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Onderwerp: vergoedingen en lunchpauze 

 

 

 

 

Beste interviewers, 

 

De afgelopen tijd hebben wij extra gecontroleerd op de ingediende werkformulieren. Uit de 

werkformulieren merken wij op dat er bij sommigen van jullie een misverstand is gerezen omtrent de 

verblijfskostenvergoeding en de daaraan gerelateerde pauze. In tegenstelling tot  wat sommigen 

denken betreft het niet een standaardvergoeding waarop je te allen tijde recht hebt. 

 

Het betreft hier een tegemoetkoming in de reëel c.q. werkelijk gemaakte kosten met overlegging van 

een (kassa)bonnetje. Dus lunchkosten met … 

- geen bonnen 

- bonnen met een datum anders dan de dag van werken of met een tijd die buiten de werktijd 

valt 

- gekopieerde bonnen voor alle dagen hetzelfde 

- bonnen van andere aankopen dan lunch 

… honoreren wij niet. 

 

Velen van jullie leveren keurig correcte bonnen van lunchkosten bij het werkformulier en dat is ook de 

wijze waarop wij het graag zien. Het is naar onze mening niet meer dan fair ten opzichte van de groep 

die correct declareert om de groep die dat niet correct doet te corrigeren in het werkformulier. 

 

Een keer een bonnetje vergeten is voor ons geen punt. Wij begrijpen ook wel dat die ene patatkraam 

geen kassabonnetjes verstrekt. Dat geldt overigens ook voor parkeerkosten. Ook begrijpen wij dat je 

in sommige gevallen je lunch tijdens je werk kunt nuttigen, echter op het moment dat je een aankoop 

doet MOET je hiervoor pauze nemen, want een winkel inlopen en een aankoop doen kost altijd tijd. 

 

 Let dus goed op dat je altijd een pauze noteert op het moment dat je een aankoop doet. 

 

De komende tijd blijven wij extra controleren op de bovenstaande punten. Wij vragen hiervoor jullie 

begrip. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Team Veldwerk Optimaal  
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