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Wereld van mobiliteit verandert in een hoog tempo
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1. Weteving in de maak over verplichting 
registratie CO2-uitstoot

2. Exacte invulling op dit moment nog 
onzeker. Wet wordt dit jaar nog 
behandeld in de Kamer

3. Komt voort uit klimaatakkoord met als 
doelstelling om CO2-uitstoot aanzienlijk 
te verlagen

4. Beoogde ingangsdatum was januari 
2022. Door val kabinet en lange formatie 
is dit uitgesteld tot 2023

Wet normerende regeling personenmobiliteit
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• Wet wordt behandeld in Tweede en Eerste 
kamer. Inhoud van wetgeving kan dus nog 
wijzigen.

• Beoogde ingangsdatum 1-1-2023

• Bedrijven met meer dan 100 werknemers worden 
verplicht CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit te 
registreren

• Na periode van enkel registratie komt er een 
periode waarin boete volgt indien uitstoot te hoog 
is

• Na focus op zakelijke mobiliteit en evaluatie van 
effecten wordt regeling opgeschaald naar woon-
werkverkeer

• Duidelijkheid over norm en sancties.

Wat staat er de komende tijd te gebeuren?
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• Minder dan 100 werknemers in loondienst? Dan 
helemaal niets

• Je registreert per zakelijke rit het volgende:

• Gebruikt vervoermiddel

• Afgelegde afstand / getankte liters (lease)

• Maak afspraken met je leveranciers (bijv. 
leasemaatschappij en NS) over aanleveren data. 
Zorg hiervoor voor onderscheid in woon-werk en 
zakelijke ritten

• Je kunt hierop mogelijk je eigen systemen 
aanpassen of gebruikmaken van een 
mobiliteitsprovider contracteren. 

• Werk aan een verbeterplan om CO2-uitstoot te 
reduceren

Wat moet je hier als werkgever mee?
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Wet normerende regeling in een notendop

Normerende regeling 
wordt waarschijnlijk 

vastgesteld in 
parlement. Tot die tijd 

exacte inhoud nog 
onzeker

2022 2023-2025

Werkgevers > 100 
werknemers verplicht tot 

jaarlijkse rapportage 
CO2-uitstoot zakelijke 

mobiliteit

+

Werken aan 
verbeterplan reductie 
CO2-uitstoot zakelijke 

mobiliteit

2026

Omgevingsdienst toetst 
of uitstoot aan gestelde 

norm voldoet.

2026

Mogelijke uitbreiding 
verplichting registratie van 
zakelijk naar woon-werk

Is je uitstoot hoger dan 
gestelde norm (voor 

2026 is dat 96 
gram/km), dan betaal je 

een boete

2026 - 2030

2020

Staat verliest 
‘Urgenda rechtzaak’ 
en wordt verplicht 
CO2-uitstoot te 

reduceren. Hieruit 
komt o.a. 

normerende regeling



Checklist werkgever
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Checklist werkgever*

❑ Stel CO2 rapportage zakelijke mobiliteit op

❑ Registreer vervoermiddel + afstand per 

zakelijke rit.

❑ Maak afspraken met leveranciers zoals 

leasemaatschappij en NS over 

aanleveren reisgegevens

❑ Maak keuze tussen zelf registreren of 

hiervoor marktpartij inschakelen

❑ Rapporteer jaarlijks over CO2-uitstoot in 

relatie tot mobiliteit. Benut hiervoor 

uitstootgegevens van CO2prestatieladder.nl 

❑ Stel plan op om CO2-uitstoot mobiliteit te 

reduceren

❑ Minder reizen - videovergaderen

❑ Anders reizen – van auto naar OV/fiets

❑ Schoner reizen – van fossiel naar EV
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Fiscale wijzigingen

20 januari 2022



Reiskostenvergoeding
• Op 1 januari 2022 is de fiscale tegemoetkoming afgelopen 

die de fiscus in het begin van de coronacrisis afkondigde. 

• Vanaf 2022 kun je als werkgever alleen een vaste 
onbelaste vergoeding verstrekken als je goed kunt 
inschatten hoeveel dagen een medewerker reist en 
thuiswerkt. 

• Per 2024 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding van 
€0,19 per kilometer verhoogd.

Fiscale wijzigingen



Een voorbeeld
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• Stel dat een medewerker 2 dagen op kantoor werkt en 3 dagen thuis. 
Dan kun je een vaste onbelaste reiskostenvergoeding uitkeren over 
2/5e van 214 dagen = 86 dagen. 

• Voor de thuiswerkdagen mag je per januari 2022 een onbelaste 
vergoeding uitkeren van maximaal €2 per thuiswerkdag. 

• In dit voorbeeld kun je de medewerker boven op de 
reiskostenvergoeding dus een thuiswerkvergoeding uitkeren over 3/5e 
van 214 = 128 dagen × €2 = €256 op jaarbasis of zo’n €21 per maand. 



Thuiswerken
• Introductie van een onbelaste 

thuiswerkvergoeding van €2,- per 
thuiswerkdag

• Onbelaste vergoeding voor 
internetkosten als deze noodzakelijk 
zijn voor het uitoefenen van de 
werkzaamheden. 

• Arbomiddelen (bureau / stoel) kun je 
onbelast vergoeden of verstrekken.

Welke fiscale spelregels zijn nog meer 
relevant voor u?


