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Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op 
lagere waarde 
 
Hierna een korte beschrijving van de kosten die de werkgever onbelast kan vergoeden en buiten de 
vrije ruimte blijven (de gerichte vrijstellingen) en de voorzieningen die de werkgever kan verstrekken of 
ter beschikking stellen (dus geen vergoedingen!) die op nihil of op een vast bedrag mogen worden 
gewaardeerd. 

 
Gerichte vrijstellingen en noodzakelijke kosten 
 
1. Vervoer in kader van de dienstbetrekking waaronder woon-werkverkeer 
Openbaar vervoer: de werkelijke kosten of € 0,21 (2023) per kilometer 
Ander vervoer: € 0,21 (2023) per kilometer, met de mogelijkheid om een vaste vergoeding te geven 
aan een werknemer die op ten minste 128 dagen per kalenderjaar reist naar een arbeidsplaats. Deze 
vergoeding mag dan worden berekend alsof de werknemer 214 dagen per kalenderjaar naar die 
arbeidsplaats reist. 
 
2. Tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking 
Tijdens dienstreizen: 

 maaltijden met ten minste 10% zakelijk belang; 

 Overnachtingen; 
De vrijstelling geldt ook voor een vergoeding of verstrekking van maaltijden tijdens overwerk of op 
koopavond. Als de werknemer door zijn werk ’s avonds niet op de gewone tijd (tussen 17.00 en 20.00 
uur) thuis kan eten, is in elk geval sprake van een meer dan bijkomstig zakelijke maaltijd. 
 
Zodra er geen sprake meer is van tijdelijk verblijf, mag u de kosten van het verblijf niet meer onbelast 
vergoeden. Zie hierna onder Waardering op een lagere waarde. 
 
3. Cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke 
Vergoedingen of verstrekkingen die u uw werknemer geeft voor het onderhouden en verbeteren van 
zijn kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk, zoals cursussen, congressen en 
vakliteratuur, zijn onbelast. Dat geldt ook voor inschrijving in een beroepsregister en outplacement. 
 
De vrijstelling voor inschrijving in een beroepsregister geldt voor registraties die vereist zijn voor de 
uitoefening van de functie. Dit geldt zowel voor wettelijk voorgeschreven registraties als voor 
registraties, die vanuit de beroepsgroep worden opgelegd, met het oog op het veiligstellen en 
bewaken van bepaalde kwaliteitsnormen. Vakbondscontributie valt hier niet onder, de vergoeding 
hiervoor is slechts onbelast als deze in de vrije ruimte valt. 
 
Outplacement is het geheel van diensten en adviezen voor de werknemer om op zo kort mogelijke 
termijn een passende nieuwe werkkring te vinden door het verbeteren van kennis en vaardigheden. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van een loopbaanscan. 
 
4. Opleiding of studie 
Onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de dienstbetrekking.  
Het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning. 
Hieronder valt ook het volgen van een procedure erkenning verworven competenties (EVC-
procedures) waarvoor een verklaring is afgegeven door een erkende instantie.  
Er zijn 3 voorwaarden voor de gerichte vrijstelling: 
• De studiekosten worden niet al door een ander vergoed. 
• De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst. 


