
Administrateur Bas Boekhoud heeft onderstaande opstelling gemaakt van betalingen, vergoedingen 
en verstrekkingen die volgens hem ten laste van de vrije ruimte kunnen of moeten komen. Noem de 
wetsartikelen van de onderdelen c, f en j.  

a. Werknemer Frans de Groot declareert in 2017 € 1.200,-- aan benzinebonnen voor de 
bestelauto van Van Heesteren bv die hij 's avonds altijd op het terrein van Van Heesteren bv 
moet parkeren.  

b. Alle personeelsleden krijgen gratis koffie, thee, water en fruit. De kosten hiervoor bedragen 
op jaarbasis € 15.000,--. Bovendien mogen zij tegen betaling van de inkoopprijs van € 0,20 
frisdrank kopen uit een gekoelde automaat.  

c. Als een medewerker van Van Heesteren bv twee weken ziek is, ontvangt hij een bloemetje 
thuis. In 2017 geeft de werkgever hieraan een bedrag van € 300,-- uit.  

d. De medewerkers ontvangen een cadeaubon van € 25,-- op hun verjaardag. In de jaarrekening 
2017 komt hiervoor in totaal een uitgavenpost van € 1.700,-- voor.  

e. In de loop van 2017 zijn drie medewerkers 12,5 jaar in dienst. Zij ontvangen elk een kwart 
maandsalaris netto. Dit bedrag wordt echter gebruteerd. Inclusief loonheffing is Van 
Heesteren bv hiervoor in 2017 een bedrag van € 2.700,-- kwijt.  

f. Na elk 25-jarig en 40-jarig dienstverband keert Van Heesteren bv een vol maandsalaris netto 
uit. In 2017 betaalt de werkgever hiervoor € 12.500,--.  

g. Alle werknemers van Van Heesteren bv zijn lid van de personeelsvereniging, waarvoor 
maandelijks € 4,-- wordt ingehouden op het salaris. De werkgever stort eenzelfde bedrag in 
de kas van de personeelsvereniging, wat in 2017 € 3.000,-- kost.  

h. Met Kerstmis ontvangen alle medewerkers en oudmedewerkers een kerstpakket. Op 
jaarbasis zijn de uitgaven hiervoor € 3.800,--.  

i. Acht medewerkers doen het hele jaar 2017 mee met het fietsplan van Van Heesteren bv. 
Hun loon wordt gedurende 36 maanden met € 25,-- per maand verlaagd, in ruil hiervoor 
hebben zij een fiets ter waarde van € 900,-- ontvangen. Om het milieu te ontlasten, moeten 
zij ten minste 50% van de werkdagen op de fiets naar het werk komen.  

j. Voor woon-werkverkeer ontvangt elk personeelslid € 0,14 per km, wat de werkgever in 2017 
€ 35.000,-- kost. Werknemer Gijs van Dijk woont het verst weg van alle werknemers, 
namelijk op 50 km afstand van het bedrijfspand in Warmond. In verband hiermee ontvangt 
hij in 2017 een vergoeding voor woon-werkverkeer van € 2.996,--. Gijs is de enige 
werknemer die zakelijke ritten voor het bedrijf rijdt in zijn privéauto. In 2017 rijdt hij 2.000 
km voor zakelijke ritten. Hiervoor ontvangt Gijs € 0,30 per km, dus in totaal € 600,--.  
 

 


