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Dossier

Kostenvergoedingen  
voor werknemers

U wilt aan uw werknemers een vergoeding toekennen.  

Netto, onbelast en niet onderworpen aan RSZ-bijdragen.  

Die vergoeding is bedoeld om bepaalde uitgaven van  

de werknemer te dekken. Wat en hoe is voor u niet precies 

duidelijk. Een snelle en eenvoudige manier om het  

netto-inkomen van uw werknemers te verhogen denkt u?  

Het lijkt té makkelijk, en eigenlijk is dat ook zo.

U kunt een forfaitaire kostenvergoeding toekennen aan uw werknemers,  
maar niet zomaar voor eender welk doel of bedrag. De kostenvergoeding  
die u toekent, moet kleven aan de realiteit. Gebruik ze niet om werk-
nemers een extraatje toe te steken. Zo niet ligt een herkwalificatie als 
loon om de hoek. De financiële gevolgen kunnen belangrijk zijn.

Kostenvergoedingen blijven een prioriteit bij sociale en fiscale  
inspecties. Alleen delen fiscus en RSZ niet altijd dezelfde mening.  
Een waterdicht systeem uitwerken is dan ook geen sinecure. Wij tonen  
hoe een evenwichtige forfaitaire kostenvergoeding uit te bouwen.  
Een kostenvergoeding bestaat best uit een aantal verschillende  
elementen. Welke dat zijn hangt in de eerste plaats af van de concrete 
tewerkstellingssituatie van de werknemers. Wij geven ook richtlijnen 
hoe de implementatie aan te pakken. Zo is het de moeite waard om  
een voorafgaandelijk akkoord (ruling) met de fiscus te overwegen.  
Een policy op het niveau van de onderneming is sowieso een must.

Wij kijken ook verder, nadat de forfaitaire kostenvergoeding is in- 
gevoerd. Moet u de vergoeding opnemen in de loonadministratie?  
Is (vertrek)vakantiegeld verschuldigd? En wat bij de beëindiging  
van de arbeidsrelatie?
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In dit algemene artikel komen twee specifieke vormen van kosten- 
vergoedingen niet aan bod:

	■ De mobiliteitsvergoeding als forfaitaire regeling van terugbetaling 
van verplaatsingskosten (professionele verplaatsingskosten  
en woon-werkverkeer);

	■ Forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse zakenreizen en voor 
buitenlandse kaderleden.

Enkele cijfers 

Wist u dat 8% van alle werknemers in een vorm van kosten- 
vergoeding ontvangen. Dat lijkt niet zo heel veel, maar dat  
cijfer is gebaseerd op een steekproef over alle sectoren heen  
en ongeacht het type werknemer. Kostenvergoedingen zijn  
wel typisch voor bedienden: 8 op 10 van hen die een ver-
goeding krijgen, zijn bediende. Het bedrag is meestal wel 
beperkt, zo’n 60 euro per maand. 

Het aantal werknemers dat een kostenvergoeding ontvangt  
is wellicht hoger dan 8%. Wij baseerden onze steekproef op  
de gegevens verwerkt in de loonadministratie. Ervaring leert  
dat heel wat werkgevers een kostenvergoeding toekennen, 
maar die (onterecht) niet laten opnemen in de maandelijkse 
loonadministratie omdat er geen RSZ-bijdragen en bedrijfs- 
voorheffing moet worden ingehouden.

Wat is een kostenvergoeding? 

Een kostenvergoeding kan vele vormen aannemen: een telethuiswerk-
vergoeding, een representatievergoeding, een kledijvergoeding, …  
Als onderneming is het zaak om die kostenvergoeding toe te kennen, 
die overeenstemt met de functie en de tewerkstellingssituatie van  
de betrokken werknemers. Maar om welke vergoeding het ook gaat, 
elke vergoeding heeft hetzelfde idee als basis. De vergoeding dekt  
de kosten die een werknemer voor zijn of haar werk moet maken,1  
een kost die daarom eigenlijk de werkgever moet dragen.

Die rode draad vinden we terug in het arbeidsrecht, de sociale 
zekerheid en de fiscaliteit. 

	■ De werkgever heeft de verplichting om de werknemers de “voor  
de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen”  
ter beschikking te stellen.2 De partijen kunnen wel zelf overeenkomen 
wie van hen de kosten verbonden aan de uitvoering van de arbeid 
zal dragen.3

	■ De “kosten die ten laste vallen van de werkgever” zijn niet onder-
worpen aan RSZ-bijdragen.4

	■ Fiscaal geldt een gelijkaardige uitsluiting voor de “terugbetaling van 
eigen kosten van de werkgever”.5
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Tip 

Maak een onderscheid tussen de terugbetaling van kosten  
die de werknemer voor rekening van de onderneming heeft 
gedaan en de toekenning van een forfaitaire kostenvergoeding. 
Bij de terugbetaling van kosten vergoedt u de werknemer die  
de kost heeft gemaakt en het bedrag heeft voorgeschoten.  
Met een forfaitaire kostenvergoedingen kunt u de admini- 
stratieve last verlichten. Een terugbetaling doet u op basis  
van bijvoorbeeld facturen en onkostennota’s. Bij forfaitaire 
kostenvergoedingen gaat u deze bewijsstukken niet structureel 
opvragen en bijhouden.  

Het gaat met name om kleine kosten die moeilijk bewijsbaar zijn, 
al moet de werkgever uiteraard het gehanteerde forfait kunnen 
verantwoorden.6

Vergoedt u privéuitgaven van de werknemer, dan gaat het om  
loon en zijn RSZ-bijdragen en inkomstenbelastingen verschuldigd.  
De concrete omstandigheden zullen bepalend zijn voor het onder-
scheid tussen professionele kosten en privéuitgaven.

Voorbeeld

U kent een vergoeding toe aan een werknemer voor  
de aflossing van de hypotheek van de privéwoning en  
het betalen van de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, …). 

Dat zijn in de regel privéuitgaven. De vergoedingen die u toe- 
kent, zijn dus loon. Werkt de werknemer op regelmatige basis 
van thuis uit? Dan kunt u wel een kostenvergoeding toekennen 
als terugbetaling van professionele uitgaven verbonden met  
het tele(thuis)werk. (De RSZ voorziet twee forfaitbedragen,  
maar daarover hieronder meer.)

