenregeling heeft betrekking op de groep werknemers die een
arbeidsovereenkomst met de gemeente Rotterdam heeft én voor wie de Cao Gemeenten geldt. Dus
niet voor medewerkers voor wie een andere cao geldt.
De nieuwe reiskostenregeling wordt opgenomen in het Personeelshandboek 010. De wijziging van de
relevante artikelen in het Personeelshandboek 010 wordt nog ter instemming voorgelegd in het Lokaal
Overleg van 17 november 2022.  In december 2022 volgt besluitvorming in het college van
burgemeester en wethouders.

Overeengekomen te Rotterdam op 18 oktober 2022
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