
VERLAAG DE ZAKELIJKE 
REISKOSTEN IN 4 STAPPEN

Groener worden én besparen op mobiliteit 
Wist u dat zakelijk reizen in veel bedrijven de tweede of derde grootste kostenpost is? En 
dat zakelijke mobiliteit tegelijk één van de grootste ‘vervuilers’ is? Waarom wordt er tijdens 
de zoveelste bezuinigingsronde of de roep om duurzamer te worden dan nog steeds zo 
weinig naar mobiliteit gekeken?
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Dat de mobiliteitskosten over het hoofd worden gezien, is natuurlijk ook weer niet zo vreemd.  
Het is namelijk geen eenduidige kostenpost; het zijn meestal kosten die versnipperd door het hele 
bedrijf verwerkt en verrekend worden. Waar de HR-manager alle personeelskosten kent en de  
marketeer precies weet wat er wordt besteed aan marketing, weet zelden iemand exact hoe hoog 
de reiskosten zijn. Laat staan dat er een eenduidig beleid wordt gevoerd. 

Hoog tijd dus om de kosten wél in kaart te brengen. We helpen u op weg 
met onderstaand schema: 

Nu u weet hoeveel geld en tijd u kwijt bent met zakelijk reizen én hoeveel afdelingen zich daarmee 
bemoeien, kunt u orde op zaken stellen. Benieuwd hoe u met snelle slagen grote winst kunt beha-
len? Lees dan onderstaande vier stappen én de bonustip.  

Kostenpost Grondslag Kosten per 
medewerker per 
jaar (indicatief)

Auto’s 
Leaseauto’s (financiering, onder-
houd, verzekering, belastingen)

600 tot 1.500 euro per auto per 
maand (afhankelijk van type, 
kilometrage, etc)

7.000 tot 18.000 
euro

Brandstofkosten leaseauto’s
Diesel 1 op 16 *€ 1,20/liter excl. btw
Benzine 1 op 12 *€ 1,50/liter excl. btw 

0,06 tot 0,15 per km (afhankelijk 
van soort brandstof en verbruik). 

Bij gemiddeld 
verbruik 2.000 tot 
4.000 euro

Parkeerplaatsen (intern) Afschrijving gebouw + onderhoud- 
en beheerkosten, huur terrein, tot 
2,- per uur, of 3.000 euro per jaar

1.500 euro

Parkeerkosten (extern) 2,61 euro per uur (gemiddeld tarief) 200 euro

Kilometervergoeding woon-werk 0,10 tot 0,19 per km 1.800 euro

Kilometervergoeding zakelijk 0,19 tot 0,40 per km 1.500 euro

Openbaar vervoer

Trein-, bus-, tram-, metroabonnement 1.000 tot 4.200 euro

Uitcheckboetes 20 euro per x vergeten 50 euro

Fietsen 

Fietsregeling 749 euro per 3 jaar 250 euro

Fietsenstalling en douches Afschrijving gebouw en douche + 
onderhoud- en beheerkosten, huur 
terrein, kosten douchewater

200 euro

Diversen 
Productieverlies 30.000 km per jaar in auto =  

500 uur of 13 werkweken 
8.750 euro

Kosten declaraties en facturen Gemiddeld 35 euro per declaratie 500 euro

Inkoop en contractbeheer lease/
tankpassen/ov-abonnementen 
etc. en servicedesk medewerkers 
(reisvragen)

Per 350 mdw 1 fte. 175 euro
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Stap 1 Maak de kosten weer beheersbaar

De reiskosten behelzen veel verschillende onderdelen. Daar komt bij dat kosten verspreid zijn over 
diverse afdelingen. Gevolg: iedereen is voor slechts een beperkt deel verantwoordelijk en niemand 
heeft het totaaloverzicht. Dat geldt niet alleen voor de kosten, maar ook voor het reisbeleid. Welke 
kilometers worden tegen welke prijs vergoed? Wie heeft recht op welke leaseauto? Wanneer ver-
strekt de werkgever een OV-kaart? En wie heeft er recht op een parkeerplaats voor de deur? Vaak 
weet niemand precies hoe het zit en hanteert iedere manager zijn eigen regels. Met tegenstrijdige 
afspraken tot gevolg. 