 
Een vrijstelling van RSZ-bijdragen  
onder voorwaarden

RSZ-bijdragen zijn niet verschuldigd op de werkelijke kosten die  
de werkgever moet dragen ingevolge de tewerkstelling van een werk-
nemer, ook als die kosten niet inherent zijn aan de uitvoering van  
de overeenkomst. De werkgever moet dus wel verplicht zijn om die 
kosten te dragen, maar de oorsprong van die verplichting kan heel 
divers zijn, bijvoorbeeld: 

	■ de wet; De werkgever heeft de verplichting om de werknemers 
de “voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en 
materialen” ter beschikking te stellen.

	■  een collectieve arbeidsovereenkomst;
	■  de arbeidsovereenkomst of een bijlage aan de arbeidsovereenkomst;
	■  het arbeidsreglement;
	■  een gebruik binnen de onderneming;
	■  een eenzijdige verbintenis van de werkgever.7

Samengevat: drie voorwaarden
Opdat de kostenvergoeding is vrijgesteld van RSZ-bijdragen is vereist dat:
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	■ het om een werkelijke kostenvergoeding gaat, zodat de werknemer 
zich niet verrijkt.  
De forfaitaire vergoeding moet in verhouding staan tot de werkelijke 
grootte van de uitgaven. Bovendien moet “dubbel gebruik” worden 
uitgesloten.

	■ dat het gaat om uitgaven die het gevolg zijn van de tewerkstelling, 
zonder dat zij evenwel inherent moeten zijn aan de uitvoering van  
de arbeidsovereenkomst; 
Het mag dus niet gaan om privéuitgaven. De kosten moeten  
een professioneel karakter hebben.

	■ dat de kosten ten laste van de werkgever vallen; het is een ver-
plichting van de werkgever. 
Vandaar dat werkgever en werknemer vaak een bijlage bij  
de arbeidsovereenkomst sluiten.

Voorbeelden — De creativiteit begrensd

Een parfumerie- en schoonheidsproductenzaak kent waar-
debons toe aan haar winkelpersoneel. Die waardebons kunnen 
kostenvergoedingen zijn, zodat ze zijn vrijgesteld van RSZ-
bijdragen. Maar dat zal niet altijd het geval zijn. De vrijstelling 
van RSZ-bijdragen is gebaseerd op de argumentatie dat de 
werknemers zo hun job beter kunnen uitoefenen. 
Door de aankoop van parfumerie- en schoonheidsproducten 
met de waardebons blijven de werknemers op de hoogte van 
de evolutie van de parfumerie- en schoonheidsproducten.8 

Een werkgever is verplicht drinkbaar water of een geschikte 
drank ter beschikking te stellen van zijn werknemers. De premie 
die een werkgever aan zijn werknemers toekent om te voldoen 
aan die verplichting kan worden vrijgesteld van RSZ-bijdragen. 
Dat er een drankenautomaat ter beschikking staat van de werk-
nemers vormt geen probleem op voorwaarde dat de werk-
nemers moeten betalen voor hun drankje. Op die manier sluit 
de werkgever “dubbel gebruik” uit.9 

De bewijslast ligt bij de werkgever
Een kostenvergoeding mag dan wel zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen, 
de bewijslast ligt bij de werkgever. Het is dus de werkgever die de 
juistheid van het bedrag en het reële karakter van de forfaitaire ver-
goeding aan te tonen. Zijn er geen bewijsstukken, dan kan de werk-
gever beroep doen op andere bewijsmiddelen, zoals het vermoeden.10 
Een fiscale ruling (voorafgaandelijk akkoord) bindt de RSZ niet.  
Het kan natuurlijk wel een bewijselement zijn, samen met andere 
bewijsmiddelen. Een werkgever die zich enkel kan beroepen een fiscale 
ruling staat wel zwak tijdens een RSZ-inspectie.

Zonder bewijsstukken staat een werkgever dus zwakker. Tegelijk worden 
forfaitaire kostenvergoedingen net ingevoerd om de administratie te 
vereenvoudigen en bewijsstukken zoals facturen en onkostennota’s niet 
te moeten bijhouden. Een ondernemingspolicy zal de werkgever zeker 
helpen bij de bewijsvoering.

De RSZ aanvaardt forfaitaire kostenvergoedingen. Vandaar ook dat de 
RSZ normbedragen heeft gepubliceerd voor bepaalde kosten, zoals  
bij telethuiswerk. Maar ook dan blijft de werkgever de bewijslast dragen. 
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De werkgever zal dus zijn systeem van kostenvergoedingen moeten 
kunnen motiveren. Aan de hand van de ondernemingspolicy kunt u 
aantonen dat het om een werknemer gaat voor wie de kost beoogd 
door dat forfait plausibel is, rekening houdend met de functie- 
omschrijving en de werkomstandigheden.

Een fiscale vrijstelling voor  
“kosten eigen aan de werkgever”

Een vergoeding voor “kosten eigen aan de werkgever” is geen belast- 
baar inkomen voor de werknemer en is in de regel voor de werkgever 
een aftrekbare beroepskost. Dat geldt niet alleen voor de terugbetaling 
van professionele kosten, maar ook voor forfaitaire kostenvergoedingen. 
Of kosten écht kosten ten laste van de werkgever zijn en geen eigen 
kosten van de werknemer, is steeds een feitenkwestie. De terugbetaling 
van beroepskosten mag in geen geval leiden tot een verrijking van  
de werknemer. De basisregels die de fiscus hanteert lopen gelijk met  
de basisregels die gelden voor de RSZ.

Fiscaal geldt een dubbele bewijslast

1 De vergoeding dekt kosten eigen aan de werkgever;
2 De vergoeding is ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten besteed.

De rechtspraak gaat ervan uit dat de bewijslast bij de fiscus ligt.  
De fiscus moet dus het bewijs leveren dat de forfaitaire kosten- 
vergoeding in realiteit een belastbare bezoldiging uitmaakt.

