
ACHTERGROND

‘Leuker kunnen we het niet maken, 
makkelijker ook niet’. Dat is wat 
in me opkomt als ik denk aan de 
Belastingdienst in combinatie met 
reiskostendeclaraties.  
 
Het is een enorm vreemde admi-
nistratieve kronkel, die gaat om het 
declareren van de reiskosten die ik 
maak bij mijn opdrachtgever.  
 
EERLIJK 
Mijn opdrachtgevers betalen mijn 
reiskosten. Een simpele afspraak 
die werkt voor beide partijen. Ik 
reis ergens heen met het OV. Ik 
laat mijn opdrachtgever weten 
wat dat kost, bijvoorbeeld via een 
declaratieformulier, en zij betalen 
mijn reiskosten. Niks meer en niks 
minder. Simpel, helder en goed 
herkenbaar in je administratie. 
Kost mijn reis bijvoorbeeld € 18,15, 
dan geef ik dit door en ontvang € 
18,15 terug. Ik maak dus geen winst 
op mijn reis en ook geen verlies. 
Het is heel eerlijk. Het betreft 
de echte reiskosten. Makkelijk 
aantoonbaar door een uitdraai van 
mijn OV-chipkaart op te sturen. 
Maar was het maar zo simpel!  
 
OP DE FACTUUR
Want hoe zou het moeten, als je 
het netjes volgens administra-
tief-fiscale regels wilt doen? Dan 
horen de reiskosten op een factuur 
en niet op een declaratieformu-
lier. En op een factuur hoort btw. 

Btw breng je in rekening aan je 
opdrachtgever, bij mijn werkzaam-
heden meestal 21%. En btw is 
aftrekbaar als voorbelasting (6%. 
Ja, dat is dus een ander percentage 
als die 21%). Diezelfde reiskosten 
uit het voorbeeld van € 18,15 
duiken dan opeens als volgt op de 
factuur op:  

Kosten excl. btw: € 17,12 
Btw 21%: € 3,60 
Kosten incl. btw: € 20,72 
De € 18,15 is nergens meer te be-
kennen. Leg dat maar eens uit.  
 
De doorsnee boekhouder of admi-
nistratief medewerker snapt daar 
niks meer van. ‘Ik moest Karin toch 
haar reiskosten vergoeden?’, hoor 
ik ze al denken. ‘Ze stuurt me een 
OV-chipkaart uitdraai van € 18,15 
en wil opeens € 20,72 van ons 
krijgen. Hoe zit dat?’ 
 
OV-CHIPKAART
Nu kan ik dat wel uitleggen, want 
ik heb me ondertussen in het 
onderwerp verdiept. Ik kan wijzen 
op de manier waarop de OV-chip-
kaart uitdraai is opgesteld. Een 
uitdraai waarop vermeld staat: “Dit 
overzicht voldoet aan de eisen van 
de Belastingdienst”, maar waarop 
desondanks geen btw-percentage 
is terug te vinden. Je moet dus zelf 
ontdekken dat openbaar vervoer 
valt onder het btw-tarief van 6%. 
Dus dat het ontbreken van btw 

Belastingdienst, vereenvoudig alsjeblieft de reiskostendeclaraties. Want 
ik weet dat jullie het niet leuker kunnen maken, maar blijkbaar makkelijker 
ook niet. En goed uit te leggen aan derden is het al helemaal niet. Maak het 
eenvoudiger!

op de uitdraai (het bonnetje) niet 
betekent dat je geen btw hoeft in 
te voeren in je boekhouding. Dat 
is die 6% voorbelasting, waardoor 
mijn reiskosten uit het voorbeeld 
ineens geen € 18,15, maar € 17,12 
zijn. 
Ik kan het ook uitleggen door 
te verwijzen naar specialistische 
internetpagina’s die ingaan op de 
btw-berekening in deze situatie en 
waar het heen en weer gegoochel 
met percentages wordt toegelicht. 
Zo heb ik al eens een pagina uit 
een fiscaal-administratief magazine 
ingescand en meegestuurd met 
mijn factuur.  
 
SIMPELER 
Beste Belastingdienst, kan dit nu 
niet simpeler? Waarom kan ik niet 
gewoon mijn reiskosten declareren 

bij een opdrachtgever ‘just as it is’? 
Zonder dat ik eerst mijn reken-
machine tevoorschijn moet halen 
om een paar dubbeltjes achter de 
komma uit te rekenen. Hoe fijn is 
het niet voor de medewerker die 
mijn declaratie of factuur verwerkt, 
om in één oogopslag te kunnen 
zien dat het bedrag aan reiskosten 
ook het bedrag is dat ik terugvraag. 
Als kleine zzp’er zie ik hier grote 
kansen voor administratieve lasten-
verlichting. 
 
Beste Belastingdienst, maak 
lastenverlichting voor de zzp’er 
mogelijk door een vereenvoudi-
ging van reiskostendeclaraties. Bij 
de OV-chipkaart kunnen ze het al. 
Daar denken ze in hun uitdraaien 
niet aan de btw. Nu u nog.
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OV-KOSTEN DECLAREREN BIJ 
JE OPDRACHTGEVER


