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Overzicht overige zakelijke kosten & maaltijdvergoedingen 2020 en 2021 

 

 Per 1-1-2020 
  

Overige zakelijke kosten (artikel 40 lid 4) per dag 

  

a. Bij meerdaagse reizen zonder reisleider heeft de chauffeur voor de overige zakelijke 
kosten recht op een: 

 

 - netto vergoeding van: €   7,75 

 - bruto vergoeding van: €   5,25 
   
b. Bij meerdaagse reizen met reisleider heeft de chauffeur voor de overige zakelijke 

kosten recht op een netto vergoeding van: €   5,73 
   
c. Bij meerdaagse reizen waarbij de touringcar door twee chauffeurs wordt bemand, 

heeft iedere chauffeur  voor de overige zakelijke kosten recht op een netto 
vergoeding van: €   7,16 

   
d. In geval van pendelvervoer heeft de chauffeur  voor de overige zakelijke kosten per 

dienst recht op een netto vergoeding van: €   5,73 

   
e. Bij driedaagse stedenreizen worden de overige zakelijke kosten op de tweede dag 

gesteld op een: 
 

 - netto vergoeding van: €   7,75 

 - bruto vergoeding van: € 16,50 
   

f. Geen aanspraak op de vergoeding bestaat, indien de touroperator, organisator of 
opdrachtgever van de werkgever ten minste de bedragen, genoemd in sub a t/m e 
aantoonbaar verstrekt aan de werknemer. Bij een lager bedrag dient de werkgever 
dit tot in het in sub a t/m e genoemde bedrag aan te vullen. 

 

   

g. Indien op de eerste of laatste dag van een meerdaagse reis uitsluitend sprake is van 
(rij)werkzaamheden zonder dat er personen worden vervoerd, dan is voor die 
kalenderdag geen vergoeding overige zakelijke kosten, als bedoeld in artikel 40 lid 4 
sub a, b, c of e verschuldigd. 

 

   

Recht op maaltijdvergoedingen (artikel 39 lid 2 en 3) per maaltijd 

   

2.  Werkzaamheden welke binnen een termijn van 24 uur worden uitgevoerd  

a. Er wordt vanuit gegaan dat één maaltijd per dienst van huis meegenomen kan 
worden en binnen 4 uur na aanvang dienst genoten wordt. geen vergoeding 
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b. Indien de diensttijd geheel valt tussen 07:30 uur en 19:00 uur wordt er geen 
maaltijdvergoeding verstrekt. geen vergoeding 

  

c. Per maaltijd wordt het bedrag van de ingeleverde bon vergoed, tot de volgende maximum bedragen: 

 1.   bij een aaneengesloten diensttijd van 11 uur of meer (niet geheel gelegen tussen 
07:30 en 19:00 uur): 

 
€ 18,50 

 2.   bij een aaneengesloten diensttijd van 14 uur of meer: € 29,50 

  
d. Indien er sprake is van een aaneengesloten onderbreking van de diensttijd van minimaal 120 minuten 

op standplaats zijn de hier voorgenoemde vergoedingen niet verschuldigd. 

  
e. Per reis worden maximaal 2 maaltijden vergoed, behoudens in gevallen waarin door calamiteiten of 

onvoorziene omstandigheden de reis onverhoopt langer duurt dan 24 uur.  

 

3.  Meerdaagse reizen 

a. Per maaltijd wordt het bedrag van de ingeleverde bon of bonnen vergoed tot onderstaande maximum 
bedragen: 

  Diner Lunch 

 België / Luxemburg  € 18,50 € 11,00 

 Duitsland € 18,50 € 11,00 

 Oostenrijk € 18,50 € 11,00 

 Frankrijk € 24,00 € 15,00 

 Groot Brittannië € 24,00 € 15,00 

 Italië € 20,00 € 14,00 

 Zwitserland € 20,00 € 14,00 

 Scandinavië € 20,00 € 14,00 

 Spanje € 18,50 € 11,00 

 Griekenland € 18,50 € 11,00 

 Kroatië / Slovenië € 15,50 € 10,00 

 Polen / Rusland € 15,50 € 10,00 

 Tsjechië / Slowakije € 15,50 € 10,00 

    
 Indien nodig worden deze bedragen jaarlijks aangepast.   
    

b. Voor de landen die niet zijn genoemd, gelden de volgende maximum 
bedragen: € 18,50 € 11,00 

    
c. Indien er geen voorziening voor ontbijt is getroffen, ontvangt de werknemer per dag een 

vergoeding van maximaal: €   8,00 

    
d. Er wordt vanuit gegaan dat één maaltijd op de eerste dag van huis wordt meegenomen en binnen 4 

uur na aanvang dienst genoten wordt. De overige dagen worden maximaal 3 maaltijden per dag 
vergoed. 

 