Het is aan de fiscus om te bewijzen dat de kostenvergoeding al dan niet 
een vermomde bezoldigingen is. De rechtspraak hanteert een weer-
legbaar vermoeden van niet-belastbaarheid van kostenvergoedingen. 
De fiscus dient bijgevolg een positief en controleerbaar bewijs te 
leveren dat dit niet het geval zou zijn. Dat kan doordat de fiscus aan-
toont dat:

	■ de werknemer en de werkgever tegenstrijdige verklaringen afleggen 
omtrent de kosten die gedekt zijn door een kostenvergoeding;

	■ de vergoeding niet consistent wordt toegepast;
	■ dat er sprake is van dubbel gebruik, zodat de werknemer een be- 

paalde kost vergoed krijgt op basis van een forfaitaire kosten-
vergoeding én op basis van een terugbetaling.

De bewijsregels voor de fiscus en de RSZ zijn dus helemaal anders.

Kostenvergoedingen in de loonadministratie

Ook al zijn forfaitaire kostenvergoedingen niet onderworpen aan RSZ-
bijdragen en bedrijfsvoorheffing, toch moeten ze worden opgenomen 
in de loonadministratie. Dat geldt zowel voor de maandelijkse loonfiche 
als de jaarlijkse individuele rekening. 

Ook de jaarlijkse individuele fiche 281.10 en samenvattende opgave 
moeten melding maken van de kostenvergoedingen. Indien dat niet 
gebeurt, kan de werkgever een bijzondere aanslag op geheime com-
missielonen oplopen. De “monsterboete” van 309 % verminderde naar 
103 % sinds aanslagjaar 2015 (bij betalingen aan natuurlijke personen 
waarvoor geen fiches werden opgemaakt).
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“Dubbel gebruik” kan niet

Het spreekt voor zich dat u werknemers geen twee keer langs de kassa 
mag laten passeren. Kosten terugbetalen die al worden gedekt door 
een forfaitaire vergoeding kan niet. Dit “dubbel gebruik” zet uw forfai-
taire vergoeding op losse schroeven. Bij een controle loopt u het risico 
dat de vergoeding wordt geherkwalificeerd als loon.

Niets belet dat u beide systemen combineert. Twee mogelijkheden:

	■ U kunt voor bepaalde uitgavencategorieën voorzien in een terug- 
betaling van de werkelijke kosten, terwijl u andere uitgavecategorieën  
deel laat uitmaken van de forfaitaire vergoeding.

	■ De combinatie van werkelijke kosten en de forfaitaire vergoeding 
kunt u eventueel ook toepassen voor één en dezelfde uitgaven-
categorie. De RSZ zal deze aanpak sowieso nauwgezet beoordelen. 
Het is een afwijking van het principe dat voor eenzelfde type kosten 
beide systemen niet samen worden gebruikt.

Voorbeeld 

U kent aan een werknemer 15 EUR per maand toe als ver-
goeding voor kleine parkeerkosten. De werknemer gebruikt de 
bedrijfswagen inderdaad hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden. 
De RSZ aanvaardt dat deze forfaitaire vergoeding is vrijgesteld 
(zie hieronder). Wat wanneer de werknemer uitzonderlijk hogere 
parkeerkosten heeft omdat hij of zij bijvoorbeeld een hele dag in 
het centrum van de stad heeft geparkeerd? 

De werknemer kan terugbetaling vragen van die kosten. 
Bepaal wel een aantal regels op voorhand. Tot welk bedrag  
gaat het om kleine parkeerkosten die worden gedekt door  
de forfaitaire vergoeding? Bepaal dus vanaf welk bedrag  
de werknemer terugbetaling kan vragen. Een steekproef kan 
daarbij zeker helpen.

Een forfaitaire vergoeding  
tijdens de vakantie of bij ziekte?

Of u een forfaitaire vergoeding doorbetaalt tijdens de schorsing van 
arbeidsprestaties tijdens de vakantie of bij ziekte, kan een element zijn 
bij de beoordeling of het forfait aanvaardbaar is of niet. Dat de werk-
nemer een vast maandelijks bedrag ontvangt zou een indicatie kunnen 
zijn dat de forfaitaire vergoeding niet realistisch is. 

Ken daarom geen maandelijkse vergoeding toe voor de periodes van 
schorsing van de arbeidsovereenkomst waarin de werknemer geen 
kosten oploopt. Dat zal meestal het geval zijn bij arbeidsongeschiktheid, 
tijdskrediet of ouderschapsverlof met volledige schorsing van de pres-
taties of verlof zonder wedde. 

Toch is het mogelijk dat de werknemer een aantal vaste basisuitgaven  
oploopt tijdens de schorsing, ook al levert hij of zij geen arbeids- 
prestaties. Zo zou u de maandelijkse vergoeding voor tele(thuis)werk 
ook kunnen toekennen tijdens de vakantie of wanneer de werknemer 
minder dan één maand arbeidsongeschikt is. Eventueel kunt u ook 
overwegen om een vergoeding pro rata de arbeidsprestaties toe  
te kennen.
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Hoe u best te werk gaat bij het uitwerken en 
invoeren van een forfaitaire kostenvergoeding

Coherentie en transparantie zijn twee doelstellingen die u steeds voor 
ogen moeten houden bij het uitwerken van een forfaitaire kosten- 
vergoeding. Het wordt moeilijk om het realistische karakter van  
het forfait hard te maken als bijvoorbeeld de éne handelsvertegen- 
woordiger wel een maandelijkse vergoeding ontvangt en de andere 
niet. Een maandelijkse vergoeding toekennen zonder transparantie  
over de verschillende kosten die het forfait dekt, is ook heel kwetsbaar.

Vier eenvoudige en logische stappen die u helpen om een coherent  
en transparant systeem van forfaitaire vergoedingen uit te werken:

1 Bepaal welke werknemerscategorieën in aanmerking kunnen komen.
2  Bepaal uit welke elementen de forfaitaire vergoeding kan worden 

opgebouwd.
3  Bepaal de hoogte van de forfaitaire vergoeding.
4  Het systeem van forfaitaire vergoedingen voert u best in door  

een ondernemingspolicy op te stellen en door een bijlage aan  
de arbeidsovereenkomst af te sluiten. 