Pak daarom zowel het strategisch beleid als de uitvoering ervan aan. Breng in kaart welke rege-
lingen, afspraken en leveranciers allemaal binnen uw bedrijf rondzwerven. Maak hier vervolgens 
een eenduidig beleid van. Dat beleid moet helder zijn en geen ruimte bieden voor tegenstrijdige 
regelingen en afspraken. Tegelijkertijd wilt u wel een toekomstbestendig beleid. Dat betekent dat 
het ruimte voor maatwerk moet bevatten en flexibel is. Een werknemer die nu vijf dagen op kan-
toor werkt, moet moeiteloos zijn reisgedrag en kostenvergoeding kunnen aanpassen als hij vanaf 
volgend jaar veel op pad is of twee dagen in de week vanuit huis werkt. 

Zodra u het beleid heeft opgetekend, kunt u het tot uitvoer brengen. Op dit moment ligt de verant-
woordelijkheid rondom mobiliteit bij diverse afdelingen en managers. Door daar meer samenhang 
in te brengen voorkomt u dat er opnieuw tegenstrijdige afspraken worden gemaakt. Maak duidelijk 
wie op welk onderdeel eindverantwoordelijk is. Ook naar de werknemer toe. Hij moet weten welke 
regelingen voor hem gelden en bij wie hij terecht kan voor vragen en aanpassingen. 

Bespaartip declaraties 
Denk bij het opstellen van het beleid ook na over de meest efficiënte oplossing. Concreet voor-
beeld van een uit de hand gelopen kostenpost zijn declaraties. Die worden nu vaak als volgt 
verwerkt:
•  Werknemer bewaart het bonnetje
•  Werknemer vult binnen zes weken met de hand een formulier in
•  Manager zet een handtekening ter goedkeuring
•  Boekhouding controleert de declaratie formeel
•  Boekhouding boekt het formulier in zijn systeem in
•  Boekhouding geeft de declaratie door aan HR
•  HR verwerkt de te betalen onkosten in het salaris van aankomende maand

En dan gaan we er in dit geval vanuit dat alleen de directe manager de declaratie inhoudelijk con-
troleert. Bij hogere bedragen of bijzondere uitgaven zetten vaak meerdere managers hun paraaf 
voordat de declaratie richting boekhouding gaat. Kortom, dat handgeschreven papiertje is niet 
alleen een irritatiebron voor de werknemer, ook andere afdelingen hebben er hun handen vol aan. 

 KOSTEN: gemiddeld 35 euro per declaratie. Dus de 6 euro parkeerkosten die de werknemer
 declareert, kosten de werkgever uiteindelijk 41 euro.

Oplossing: Automatiseer het declaratieproces. Er zijn systemen die grote bedragen en uitzon-
deringen er automatisch uitfilteren. Voor de werkgever een uitkomst: het bespaart tijd, geld en 
gedoe. En ook voor de werknemer een uitkomst: hij hoeft geen handgeschreven briefjes meer in te 
leveren en hoeft zichzelf niet meer voor zijn kop te slaan als dat ene bonnetje wéér met zijn broek 
de was in is gegaan. Na de uitgave direct een foto maken en doorsturen en klaar is Daan. 
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Stap 2 Koop slimmer in

Zet een rits wagens voor de deur met bijbehorende tankpassen en stop een stapel OV-kaarten 
in de portemonnees van uw werknemers. Lekker makkelijk, scheelt een hoop declaraties iedere 
maand. Maar is deze oplossing wel efficiënt, zuinig en goedkoop? Die vraag stelt de gemiddelde 
manager zich zelden als hij weer een trajectkaart geeft aan de werknemer die drie keer per week 
naar kantoor reist. En ook de vraag of het goedkoop lijkend vierjarencontract voor een nieuwe 
leaseauto aan het eind van de rit ook echt de goedkoopste oplossing is, wordt niet gesteld. Terwijl 
de werkgever wel een verplichting van zo’n € 40.000 aangaat. Simpelweg omdat het altijd zo gaat 
en nieuwe opties veel uitzoekwerk vergen. 

