FAQ Reiskosten woon – werk per 1 juli 2022

z

1. Wat wordt verstaan onder een 'voldoende vast reispatroon'. Dit is een van te voren vastgesteld/afgesproken
aanwezigheidspatroon.
2. Als iemand de ene week 4 dagen en de andere week 5 dagen (om en om) naar het werk reist, wat moet hij/zij
dan opgeven voor reisfrequentie per week? Het gemiddeld aantal reisbewegingen. In dit voorbeeld is dat 4,5
reisbeweging per week.
3. Hoe krijg ik mijn openbaar vervoerskaart? Na ontvangst van je formulier zal, in het geval dat je nog niet over
een NS-businesskaart beschikt, een kaart worden aangevraagd. Deze kaart zal door NS gestuurd worden naar
het woonadres zoals bekend bij NWO-I.
4. Mag ik upgraden naar 1e klas reizen? Ja, maar dan moet je zelf de kaart aanschaffen. NWO-I zal de
reiskostenvergoeding baseren op 2e klas en deze via je salaris uitbetalen. Neem contact op met de
salarisadministratie wat je moet aanleveren om voor een vergoeding in aanmerking te komen.
5. Wat moet ik doen als ik een andere vaste vorm van vervoer kies? Wijzigingen die van invloed zijn op de
vergoeding moeten doorgegeven worden aan de salarisadministratie via het daarvoor bestemde formulier. Op
dit moment is dit formulier nog niet digitaal beschikbaar maar dit kun je opvragen bij de salarisadministratie via
s-unit@nwo.nl
6. Ik reis incidenteel anders dan gemeld, moet ik iets doen? Nee, alleen bij structurele wijzingen in vervoerskeuze
moet een nieuw formulier ingevuld worden.
7. Als je wel carpoolt, maar niet de bestuurder bent, krijg je dan 9 cent per kilometer? Ja met een maximum van
81 euro per maand.
8. Ik ben carpoolbestuurder, krijg ik omrij-kilometers vergoed? Nee, vergoeding wordt bepaald op reisafstand
woonadres naar werklocatie.
9. Valt een hybride auto onder volledig uitstootvrij vervoersmiddel? Nee, hybride is niet volledig elektrisch en
daarmee niet volledig uitstootvrij.
10. Wordt er geen rekening gehouden met moeilijk bereikbare woonlocaties, in de regeling wordt namelijk alleen
gesproken over moeilijk bereikbare werklocaties. Nee, het uitgangspunt is dat de werklocatie bereikbaar moet
zijn met openbaar vervoer waarbij de medewerker een vergoeding ontvangt voor de afstand naar de opstap- of
uitstaphalte.
11. Wanneer komt de persoonlijke veiligheid in gevaar zoals genoemd in artikel 3.5.e? Dit betreft een
uitzonderingssituatie maar ben je van mening dat hier mogelijk sprake van is, neem dan contact op met je
personeelsadviseur.
12. De reistijd per OV (volgens dienstregeling) kan verschillen, afhankelijk van het tijdstip waarop wordt gereisd.
Hierdoor kan de reistijd op het ene tijdstip (vertrektijd) meer dan 1,5 uur zijn, en op het andere tijdstip minder
dan 1,5 uur. Wat wordt in zo’n geval de rekenregel? Bij de bepaling van de reistijd wordt gekeken naar reizen
binnen de reguliere werktijden. Wanneer het naar redelijkheid onmogelijk is om de reis bij het afgesproken
werkrooster binnen 1.5 uur te maken kan bij een reistijdbesparing van minimaal 30 minuten met eigen vervoer
de hoge reiskostenvergoeding worden toegepast. Bij het bepalen van de reistijd wordt ook gekeken naar een
mogelijke verkorting van de reisduur door het opschuiven van de vertrektijden.
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13. Wanneer wordt de reistijd per OV opnieuw uitgerekend? Gebeurt dit ook bij een (belangrijke) wijziging in de
OV-dienstregeling? Werknemer kan verzoeken tot wijziging c.q. herziening van de vergoeding op basis van
artikel 4 in UR-1.
14. Wat zijn de gevolgen van een OV-kaart voor mijn aanvullende (AVOM) reiskostenvergoeding? Voor het deel van
het reistraject dat met openbaar vervoer wordt afgelegd vervalt het recht op een aanvullende (AVOM)
reiskostenvergoeding.
15. Ik heb momenteel al een OV-abonnement afgesloten voor mijn woon-werktraject, wat zijn de mogelijkheden
qua vergoeding? Als het lopend abonnement niet tussentijds opzegbaar is, zal tot de einddatum van het
lopende abonnement, de kosten van het abonnement als OV-vergoeding worden toegekend. Neem contact op
met de salarisadministratie wat je moet aanleveren om voor een vergoeding in aanmerking te komen.
16. Ik heb een OV-kaart en ga uit dienst, wat moet ik doen? Op de laatste dag van je dienstverband moet de kaart
ingeleverd worden bij P&O.
17. Kan ik met de NS businesskaart ook de OV fiets gebruiken? Ja.
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