Stap 1: Bepaal welke werknemerscategorieën in aanmerking 
kunnen komen voor een forfaitaire kostenvergoeding
Bepaal aan de hand van de aard en het niveau van de verschillende 
werknemerscategorieën binnen uw onderneming welke werknemers 
in aanmerking kunnen komen voor een forfaitaire kostenvergoeding. 
Maatwerk moet hier het uitgangspunt zijn. 

Laat u niet misleiden door alleen rekening te houden met de plaats  
die een functie inneemt in de hiërarchie en het organogram. De con-
crete rol en functieomschrijving van een communicatiespecialist met 
veel externe relaties in het middenkader kan rechtvaardigen dat u hem 
of haar een hogere kostenvergoeding toekent dan aan een financial 
controller – vooral een interne positie – in het hoger kader.

Stap 2: Bepaal uit welke elementen de forfaitaire  
kostenvergoeding kan worden opgebouwd
De aard en het niveau van de verschillende werknemerscategorieën 
zijn ook bepalend bij de opbouw van de forfaitaire kostenvergoeding. 
Opnieuw is maatwerk de juiste manier om een transparant en coherent 
systeem uit te bouwen.

Uit welke uitgavencategorieën kan een forfaitaire kostenvergoeding zoal 
bestaan? Hieronder enkele voorbeelden. 

Kosten voor tele(thuis)werk

Normbedrag RSZ: 122,01 EUR/maand (of 10 % van het brutoloon 
dat betrekking heeft op de thuis geleverde prestaties)

Recente fiscale rulings: van 15 EUR/maand tot 125 EUR/maand,  
afhankelijk van de functie.

Het gaat met name om de volgende uitgaven: de kosten voor  
verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, onderhoud, ... 
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Maak voor deze uitgavencategorie een onderscheid op basis van  
het niveau en de aard van de functie. 

	■ De RSZ aanvaardt een forfait alleen als uit hun functie duidelijk blijkt 
dat de werknemer op regelmatige basis van thuis uit werkt. 

	■ Voor niet-leidinggevende werknemers (die vallen onder de wet-
geving op de arbeidsduur) aanvaardt de RSZ het forfait niet wanneer 
de werknemer binnen het normale uurrooster bijna uitsluitend werkt 
op een werkplek binnen de onderneming. 

BYOD (bring your own device)

Normbedrag RSZ en fiscus: 40 EUR/maand in totaal.11 

Uw werknemer maakt professioneel gebruik maakt van zijn of haar per- 
soonlijke computer (normbedrag: 20 EUR/maand) en internetverbinding 
(normbedrag: 20 EUR/maand). U kunt een forfaitaire vergoeding  
toekennen zonder dat RSZ-bijdragen verschuldigd zijn. De werk- 
nemer moet wel “wezenlijk en op regelmatige basis” gebruik maken  
van de eigen computer en internetverbinding. Dat is bijvoorbeeld  
het geval wanneer een werknemer elke vrijdag aan telewerk doet.

Dubbel gebruik kan niet, maar een combinatie met een specifieke  
vergoeding voor tele(thuis)werk is mogelijk.

Kosten voor de bedrijfswagen

Normbedrag RSZ en recente fiscale rulings: 

	■ 15 EUR/maand carwash
	■ 15 EUR/maand parkeerkosten
	■ 50 EUR/maand garage

U verwacht van werknemers dat zij de wagen die u hen ter beschikking 
stelt, op regelmatige basis schoonmaken. Dat brengt kosten voor car- 
wash met zich mee. Leg duidelijk de band met het representatieve 
karakter van hun functie. Het representatieve karakter van hun functie 
maakt ook dat zij regelmatig kleine pakeerkosten oplopen. Als voor-
waarde geldt dat de bedrijfswagen hoofdzakelijk voor beroeps- 
doeleinden wordt gebruikt.

Voor kosten verbonden aan de garage voegt de RSZ daar aan toe dat 
de werkgever de stalling in een garage moet opleggen voor de veilig- 
heid van het voertuig of de inhoud ervan. Deze vergoeding mag alleen 
toegekend worden voor zover de verplichting het voertuig veilig te 
stallen opgelegd wordt aan alle werknemers die zich in dezelfde toe-
stand bevinden. Het is niet relevant of de werknemer eigenaar is van de 
garage of een garage huurt. Recente fiscale rulings geven aan dat de 
carpolicy de verplichting om de wagen veilig te stallen moet opleggen.

MEMENTO VAN DE WERKGEVER10

DOS SIER   I   KOSTE NVERGOE DING EN VOOR WE RKNEMERS INHOUD



Representatiekosten

Geen normbedrag RSZ. In de praktijk kan een bedrag van  
25 EUR/maand tot 50 EUR/maand worden aanvaard als 
redelijk.

Recente fiscale rulings: van 20 EUR/maand tot 125 EUR/maand, 
afhankelijk van de functie.

Het representatieve karakter van een functie kan een aantal uitgaven 
met zich meebrengen, zoals:

	■ het uitnodigen van bestaande en potentiële, externe en interne 
relaties, met het oog op het leggen en onderhouden van zakelijke 
en/of commerciële contacten;

	■ kleine kosten opgelopen tijdens vergaderingen in België;
	■ lidmaatschap van beroepsverenigingen en zakenclubs.

Het gaat om werknemers die de onderneming vertegenwoordigen ten 
opzichte van derden.

De RSZ voorziet geen normbedrag. Geef dus extra aandacht aan het 
bepalen van het bedrag dat u kleeft op deze uitgavencategorie. 

Het lijstje hierboven heeft betrekking op “externe” representatiekosten. 
Maar wat met “interne” representatiekosten? Werkgevers wensen vaak 
ook een vergoeding toe te kennen aan werknemers die een interne 
functie uitoefenen. Die “interne” representatiekosten kunnen betrekking 
hebben op bijvoorbeeld de deelname in teambuildingactiviteiten, 

recepties voor de teams, attenties en geschenken voor collega’s.  
Deze vorm van representatiekosten wordt door de RSZ niet expliciet 
uitgesloten, maar de realiteit van deze uitgavencategorie aantonen is 
in de praktijk vaak moeilijk. Organiseert uw onderneming niet vaak zelf 
teambuildingactiviteiten om zo onderlinge contacten en relaties tussen 
werknemers te stimuleren? Het uitnodigen van collega’s op een etentje, 
een babyborrel of een gezamenlijke sociale activiteit is in ieder geval 
geen professionele uitgave.12

Kledij

Normbedrag RSZ: aankoop 1,67 EUR/dag en onderhoud 1,67 
EUR/dag van werkkledij.