Bovendien kijkt u als manager naar het aanbod. Wat heeft de leasemaatschappij te bieden? Aan de 
hand daarvan wordt een keuze gemaakt. Maar ook hier is het slim om weer een stap terug te doen 
en eerst de stand van zaken te bekijken. Kijk niet naar hetgeen op de markt is, maar kijk waar uw 
bedrijf en uw werknemers behoefte aan hebben. Dat is meestal: zo goedkoop en flexibel mogelijk 
reizen. Op basis van die reisbehoefte gaat u inkopen. Zodat als de werknemer volgende maand ver-
huist, promoveert, zijn reisgedrag verandert of ontslag neemt, dat geen forse naheffing oplevert. 

Bespaartip OV
Zodra een werknemer aangeeft standaard met het openbaar vervoer te willen reizen, wordt er 
vrij standaard een trajectkaart aangeschaft, waarmee je van deur tot deur reist met één kaart. 
Makkelijk voor de werknemer en overzichtelijk voor de werkgever. Toch is de realiteit anders. Een 
trajectkaart loont pas als de werknemer minimaal vier dagen per week dat traject aflegt. De mees-
te parttimers en flexwerkers komen daar niet aan. 

 KOSTEN: tot 20 procent hoger dan noodzakelijk. 

Oplossing: Monitor een paar maanden hoeveel de werknemers daadwerkelijk met het openbaar 
vervoer reizen. Zoek aan de hand van die informatie per werknemer het meest passende abon-
nement of de beste kortingskaart. Voor de werkgever het voordeel dat hij de kosten terugdringt, 
terwijl er voor de werknemer niets verandert qua manier van reizen.

Stap 3 Neem perverse prikkels weg

Bij veel organisaties bevat het mobiliteitsbeleid wat wel ‘perverse prikkels’ worden genoemd. Het 
beleid kent dan bijvoorbeeld geen enkele rem op het privégebruik van de leaseauto. Waardoor de 
‘calculerende’ medewerker meent hierop het volste recht te hebben vanwege de bijtelling die hij 
betaalt. Of het beleid stimuleert om toch met de auto naar die afspraak in hartje Amsterdam te 
gaan. Of om vier collega’s allemaal in hun eigen auto naar dezelfde afspraak te laten reizen. Kort-
om: het huidige beleid is er zelden op gericht de werknemer aan te moedigen de duurzaamste en 
goedkoopste oplossing te kiezen. 

De meeste bedrijven zijn zich nauwelijks bewust van deze tegenstrijdige regels. En als ze wel besef-
fen dat het mobiliteitsbeleid perverse prikkels kent, dan nog heeft het vaak geen prioriteit. Zonde, 
want aanpak van zulke prikkels kan veel opleveren. Welke regels zijn niet meer van deze tijd? Hoe 
kunt u ze moderniseren? Pas het beleid dusdanig aan dat het meer van deze tijd is, maar het er 
tegelijkertijd niet op lijkt dat u de werknemers veroordeelt of afstraft op hun oude gewoonten. 
Houd ook hierbij weer in het achterhoofd dat uw bedrijf steeds flexibeler wordt en het mobiliteits-
beleid dus ook wendbaar moet zijn. 

