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Belangrijke informatie declareren 

reiskosten en thuiswerkvergoeding 

in 2023 

Beste *, 

  

Per 1 januari 2023 is de reiskostenvergoeding omhoog gegaan en heb je recht 

op een vergoeding als je thuiswerkt.  

Hieronder lees je meer over hoe je deze kosten vergoed krijgt en vanaf 1 

januari 2023 bij ons kunt declareren.  

  

Declareren reiskosten woon-werkverkeer en overige (dienst)reizen  

De reiskostenvergoeding is vanaf 1 januari 2023 EUR 0,21 per kilometer (was 

EUR 0,19 per kilometer). Het is belangrijk dat je vanaf 1 januari in Declaree een 

nieuwe categorie gebruikt voor het declareren van de reiskosten en kiest voor: 

‘woon-werk, overige (dienst)reizen 2023’. 

  

Wanneer kies je welke reiskostencategorie in Declaree  

Je kiest voor de categorie ‘ woon-werk, overige (dienst)reizen 2023’ om de 

reiskosten voor je woon-werkverkeer over 2023 te declareren én om de 

reiskosten te declareren die je in 2023 maakt voor dienstreizen bij een stage-

instelling. Een stage-instelling is de instelling waar je een stage volgt buiten je 

eigen specialisme. Je kiest deze categorie ook voor het declareren van 
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reiskosten voor een congres, een scholing (van het scholingsbudget) of voor het 

declareren van overige reizen (zoals bijvoorbeeld naar de bedrijfsarts).  

Je kiest niet voor deze categorie als je een dienstreis hebt gemaakt tijdens een 

stage bij een GGZ-instelling en deze dienstreis wilt declareren. Dan kies je de 

categorie 'dienstreizen i.o.v. opleidingsinstelling'. 

 

Let dus op bij het invoeren van je kilometerdeclaraties 

• Declaraties over 2023 voor 0,19 declareren geeft de volgende 

foutmelding: De verhoging van de reiskostenvergoeding gaat in per 1 

januari 2023. Declareer jouw reiskosten over 2023 tegen het nieuwe 

tarief bij de categorie 'Woon-werk, overige (dienst)reizen 2023'. 

• Declaraties over 2022 voor 0,21 declareren geeft de volgende 

foutmelding: De verhoging van de reiskostenvergoeding gaat in per 1 

januari 2023. Reiskosten over 2022 declareer je tegen het oude tarief bij 

de categorie 'Woon-werk en overige (dienst)reizen'. 

  

Vergoeding dienstreizen in opdracht van opleidingsinstelling 

De vergoeding voor dienstreizen in opdracht van een opleidingsinstelling 

wijzigt niet en blijft EUR 0,30 per kilometer. 

Wel ontvang je voor de declaraties over 2023 EUR 0,21 netto per kilometer (was 

EUR 0,19 per kilometer) en EUR 0,09 bruto per kilometer (was EUR 0,11 per 

kilometer).  

   

Nieuw: thuiswerkvergoeding declareren  

Vanaf 1 januari 2023 kan je een thuiswerkvergoeding declareren als je 

thuiswerkt. De vergoeding is EUR 2,15 per dag. In Declaree kies je dan de 

categorie ‘Thuiswerkvergoeding’.  

  

Je kunt op één dag niet én een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer 

én een thuiswerkvergoeding declareren  

In verband met fiscale regels kun je per dag maar één vergoeding declareren: 

een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer OF een thuiswerkvergoeding.  

Bijvoorbeeld: 

Als jij een halve dag thuis hebt gewerkt en je declareert hiervoor de 

thuiswerkvergoeding, dan is het niet toegestaan om daarnaast voor die dag 

reiskosten voor het woon-werkverkeer te declareren. 

Als je geen thuiswerkvergoeding declareert voor die halve thuiswerkdag, maar 

wel reiskosten hebt gemaakt, dan mag je die reiskosten voor het woon-

werkverkeer wel declareren.  

  



Vragen?  

Heb je nog vragen over het declareren of over de vergoedingen? Neem dan 

contact met ons op. We helpen je graag.  
 

SBOH 

T 030 227 27 00 

sboh@sboh.nl 
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