Worden niet als loon beschouwd: “de voordelen toegekend in de vorm 
van arbeidsgereedschap of werkkleding”.13 Het normbedrag van de RSZ 
heeft enkel betrekking op werkkledij in de strikte zin van het woord  
of kledij die door de werkgever wordt opgelegd, zoals een uniform.

Kledij die niet verplicht is en die gewoonlijk in het dagelijks leven  
kan worden gedragen, buiten het werk, is geen werkkledij. Gewone 
stads- of vrijetijdskledij zijn dus geen werkkledij.14 Een vergoeding voor 
deze categorie heeft betrekking op een privéuitgave en is bijgevolg 
onderworpen aan RSZ-bijdragen. 

Dat de concrete omstandigheden een belangrijke rol spelen, blijkt  
uit de rechtspraak. Dure werkkledij, die aan verkoopsters van een luxe 
kledingzaak ter beschikking wordt gesteld in de vorm van een budget, 
en buiten de werkomgeving mag gedragen worden, dient gedeeltelijk 
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als een voordeel in natura beschouwd te worden, waarop RSZ-bijdragen 
zijn verschuldigd.15 

Kosten voor opleiding en vakdocumentatie

Geen normbedrag RSZ

Recente fiscale rulings: van 20 EUR/maand tot 100 EUR/
maand, afhankelijk van de functie.

Als u een vergoeding voor opleiding en vakdocumentatie overweegt, 
geef dan extra aandacht aan deze uitgavencategorie. De RSZ aanvaardt 
voor deze categorie in principe geen forfaitaire vergoeding. Toch komt 
deze uitgavencategorie voor in fiscale rulings en wordt ze ook wel  
aanvaard door de rechtspraak.16 Zorg er in ieder geval voor dat de aard 
van de functie het toekennen van een forfait voor vakliteratuur en docu-
mentatie noodzakelijk maakt. Een vergoeding toekennen voor vak- 
documentatie waartoe de werknemer toegang heeft via bijvoorbeeld 
een bedrijfsabonnement wordt tijdens een inspectie sowieso niet  
geaccepteerd (dubbel gebruik).

Stap 3: Bepaal de hoogte  
van de forfaitaire kostenvergoeding
De forfaitaire kostenvergoeding moet kleven aan de realiteit. De ver-
goeding moet in verhouding staan tot de werkelijke grootte van  
de uitgaven. Het bewijs daarvan leveren is niet altijd even makkelijk. 
Normbedragen helpen, maar zijn niet zaligmakend (daarover hier- 
onder meer).

Steekproef
Overweeg daarom om eerst een steekproef te organiseren binnen  
uw onderneming wanneer u de forfaitaire kostenvergoeding uitwerkt. 
Hoe gaat u daarbij te werk? 

	■ Voor elke relevante functiecategorie selecteert u een aantal werk-
nemers die deelnemen aan de steekproef. Het exacte aantal hangt 
natuurlijk af van het aantal werknemers per functiecategorie.

	■ U vraagt de werknemers om al hun professionele uitgaven bij te  
houden gedurende enkele maanden, best niet tijdens vakantie-
periodes. De werknemers bezorgen u ook alle relevant bewijsstukken 
(bijvoorbeeld facturen, BTW- bonnetjes,…). U kunt de werknemers 
vragen om enkel specifieke uitgaven bij te houden en te rapporteren 
die u wilt opnemen in de vergoeding. Toch is het beter om een zo 
ruim mogelijke steekproef te houden. Zo vermijdt u misverstanden 
bij werknemers over welke elementen wel of niet binnen een uit-
gavencategorie vallen. 

	■ Op basis van de steekproef werkt u een progressief systeem  
van forfaitaire kostenvergoedingen uit. Hou het resultaat van  
de steekproef natuurlijk ook bij. Het zal helpen als bewijs in geval  
van betwisting.

Progressieve aanpak
Hou rekening met het functieniveau en de hoogte van het loon van  
de werknemer. De verhouding tussen het loon en de forfaitaire 
vergoeding (het totaal van de verschillende elementen) mag niet 
disproportioneel zijn. Concrete richtlijnen geven is moeilijk, maar de 
geloofwaardigheid van een vergoeding van in totaal meer dan 10%  
of 20% van het vast brutoloon zal snel in twijfel worden getrokken.
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Hou natuurlijk ook rekening met de RSZ-normbedragen. De RSZ is  
van mening dat deze normbedragen niet zomaar mogen worden 
toegekend. Ze worden geacht werkelijk gemaakte uitgaven te dekken. 
Op vraag van de RSZ moet u de forfaitaire kostenvergoeding kunnen 
onderbouwen. Op basis van de functieomschrijving en het functie-
niveau kan een kostenvergoeding lager dan het RSZ-normbedrag soms 
geloofwaardiger zijn.

Werk dus een systeem uit waarbij u een vergoeding toekent per uit- 
gavencategorie. Ken bij deeltijdse tewerkstelling een vergoeding pro 
rata de tewerkstellingsgraad toe.

Stap 4: Stel een ondernemingspolicy op  
en sluit een bijlage aan de arbeidsovereenkomst
Met de ondernemingspolicy benadrukt u de transparantie en de co- 
herentie van het systeem van forfaitaire kostenvergoedingen. De onder- 

nemingspolicy zal omschrijven welke werknemerscategorieën aan-
spraak kunnen maken op een forfaitaire kostenvergoeding, waarom dat 
zo is, en welke kosten elk van de uitgavencategorieën omvat. Neem ook 
regels op in verband met de terugbetaling van kosten die niet worden 
gedekt door de forfaitaire vergoeding. Zo maakt u duidelijk dat u 
“dubbel gebruik” wilt uitsluiten.

Met de bijlage aan de arbeidsovereenkomst legt u vast dat de werk-
nemer recht heeft op de forfaitaire kostenvergoeding. In de bijlage 
specifieert u de regels van de ondernemingspolicy voor de individuele 
werknemer, met name de bedragen van de verschillende uitgaven- 
categorieën voor de specifieke functie die de werknemer uitoefent.