Bespaartip kilometervergoeding 
Een goed voorbeeld van een perverse prikkel is de kilometervergoeding. Veel bedrijven kennen 
een woon-werkvergoeding en een hogere zakelijke vergoeding. Heel logisch in het tijdperk dat >
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iedereen nog om 8 uur naar zijn vaste standplaats reed, gedurende dag naar afspraken ging en 
om 5 uur ’s middags weer vanaf dezelfde standplaats waar naar huis reed. Maar met de komst van 
diverse werkplekken, flexwerken en thuiswerken is het steeds onduidelijker wat woon-werkverkeer 
is en wat onder zakelijk valt. 

 KOSTEN: Vergoeding voor woon-werkverkeer ligt tussen de 10 tot 19 cent per kilometer, waar
 zakelijke kilometers 19 tot 40 cent opleveren.

Oplossing: Hanteer één tarief voor alle gemaakte kilometers. Maak geen onderscheid meer 
tussen woon-werk en zakelijke kilometers. Daarmee bent u bovendien af van het verrekenen van 
‘normale’ woon-werk kilometers.

Stap 4: Maak de medewerker verantwoordelijk

Het huidige mobiliteitsbeleid is ondoorzichtig. De werkgever betaalt, dus is de werknemer vaak 
minder alert op de – onnodig – hoge kosten die hij maakt. Neem de werknemer die vergeet uit te 
checken bij de trein. De werknemer ziet die 20 euro boete hooguit als een druppel op een gloe-
iende plaat. Totdat de werkgever uitrekent dat de 200 werknemers die wekelijks een keer vergeten 
uit te checken een extra kostenpost van 4.000 euro per week betekenen. Pas dan beseft iedereen 
dat het wel degelijk belangrijk is tijdig de kosten terug te vorderen. 

De reiskosten inzichtelijk maken voor de werknemer is een goed begin, maar nog niet voldoende. 
Echt effectief wordt het pas als u de medewerker zelf verantwoordelijk maakt, bijvoorbeeld door 
een mobiliteitsbudget in te stellen. Als u dit budgetneutraal oppakt (dus niet uit besparingsoog-
punt invoert), hoeft het niet op veel weerstand te stuiten binnen de organisatie. Voordeel is dat  
uw bedrijf enerzijds flexibeler wordt en dat anderzijds de kosten beter beheersbaar worden. U 
weet immers vooraf hoeveel u kwijt bent aan mobiliteitskosten. 

Ander voordeel is dat  het reizen meestal duurzamer wordt, omdat de werknemer minder onnodig 
verbruikt, zuiniger gaat rijden en beseft dat de beste kilometer de kilometer is die niet gereden is. 
De werknemer denkt meer na over wanneer en hoe hij reist. En als werkgever hoeft u geen bele-
rend vingertje meer op te steken als de kosten uit de klauwen dreigen te lopen. Wil de medewerker 
toch langs de snelweg blijven tanken? Dan mag dat, maar het bedrag dat hij daardoor tekort komt, 
moet hij uit eigen zak bijleggen. Andersom mag de werknemer die extreem zuinig gaat rijden en 
enkel nog bij de witte pomp tankt of voortaan de fiets pakt, het overschot in eigen zak steken. 

Een mobiliteitsbudget bestaat uit een vast bedrag per maand, aangevuld met een kilometervergoe-
ding voor zakelijke reizen. U wilt immers voorkomen dat de accountmanager zijn klanten in Maastricht 
verwaarloost, omdat hij anders niet uitkomt met zijn budget. Om scheve ogen te voorkomen tussen de 
secretaresse die de hele dag op kantoor zit en om de hoek woont en de accountmanager die de hele 
dag onderweg is en bovendien een uur rijden van kantoor woont, verricht u maatwerk. Hoe? 

1.  Maak groepen: Onderzoek de reisbehoefte. Wat is het woon-werkverkeer, welke zakelijke ritten 
worden standaard regelmatig afgelegd? Verdeel de werknemers in groepen die een gelijke 
behoefte hebben. 

