
Thuiswerken, mobiliteit en fiscaliteit 
 
Als gevolg van de verschillende coronamaatregelen werken de meeste medewerkers conform de 
RIVM-richtlijnen al voor langere tijd vanuit huis. Wat voor veel organisaties steeds duidelijker wordt 
is dat medewerkers ook na corona in veel gevallen gedeeltelijk vanuit huis zullen (blijven) werken. 
Veel organisaties beraden zich over de wijze waarop zij in de toekomst thuiswerken willen gaan 
faciliteren en vormgeven. Keuzes die hierbij gemaakt worden, kunnen fiscale gevolgen hebben in het 
kader van de werkkostenregeling. Wij hebben de fiscaal juristen van Fiscaliade gevraagd in dit artikel 
enkele belangrijke aandachtspunten voor u uiteen te zetten. 
 
Reiskosten en mobiliteit 
Op dit moment geldt er tot april 2021 de (fiscale) goedkeuring om onder voorwaarden vaste 
reiskostenvergoeding door te blijven betalen. Uw organisatie hoeft door deze goedkeuring geen 
gevolgen te verbinden aan een wijziging in het reispatroon van een medewerker als gevolg van het 
(vele) thuiswerken in verband met corona. Het gaat hierbij om vaste reiskostenvergoeding die voor 
13 maart 2020 aan medewerkers moeten zijn toegekend. Deze goedkeuring vervalt per april 2021 
wat betekent dat organisaties hun vervoersregelingen en beleid veelal zullen moeten herzien. Wij 
zien in de praktijk dat veel (overheids)organisaties de voorkeur willen geven aan een duurzaam en 
‘groen’ mobiliteitsbeleid. Vanuit de fiscaliteit zijn er verschillende mogelijkheden zonder dat dit tot 
(extra) belastingheffing voor de organisatie of medewerker leidt. Door een fiscale toets op het 
moment van het opstellen, kan uw mobiliteitsbeleid fiscaal optimaal worden ingericht. 
 
Thuiswerken: vergoedingen en verstrekkingen 
Nu medewerkers veel thuis werken, klinkt in de praktijk zeer regelmatig de roep om een vergoeding 
van kosten in verband met dit thuiswerken. Medewerkers die thuiswerken moeten immers zelf hun 
koffie, thee, gas, water, elektra en dergelijke bekostigen. Fiscaal geldt echter voor de thuiswerkplek 
in veel gevallen een andere behandeling dan de werkplek op kantoor. Zo zal een 
thuiswerkvergoeding voor medewerkers zonder nader onderzoek of onderbouwing als belast loon 
moeten worden verantwoord. Door bij het opstellen van uw beleid rekening te houden met de 
fiscaliteit, zijn er mogelijkheden om (extra) belastingheffing te voorkomen. Voorbeelden van zaken 
die onder voorwaarden onbelast vergoed of verstrekt kunnen worden zijn: 
 
1. Voorzieningen die voortvloeien uit verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 
(Arbo-middelen), zoals een bureaustoel, een bureau en verlichting. Voorwaarde is dat er geen kosten 
voor rekening van uw medewerker mogen komen; 
2. ICT-voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden, zoals een mobiele telefoon, een 
laptop en een internetverbinding. Betaalt de medewerker voor een dergelijke voorziening een eigen 
bijdrage via bijvoorbeeld het inzetten van IKB, dan geldt de gerichte vrijstelling niet. 
 
Regelingen met terugwerkende kracht naar 2020 
De werkkostenregeling is een regeling die als uitgangspunt een beoordeling kent per kalenderjaar. 
Het in 2021 vaststellen van nieuwe (vergoedings-)regelingen met terugwerkende kracht, kan tot 
gevolg hebben dat voor vergoedingen van kosten die gemaakt zijn in 2020 maar worden uitbetaald in 
2021, geen gerichte vrijstelling geldt.  
 
Meer weten? 
Fiscaliade heeft reeds veel organisaties bijgestaan bij het fiscaal optimaliseren van beleid ten aanzien 
van mobiliteit en thuiswerken. Neem contact op met Loonheffingenspecialisten Marjon van 
Ginhoven via 088-374 5508 of Remco Bosma via 088 374 5504. Zij denken graag met u mee om ook 
voor u (fiscaal) de meest optimale situatie te realiseren. 


