
 

Onze experts: 

De tools en trajecten worden ontwikkeld en onderhouden door een team van ervaren experts. U vindt een overzicht 

van alle experts op: rendement.nl/tools/experts. 

 

Deze tool is mede mogelijk gemaakt door: 

Lotte van Rees 

Voor meer tools en trajecten ga naar: 

http://www.rendement.nl/tools 

 

Disclaimer 

Zonder schriftelijke toestemming van Rendement Uitgeverij BV is het de gebruiker niet toegestaan deze tool te 

verveelvoudigen en/of openbaar te maken, met uitzondering van verveelvoudiging voor eigen gebruik. Voor de 

volledige bepalingen verwijzen wij u naar de uitgebreide disclaimer op: rendement.nl/disclaimer. 

 

Onderbouwing vaste kostenvergoedingen 
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Aan de ene kant leveren vaste kostenvergoedingen werkgevers stukken minder papieren rompslomp aan 

declaraties van werknemers op, maar aan de andere kant kunnen vaste kostenvergoedingen niet zomaar 

onbelast aan werknemers worden gegeven. Zeker bij vaste vergoedingen voor intermediaire kosten en 

gerichte vrijstellingen komen de nodige voorwaarden kijken. Een goede specificatie van vaste 

kostenvergoedingen is in elk geval van belang. Deze tool biedt inzicht in hoe werkgevers ervoor kunnen 

zorgen dat vaste kostenvergoedingen niet onterecht onbelast aan werknemers worden gegeven. 
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Onderbouwing vaste kostenvergoedingen 
Het kan werkgevers een hoop administratieve rompslomp schelen om werknemers een vaste vergoeding te geven 

voor regelmatig terugkerende kosten. Onbelaste vaste kostenvergoedingen voor intermediaire kosten (zoals 

representatiekosten) en voor gerichte vrijstellingen (zoals reis- en studiekosten) hoeven bovendien niet ten laste van 

de vrije ruimte van de organisatie te komen, wat bij onbelaste vaste kostenvergoedingen voor andersoortige kosten 

wel het geval is. Omdat het in vaste vorm vergoeden van intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen zonder beslag 

op de vrije ruimte kan plaatsvinden – en dus zowel voor de werknemer als de werkgever onbelast is – gelden daarbij 

de nodige voorwaarden. Eén daarvan is dat de vaste kostenvergoeding vooraf moet zijn onderbouwd met een 

kostenonderzoek. 

 

 Speerpunt bij looncontrole 

Als de Belastingdienst een controle voor de loonheffingen bij een organisatie houdt, worden de vaste 

kostenvergoedingen aan werknemers altijd onder de loep genomen. Hierbij wordt niet alleen gekeken of fiscale 

verwerking en administratieve vastlegging ervan goed zijn gegaan, maar ook of deze kosten niet ook nog eens 

op declaratiebasis zijn vergoed aan de werknemers. Als dit ergens fout gaat, zal de Belastingdienst de 

kostenvergoedingen als belast loon aanmerken, met naheffingsaanslagen inclusief eventuele boetes en 

belastingrente tot gevolg. 

 
Het is van belang dat uw organisatie de administratie qua vaste kostenvergoedingen goed op orde heeft. Het hierna 
volgende stappenplan helpt daarbij. 
 

1. Inventariseer vaste kostenvergoedingen 
Breng in kaart welke vaste kostenvergoedingen uw organisatie precies aan de werknemers betaalt. Dat is immers het 

startpunt om te onderzoeken of voor die vergoedingen aan de bijbehorende administratieve eisen wordt voldaan en of 

ze fiscaal correct worden verwerkt. 

 

2. Ga na welk soort kosten vast worden vergoed 
Ga na welke kosten de vaste vergoedingen aan werknemers dekken: zijn dat intermediaire kosten, kosten waarvoor 

een gerichte vrijstelling geldt of andersoortige kosten? 

Zoals gezegd, kan vaste vergoeding van andersoortige kosten alleen onbelast aan werknemers plaatsvinden door de 

vergoeding als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte te brengen. Dit is toegestaan als het aanwijzen van die 

vergoeding als eindheffingsloon niet ongebruikelijk is. Zolang de vrije ruimte hierbij in totaal niet wordt overschreden, 

blijft de vaste vergoeding ook voor uw organisatie onbelast. Anders moet u 80% eindheffing over de overschrijding 

van de vrije ruimte betalen. 