Twee voorbeelden
Een onderneming maakt onderscheid tussen twee werknemers- 
categorieën:

Telewerk Representatie Liberaliteiten Documentatie Totaal

Kaderleden 100 100 50 10 260

Bedienden 50 60 20 20 150
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Deze aanpak kent vier zwakke punten:

	■ De matrix houdt te weinig rekening met het takenpakket van  
de werknemers. De opdeling kaderleden-bedienden is te algemeen, 
te ruw.

	■ Het verschil tussen de elementen representatie en liberaliteiten  
is onduidelijk. De kans is groot dat beide kostencategorieën  
elkaar overlappen.  
 
 
 

	■ Wat zou de vergoeding voor documentatie kunnen inhouden?  
Het blijkt in de praktijk moeilijk voor ondernemingen om aan te 
tonen dat werknemers niet beschikken over voldoende documen-
tatie op kantoor. Kranten- en tijdschriftabonnementen zijn in  
de regel een privéuitgave.

	■ De telewerkvergoeding is relatief laag.

In dit voorbeeld gaat de onderneming een stap verder en maakt  
een onderscheid tussen maar liefst vijf werknemerscategorieën.  
Op die manier kan de onderneming optimaal rekening houden met  
de rollen en verwachtingen voor elke functiecategorie:

Telewerk Internet  
BYOD

Represen-
tatie

Parking 
bedrijfs-
wagen

Carwash 
bedrijfs-
wagen

Totaal

Top  
management

120 20 125 15 15 295

Midden 
management

100 20 100 15 15 250

Eerstelijns 
management

100 20 50 15 15 200

Senior  
medewerker

80 20 30 X X 130

Operationele 
medewerker

80 20 X X X 100
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Voor de lagere werknemerscategorieën kan deze onderneming  
de toekenning van een forfaitaire kostenvergoeding niet voldoende 
onderbouwen. 

Dit systeem van forfaitaire kostenvergoedingen kent voor elke uitgaven- 
categorie een progressief bedrag toe, rekening houdend met het leiding- 
gevend karakter van een functie en het regelmatige karakter van  
het telewerk. Kosten voor de bedrijfswagen worden enkel toegekend 
aan de werknemerscategorieën die over een bedrijfswagen beschikken.

Geen best practice
Aan sommige manieren om een forfaitaire kostenvergoeding te 
bepalen, neemt u best geen voorbeeld:

	■ Een forfaitaire kostenvergoeding als percent van het loon;
	■ Een forfaitaire kostenvergoeding als percentage van het omzetcijfer.

De band tussen de aard van de functie, de realiteit van de kosten en  
het uiteindelijke bedrag van de forfaitaire kostenvergoeding is in deze 
voorbeelden slechts indirect. Niettemin wordt heel soms wordt deze 
aanpak toch aanvaard in de rechtspraak.

	■ Een forfaitaire kostenvergoeding berekend als percentage van  
het variabel loon wordt als kostenvergoeding beschouwd indien 
de bijkomende kosten die ze geacht worden te vergoeden redelijk 
overeenstemmen met de werkelijkheid.17

	■ Een forfaitaire kostenvergoeding als percentage van het omzet- 
cijfer kan op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat er  
een redelijke verhouding bestaat tussen het omzetcijfer en  
de werkelijk gemaakte kosten.18

Op zoek naar meer zekerheid

Als werkgever draagt u ten opzichte van de RSZ de bewijslast bij be- 
twisting van de realiteit van de kosten. U kunt de realiteit aantonen door 
middel van alle bewijsmiddelen, inclusief vermoedens.19 Een onder- 
nemingspolicy die de transparantie en coherentie van het systeem  
van forfaitaire vergoedingen benadrukt, zal dus zeker van pas komen. 

In discussies met de RSZ moet u de realiteit van de kosten dus kunnen 
aantonen. Maar met de forfaitaire vergoedingen moet u niet de kosten 
voor elke individuele werknemer kunnen aantonen.20

U kunt de fiscus vragen om een voorafgaande beslissing (ruling).  
Deze ruling geeft rechtszekerheid: de fiscus verbindt er zich toe om  
de forfaitaire kostenvergoeding te aanvaarden. Zo’n bindend akkoord 

kunt u niet afsluiten met de RSZ. Bovendien is de RSZ niet gebonden 
door de fiscale ruling.21 

De normbedragen van de RSZ bieden houvast. Die bedragen stemmen 
echter niet altijd overeen met de praktijk van de rulingcommissie.  
Ook al overschrijdt u de RSZ-normbedragen niet, toch moet u nog 
steeds de realiteit van de kosten kunnen aantonen. Deze normbedragen 
zijn dus geen vrijgeleide om een forfaitaire kostenvergoeding toe te 
kennen aan élke werknemer.

Hou tot slot steeds de vinger aan de pols. Is (het bedrag van) de for- 
faitaire vergoeding nog steeds gepast en adequaat? Wees voldoende 
kritisch. Regelmatig opnieuw een steekproef organiseren zal zeker 
helpen om de realiteit van de kosten ook in de toekomst aan te tonen.
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Behandeling in de loonadministratie, berekening 
van het vakantiegeld, het hoe en wat bij ontslag

De forfaitaire kostenvergoeding moet u opnemen in de loonadministratie:

	■ Maandelijkse loonfiche (loonafrekening)22   
en jaarlijkse individuele rekening23  
De (forfaitaire) kostenvergoedingen moet u vermelden op  
de maandelijkse loonfiche en de jaarlijkse individuele rekening. 
(Forfaitaire kostenvergoedingen zijn namelijk loon voor  
de toepassing van de Loonbeschermingswet.)

	■ Jaarlijkse fiscale fiche 
Hoewel de (forfaitaire) kostenvergoedingen geen belastbaar 
inkomen vormen, moet u ze vermelden op de fiscale fiche 281.10 
(werknemers).

Forfaitaire kostenvergoedingen zijn geen loon overeenkomstig  
de Arbeidsovereenkomstenwet (en evenmin onderworpen aan  
RSZ-bijdragen). U moet ze dus niet in aanmerking nemen voor  
de berekening van (vertrek)vakantiegeld.

