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Bijlage 6  

Aanbevelingen kostenvergoedingen

Artikel 6.1  Zakelijke kilometers (dienstreizen)
a.  De werkgever kan aan de werknemer, indien de 

werknemer uit hoofde van de functie, zakelijke 
kilometers moet maken een tegemoetkoming 
toekennen, één en ander met inachtneming 
van de daarvoor geldende fiscale en sociaal
verzekeringsrechtelijke  aspecten. 
Voor vergoeding komt in aanmerking: 
-  bij gebruikmaking van openbaar vervoer 2de klasse; 
 de werkelijk gemaakte kosten; 
-  bij gebruik van de eigen auto; de kosten gebaseerd 
 op de terzake geldende fiscale bepalingen voor  
 maximaal onbelaste vergoeding.

b.  De verstrekte autokostenvergoeding dient mede ter 
vergoeding van eventuele (onverhaalbare) schade 
aan de auto en de premie van een hierop betrekking 
hebbende deugdelijke casco- en schade-/inzittenden-
verzekering.

c.  Voor het gebruik van de privéauto voor zakelijke 
doeleinden dient de werknemer te beschikken over 
een geldige Apk-keuring, deugdelijke casco- en 
schade- inzittendenverzekering (indien met meerdere 
personen wordt gereisd).

d.  De werkgever is aldus door de werknemer gevrijwaard
  voor aansprakelijkheid bij schade aan de privéauto 
 ontstaan tijdens de uitoefening van zijn functie.

Artikel 6.2  Telefoonkosten
a.  De werkgever kan aan de werknemer, indien de werk-
 nemer uit hoofde van de functie thuis bereikbaar moet 

zijn dan wel thuis telefoongesprekken moet voeren, 
een bruto tegemoetkoming in de telefoon kosten toe-
kennen, een en ander met inacht neming van de daar-
voor geldende fiscale en sociaal verzekerings rechtelijke 
aspecten.

b.  De werkgever kan in plaats van een tegemoetkoming 
in de telefoonkosten aan de werknemer, indien de 
werknemer uit hoofde van de functie bereikbaar moet 
zijn, een mobiele telefoon ter beschikking stellen. 
Alle (zakelijke) kosten met betrekking tot de mobiele 
telefoon komen voor rekening van de werkgever.

Artikel 6.3  Verblijfskosten
Indien de werknemer ten behoeve van de uitoefening van 
de functie verblijfskosten moet maken, kan de werk nemer 
deze uitsluitend na voorafgaand overleg en met schriftelijke 
toestemming van de werkgever vergoed krijgen.