 

Vaste vergoeding van intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen kan onder voorwaarden onbelast gebeuren buiten 

de vrije ruimte om (ook al moet u de vaste vergoeding van gericht vrijgestelde kosten wel als eindheffingsloon 

aanwijzen). Wordt niet aan de voorwaarden voldaan dan kan de vaste vergoeding alsnog onbelast aan de werknemer 

worden verstrekt door deze als eindheffingsloon aan te wijzen, maar dan gaat dit wel ten koste van uw vrije ruimte. 

 

3. Bepaal welke onderbouwingen reeds aanwezig zijn 
Voor elke vaste kostenvergoeding moet een specificatie van de aard en geschatte omvang van de kosten aanwezig 

zijn in de salarisadministratie, waarmee u de betreffende kosten aannemelijk maakt. Bij vaste vergoedingen voor 

intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen moet die schriftelijke specificatie bovendien gebaseerd zijn op een 

vooraf uitgevoerd (steekproefsgewijs) onderzoek naar de daadwerkelijke kosten van de (homogene groep van) 

werknemers. Uw organisatie moet via dat onderzoek dus aantonen dat de vaste vergoeding dient ter dekking van de 

zakelijke kosten van de werknemers. 

 

U moet dus nagaan of voor alle vaste kostenvergoedingen een schriftelijke specificatie aanwezig is en voor de vaste 

vergoedingen van intermediaire kosten of gerichte vrijstellingen het vereiste onderbouwende kostenonderzoek. 
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 Cao is geen onderbouwing 

Let op dat een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met daarin opgenomen een vaste kostenvergoeding 

voor werknemers niet als onderbouwing geldt. Het feit dat de cao een (vaste) kostenvergoeding toekent, wil 

namelijk niet zeggen dat deze kosten ook (zonder meer) onbelast kunnen worden vergoed aan werknemers. 

Het is immers niet per se gezegd dat zij deze kosten (voor de opgenomen bedragen) ook daadwerkelijk 

maken. Uw organisatie zal ook in dat geval zelf voor de benodigde onderbouwing moeten zorgen en voor een 

juiste fiscale afhandeling. 

 
4. Vul ontbrekende onderbouwingen aan 
Waar onterecht onderbouwingen van vaste kostenvergoedingen ontbreken, moet dat worden rechtgezet. Voor de 

vaste vergoedingen van andersoortige kosten zal een specificatie moeten worden gemaakt en voor de vaste 

vergoedingen van intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen zal ook een kostenonderzoek moeten worden 

gehouden. Overigens is bij ongewijzigde omstandigheden voor bestaande vaste kostenvergoedingen van vóór de 

overstap van uw organisatie op de werkkostenregeling geen nieuw onderzoek nodig. 

Een onderzoek ter onderbouwing van de vaste kostenvergoeding aan werknemers moet een betrouwbaar beeld 

geven van het kostenpatroon van werknemers. Daarom moet u het onderzoek over een voldoende lange periode 

houden – meestal minstens drie maanden – en moet het gaan om een representatieve periode, waarin dus geen 

vakanties of extra dure maanden vallen. Ook moet u voldoende (representatieve) werknemers in het onderzoek 

betrekken en moeten de homogene groepen werknemers goed worden ingedeeld. Tijdens de onderzoeksperiode 

moeten de werknemers precies bijhouden welke zakelijke kosten zij maken. De achterliggende bonnetjes en facturen 

moeten in de salarisadministratie worden bewaard. Werknemers moeten ook hun agenda’s bewaren om afspraken en 

dergelijke te kunnen (laten) controleren. Dat geldt ook voor de berekeningen die u maakt voor de op het onderzoek 

gebaseerde hoogte van de vaste kostenvergoeding. Het kostenonderzoek is overigens vormvrij en kan bijvoorbeeld 

ook worden uitgevoerd aan de hand van declaraties van werknemers uit het verleden. 

Sowieso is overleg met de Belastingdienst slim om te zorgen dat het kostenonderzoek voldoet en afspraken te maken 

over de interpretatie van de resultaten. 

 

 Aanpassen bestaande vaste kostenvergoeding 

Het is niet altijd voldoende dat er een onderbouwing van de vaste kostenvergoeding aanwezig is. De 

onderbouwing moet namelijk ook actueel zijn, waardoor de vaste kostenvergoeding nog actueel is. Sowieso 

moet u een kostenonderzoek dus bijvoorbeeld van tijd tot tijd herhalen – bijvoorbeeld elke vier jaar – en de 

vaste kostenvergoeding hierop aanpassen. Verder moet u ook in de gaten houden dat de vaste 

kostenvergoeding mogelijk moet worden aangepast bij wijzigingen in de situatie, bijvoorbeeld als een 

werknemer een onbelaste vaste reiskostenvergoeding krijgt maar voortaan in een auto van de zaak rijdt. 
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