
De coronamaatregel dat werkgevers aan hun werknemers een onbelaste vergoeding voor vaste

reiskosten kunnen geven, wordt verlengd tot 1 juli 2021. Deze regeling gold aanvankelijk tot 1 april van

dit jaar.

Veel werkgevers betalen nog steeds een vergoeding voor vaste reiskosten aan hun werknemers en

houden daar geen belastingen op in. Ook wanneer die werknemers vooral thuiswerken. Voorwaarde

voor het geven van de onbelaste vergoeding is dat de werknemers deze ook al voor 13 maart 2020

kregen.

Het kabinet verlengt deze maatregel omdat er nog steeds werknemers zijn met kosten die te maken

hebben met het reizen voor hun werk. Denk hierbij aan werknemers die vaste kosten hebben van de

eigen auto of private leaseauto die zij eerder gebruikten voor woon-werkverkeer. Of aan werknemers

die ervoor hebben gekozen hun OV-abonnement te verlengen. Sommige werkgevers gebruiken de

reiskostenvergoeding ook als een vergoeding voor thuiswerkkosten.

Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Daarom onderzoekt het kabinet

voor na de crisis belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden.

Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.
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1. Verlenging reiskostenvergoeding

Let op!

De verlenging geldt onder de voorwaarde dat de reiskostenvergoeding al

vóór 13 maart 2020 was toegekend.
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2. Personele wijzigingen Auren Salaris- en HR Services team

Afgelopen week heeft Steven van Apeldoorn ons laten weten dat hij een andere baan heeft

gevonden. In verband met zijn vertrek zullen Shirley en Ada vanaf heden zijn werkzaamheden

overpakken. Zij worden daarbij tijdelijk en voor enkele dagen per week ondersteund door

Nathalie, een ervaren salarisprofessional.

Voor een duurzame invulling mogen we per 13 april Jolijn van Huffelen verwelkomen. Zij is een

ervaren salarisspecialist, die een mooie aanvulling op het team is. In een volgende nieuwsbrief

zullen we haar aan u voorstellen.

3. HR vraagstukken

Naast uw salarisverwerking en vragen hieromtrent,

kunt u op korte termijn ook bij ons terecht voor

vraagstukken op HR-gebied. We merken dat deze

behoefte er is en willen hierop anticiperen. 

Onze collega Ester van de Pijpekamp is hiervoor

binnenkort uw aanspreekpunt en sparringpartner.

Over enkele weken ontvangt u hierover meer

informatie, zodat u weet wie Ester is en met welke

vraagstukken u bij haar terecht kan.

 Kunt u niet wachten of is er nu een (urgente) HR

casus? Neem dan contact op met Shirley of Ada,

zij zullen u dan doorverwijzen naar Ester.
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