Bijlage
Kosten die ten laste komen van de vrije ruimte
a
Bijvoorbeeld ten aanzien
van reizen
▪
▪

b
Bijvoorbeeld ten aanzien
van contributies en
personeelsactiviteiten

Bovenmatige

▪

Vakbondscontributie

reiskostenvergoeding

▪

Geschenken aan

Fietsen en accessoires

werknemers > € 25
▪

Kerstpakketten

▪

Personeelsfeest buiten de

c
Bijvoorbeeld ten aanzien
van overige
arbeidsvoorwaarden
▪

Vaste kostenvergoeding
zonder onderbouwing

▪

Uitkering bij diensttijd
anders dan 25 of 40 jaar

▪

werkplek

Vergoeding voor
ziektekosten

▪

Bedrijfsfitness niet op de
werkplek

Let op: Voor een aantal zaken die ten laste komen van de vrije ruimte worden gebracht, kunnen
normbedragen van toepassing zijn. Laat je hierover informeren. Overigens komen niet alle kosten in
mindering op de vrije ruimte. Een globaal overzicht van kosten waarvoor dit geldt, tref je in
onderstaande tabel aan.

Kosten die niet ten laste komen van de vrije ruimte
a
Gerichte vrijstellingen
▪

Vervoer

▪

Kosten tijdelijk verblijf

▪

Cursussen, congressen en

b
Nihilwaarderingen van loon
in natura
▪
▪

seminars
▪

Voorzieningen werkplek

Kosten die de werknemer
voorschiet in opdracht en

Consumpties op de

voor rekening van de
werkgever:

Studie en opleiding en

▪

Werkkleding

inschrijving

▪

Renteloze personeelslening

vermogen van het bedrijf

voor de fiets

en die de werkgever aan

OV-jaarkaart en

de werknemer ter

▪

Vakliteratuur

▪

Maaltijden overwerk op

voordeelurenkaart

koopavonden

(zakelijk gebruik)

▪

▪

Zaken die behoren tot het

beschikking heeft gesteld
▪

Mobiele telefoon,
blackberry, smartphone en

▪

▪

(bedrijfsfitness)
werkplek

beroepsregister

▪

c
Intermediaire kosten

Externe representatie van
het bedrijf

▪

Kosten die samenhangen

internet thuis

met bedrijfsvoering en

Computers en

niet met functioneren

gereedschappen
▪

Extraterritoriale kosten
(30%-regeling)

▪

Zakelijke verhuiskosten

▪

Arbovoorzieningen

▪

Verklaring omtrent gedrag
(VOG)

▪

Korting product eigen
bedrijf

Bovenstaande kosten komen niet in mindering op de vrije ruimte, mits aan de voorwaarden wordt
voldaan. Laat je hierover informeren.