U moet forfaitaire kostenvergoedingen niet opnemen bij de berekening 
van de opzeggingsvergoeding omdat ze geen loon zijn overeen-
komstig de Arbeidsovereenkomstenwet.

De forfaitaire kostenvergoeding  
blijkt verdoken loon. Wat nu?

RSZ-bijdragen
Het principe
U slaagt er niet in om de realiteit van de kostenvergoeding aan te tonen. 
De forfaitaire vergoeding blijkt verdoken loon te zijn. Dat betekent dat 
de gewone RSZ-bijdragen zijn verschuldigd. U staat als werkgever in 
voor de betaling van de werkgevers- én werknemersbijdragen. U mag 
op de werknemer de werknemersbijdrage niet verhalen, zelfs al zou  
hij of zij akkoord gaan.

Omdat de RSZ-bijdragen niet werden gestort binnen de gestelde  
termijnen, bent u verschuldigd:

	■ een bijdrageopslag van 10%;
	■ een verwijlinterest van 7%;
	■ een verjaringstermijn van drie jaar. (De verlengde verjaringstermijn van 

zeven jaar vindt toepassing bij bedrieglijke handelingen of valse of op- 
zettelijk onvolledige aangiften door de werkgever. Dat is in principe niet 
het geval bij de herkwalificatie van de forfaitaire vergoeding als loon.)

Bruto of netto?
De wetgeving bepaalt niet expliciet hoe de berekeningsbasis van  
de RSZ-bijdragen moet worden vastgesteld. Moet u RSZ-bijdragen 
bepalen op het nettobedrag van de forfaitaire vergoeding of moet  
de forfaitaire vergoeding eerst worden vermeerderd met de werk- 
nemersbijdragen en bedrijfsvoorheffing (bruteren)? 
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In de praktijk zal een sociaal inspecteur die een gedeelte van de for-
faitaire kostenvergoeding niet aanvaardt, meestal instemmen met 
een rechtzetting van de RSZ-bijdragen op basis van het nettobedrag 
(zonder bruteren).

Fiscale regularisatie
Indien de forfaitaire vergoeding verdoken loon blijkt te zijn, dan zal  
de kostenvergoeding als een belastbaar inkomen worden beschouwd.  
Een aanvullende aanslag in de personenbelasing kan dan in hoofde  
van de werknemer gebeuren. 

Hou ook rekening met:
	■ een belastingverhoging van 10%-200%;
	■ een jaarlijkse verwijlintrest van 4%;
	■ een verjaringstermijn van vijf jaar. 

De fiscus kan de niet-ingehouden en niet-doorgestorte bedrijfs- 
voorheffing echter vorderen bij de werkgever, zolang de aanvullende 
belasting bij de werknemer niet werd ingekohierd. 

De opzeggingsvergoeding
Indien blijkt dat de forfaitaire kostenvergoeding geen werkelijke kosten- 
vergoeding is, zal zij deel uitmaken van de berekeningsbasis van  
de opzeggingsvergoeding.24 Enkel het gedeelte van de vergoeding dat 
de reële kosten overschrijdt, moet als loon worden gekwalificeerd.

Andere gevolgen
Vakantiegeld is verschuldigd wanneer de forfaitaire vergoeding loon 
blijkt te zijn overeenkomstig de Arbeidsovereenkomstenwet en wordt 
onderworpen aan RSZ-bijdragen. 

Bovendien bent u als werkgever verplicht het nadeel te herstellen dat 
de werknemer heeft geleden doordat u heeft nagelaten de verschul-
digde RSZ-bijdragen te betalen. De werknemer zou met name nadelige 
gevolg kunnen ondervinden voor wat betreft zijn of haar ouderdoms- 
pensioen. Het feit dat een deel van de verschuldigde RSZ-bijdragen 
is verjaard, belet niet dat de rechter oordeelt dat de werkgever moet 
overgaan tot de regularisatie voor het reeds verjaarde deel van de 
bijdragen.25 Herstel van de schade in natura is de normale wijze van 
vergoeding van schade. Als de werkgever dat verzuimt, kan de werk-
nemer weliswaar van de werkgever schadevergoeding vorderen voor 
het tekort aan pensioen dat hij ontvangt. 

Denk ook aan andere gevolgen. De geherkwalificeerde vergoeding kan 
ook deel gaan uitmaken van de berekeningsbasis van de bijdragen in 
het aanvullend bedrijfspensioen (2e pijler).

Besluit

De vier stappen zullen u helpen bij het uitwerken van een betrouwbare 
forfaitaire kostenvergoeding. Een gebrek aan transparantie en co- 
herentie is nefast bij een inspectie. Het risico ligt niet alleen in het ver-
leden. Misschien liggen de belangrijkste gevolgen wel in de toekomst. 
De geherkwalificeerde vergoeding wordt een onderdeel van  
het loonpakket van de werknemers, met alle gevolgen van dien.

Yves Stox
Senior Legal Counsel
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Werken als bestuurder in verschillende  
EU-lidstaten: nieuwe interpretatieregels

Een werknemer kan gelijktijdig – of afwisselend – werken  

in twee of meer EU-lidstaten. Hij of zij kan dat voor dezelfde 

werkgever of voor verschillende werkgevers. Het kan com- 

plexer. Stel dat men bezoldigd bestuurder is in verschil- 

lende EU-lidstaten. Welke socialezekerheidsbijdragen zijn  

dan verschuldigd?

Twee vragen dringen zich op:

1 Welke EU-lidstaat is bevoegd om socialezekerheidsbijdragen te 
heffen? Die bevoegdheid wordt bepaald door de Europese sociale-
zekerheidsverordening 883/2004.

2 Welke socialezekerheidsbijdragen zal die EU-lidstaat vervolgens 
heffen: als werknemer, als zelfstandige, of als beide? Die regels 
bepaalt elke EU-lidstaat zelf.

Het antwoord op die tweede vraag kan men voor België niet vinden  
in de wetgeving. Het is afhankelijk van de interpretatie van de RSZ  
en het RSVZ. Dat beleid verandert retroactief vanaf 1 oktober 2018.  
We tonen de impact aan de hand van een concreet voorbeeld. 