2.  Bepaal het budget: Koppel aan iedere groep een vergoedingsstructuur die past bij het zakelijk, 
woon-werk en eventueel arbeidsvoorwaardelijk privéverkeer. Die structuur komt in de meeste 
gevallen neer op een vast maandbedrag voor het woon-werkverkeer en eventueel privégebruik 
(van bijvoorbeeld de leaseauto) en een kilometervergoeding voor het zakelijk verkeer. 

3. Bied faciliteiten aan: Denk na over welke faciliteiten u al dan niet wilt aanbieden. Krijgt iedereen 
een tankpas van één bepaalde oliemaatschappij of mogen ze zelf op zoek naar de goedkoopste 
pomp? Kunnen ze bij u een OV-abonnement afnemen of mogen ze zelf gaan nadenken welk 
abonnement het beste bij ze past en deze zelf aanschaffen? 
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4.  Maak een overgangsregeling: Als u een budget invoert, kan er een overlap zijn met lang-
lopende contracten. Terwijl de werknemer misschien beseft dat de huidige leaseauto of de 
trajectkaart helemaal niet zo goedkoop is, zit hij er nog wel een jaar aan vast. U kunt dan ge-
durende de overgangssituatie ervoor kiezen om werknemers te compenseren tot het contract 
afl oopt. 

Kortom, met een mobiliteitsbudget legt u de keuze bij de werknemer. Hij kan kiezen om zuiniger te 
reizen, maar het hoeft niet. De consequenties van die keuze zijn echter niet langer meer voor de 
rekening van de werkgever. 

Bespaartip tankpas
De merkgebonden tankpas is een bekend fenomeen bij menig leaserijder. Hartstikke handig voor 
de werknemer, én voordelig voor de werkgever. U krijgt immers 10 cent korting op de adviesprijs 
van die oliemaatschappij. Maar is het wel zo voordelig? Want bij de witte pomp krijgt u standaard al 
15 cent korting. En als de werknemer gemiddeld één keer per maand bij een station van een ander 
merk tankt en die tankbon declareert, kost dat nog eens 35 euro extra (zie bespaartip declaraties). 
Is die tankpas dus wel zo voordelig? 

 KOSTEN: 5 tot 10 cent per liter meer dan nodig is.

Oplossing: Geef de werknemer een brandstofbudget per kilometer. Daarmee geeft u hem de vrij-
heid om te tanken en vallen de kilometerkosten voor u als werkgever nooit meer onverwacht hoger 
uit. Bovendien is het een goede stimulans voor werknemers om duurzamer te rijden. Want wie 
goedkoop tankt én zuinig rijdt, houdt er geld aan over. Wie langs de snelweg tankt en standaard 
fel optrekt bij het stoplicht, moet er zelf op toeleggen. En u hoeft zich dan ook geen zorgen meer 
te maken over het risico van forse overschrijdingen van brandstofkosten wanneer de werknemer 
bijvoorbeeld kiest voor een hybride auto vanwege de gunstige fi scale bijtelling.

Bonustip: Vind het wiel niet opnieuw uit

Grote kans dat u denkt: ‘interessant allemaal’, maar de uitvoering komende tijd voor u uit blijft 
schuiven omdat het zo ingewikkeld en tijdrovend is. Andere zaken hebben nu eenmaal meer priori-
teit. Dat blijkt ook, want de meeste bedrijven pakken het mobiliteitsbeleid pas aan als ze naar een 
ander kantoor verhuizen of reorganiseren. 

Zonde, want het hoeft helemaal geen tijdrovend proces te zijn. Er zijn genoeg tools, platformen en 
andere oplossingen te vinden die u op weg helpen of alle zorg uit handen nemen bij het optimali-
seren en fl exibiliseren van uw mobiliteitsbeleid, het beïnvloeden en beheersen van het reis-, rij- en 
tankgedrag of om een inzichtelijk mobiliteitsbudget voor uw medewerkers te realiseren. En wat u 
dan ondertussen doet? Genieten van de kilometers die uw personeel niet gemaakt heeft… 
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