Stap 1 – Een rist functies en mandaten  
in binnen- en buitenland: België is bevoegd

Een Belgische holdingvennootschap is de hoofdaandeelhouder van 
een aantal Belgische ondernemingen in de retailsector. De CFO van  
één van die dochtervennootschappen is bezoldigd bestuurder van  
de Belgische holding. De functie als CFO oefent zij uit in het kader van 
een arbeidsovereenkomst. Zij woont samen met haar gezin in België.

Over het salaris als CFO draagt de onderneming socialezekerheids- 
bijdragen af aan de RSZ. Over de bezoldiging als bestuurder zijn sociale- 
zekerheidsbijdragen als zelfstandige verschuldigd.1 De CFO draagt die 
af aan het RSVZ via een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Actualiteit
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De Belgische holdingvennootschap groeit en verwerft onder- 
nemingen in Nederland en Duitsland. De CFO wordt nu ook benoemd 
als bezoldigd bestuurder in de Nederlandse nv en de Duitse AG.  
Moeten er dan socialezekerheidsbijdragen worden afgedragen in 
Nederland en Duitsland? 

Neen. De Europese socialezekerheidsverordening 883/2004 wijst België 
aan als het bevoegde land om socialezekerheidsbijdragen te heffen.  
In België is de CFO werknemer, en het bestuurdersmandaat kwalificeert 
in Nederland en in Duitsland ook als een werknemersactiviteit.2 Omdat 
zij haar woonplaats heeft in België, mag alleen België socialezekerheids-
bijdragen heffen. Als bewijs kan de CFO een A1-verklaring bekomen.

Stap 2 – Welke socialezekerheidsbijdragen  
betalen in België?

Als België bevoegd is, bepaalt ook België welke socialezekerheids- 
bijdragen zijn verschuldigd: als werknemer, als zelfstandige, of als 
beide. Voor de Belgische functies is dat duidelijk: RSZ-bijdragen over 
het salaris als CFO en RSVZ-bijdragen over de bestuurdersvergoeding. 
Maar wat met de Nederlandse en Duitse bestuurdersvergoeding? 

Het Belgische beleid verandert op dat vlak drastisch. Volgens  
de oude positie zou de Nederlandse en Duitse kwalificatie als werk-
nemer worden overgenomen voor de toepassing van de Belgische 
socialezekerheidsbijdragen. 

Dat betekent concreet dat Belgische RSZ-bijdragen zouden zijn ver-
schuldigd over de Nederlandse en Duitse inkomsten als bestuurder.  

In principe zou de Nederlandse en de Duitse onderneming dus  
een eigen Belgische loonadministratie moeten opstarten voor de af- 
dracht van de RSZ-bijdragen.3

Volgens de nieuwe positie neemt België niet de Nederlandse en Duitse 
kwalificatie als werknemer over. België zal de inkomsten verbonden aan 
de buitenlandse mandaten kwalificeren als zelfstandige inkomsten,  
alsof het Belgische mandaten zijn. Dat is dus anders dan voor de toe-
passing van de Europese aanwijsregels (zie stap 1). Alle vennootschaps-
mandatarissen worden op dezelfde manier behandeld, zonder een 
onderscheid te maken tussen binnenlandse en buitenlandse mandaten. 

Dat betekent concreet dat Belgische RSVZ-bijdragen verschuldigd  
zijn over de Nederlandse en Duitse inkomsten als bestuurder. Zijn de 
inkomsten uit het Belgisch mandaat hoger of gelijk aan 88.119,80 EUR  
– het maximale RSVZ-plafond – dan zijn geen extra socialezekerheids- 
bijdragen verschuldigd over de Nederlandse en de Duitse inkomsten. 

Retroactief vanaf 1 oktober 2018

Het Belgische beleid wijzigt retroactief vanaf 1 oktober 2018. De on- 
derwerping op basis van het vroegere beleid blijft gehandhaafd tot  
30 september 2018. Voor situaties vanaf 1 januari 2018 kan op verzoek 
het gewijzigde beleid worden toegepast vanaf de aanvang van de situa- 
tie (dus ten vroegste vanaf 1 januari 2018). 

Afhankelijk van de situatie zal een retroactieve aansluiting bij een Belgisch  
sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen nodig zijn. De betaalde bij-
dragen in het werknemersstelsel kunnen dan worden teruggevorderd.
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Aan de slag
Breng de activiteiten van het management van uw onder-
neming in kaart. Hou daarbij ook rekening met hun buiten-
landse activiteiten. Denk niet alleen de activiteiten binnen  
de eigen onderneming of concern. Ook functies en mandaten 
bij andere ondernemingen of andere groepen hebben  
een impact.
Partena Professional helpt u graag om de socialezekerheids-
positie van het management te bepalen. Wij werken samen 
met u de meest kostenefficiënte oplossing uit. Contacteer  
ons via Legal@partena.be. 

Yves Stox,  
Senior Legal Counsel
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1 Het nieuwe WVV bevestigt dat bestuurders steeds als zelfstandigen moeten handelen en hun mandaat niet als werknemer kunnen uitoefenen. Dat belet niet 
dat een bestuurder daarnaast nog loontrekkende is in de bestuurde vennootschap. De arbeidsovereenkomst mag met andere woorden geen betrekking 
hebben op de taken als bestuurder. De activiteit van loontrekkende moet volledig losstaan van de taken als bestuurder.

2 Nederland en Duitsland vertrekken nemen aan een bestuurder onder het werkgeversgezag staat van de algemene vergadering van aandeelhouders. België 
heeft een heel ander uitgangspunt. Omdat een bestuurder (vennootschapsmandataris) moet handelen in het belang van de onderneming, moet hij of zij vrij 
zijn. Werkgeversgezag is dan uitgesloten. Vandaar dringt het sociaal statuut als zelfstandige zich op. 

3 In de praktijk kan het eenvoudiger. De RSZ laat toe om de prestaties geleverd op het grondgebied van verschillende landen aan te geven op de aangifte van 
de werkgever die op Belgisch grondgebied gevestigd. De verschillende werkgevers moeten dan wel behoren tot dezelfde financiële groep.
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Zaak  
starten

Inkomen  
beschermen

Personeel  
beheren

HR-expertise 
inwinnen

Ondernemen met ondernemers www.partena-professional.be


