PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS – SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS – ANNO
2019
1 SOCIAAL : DE CO2-BIJDRAGE AAN DE RSZ
1.1

PRINCIPE

Een werknemer die een bedrijfswagen voor andere dan beroepsdoeleinden mag gebruiken,
verkrijgt hierdoor een “voordeel”. Dit voordeel ontsnapt aan de toepassing van de gewone
sociale zekerheidsbijdragen (werknemers- en werkgeversbijdragen), wel dient de
onderneming er in bepaalde gevallen een solidariteitsbijdrage voor te betalen aan de RSZ.
Deze solidariteitsbijdrage wordt in functie van de CO2-uitstoot van de wagen vastgesteld en
kan al vlug tot een duizend euro per jaar oplopen. We noemen ze gemakkelijkheidshalve
verder de “CO2-bijdrage”.
1.2

WELKE WERKGEVERS MOETEN DE CO2-BIJDRAGE BETALEN?

De CO2-bijdrage is een werkgeversbijdrage die geldt ten aanzien van werknemers die een
bedrijfsvoertuig voor andere dan loutere beroepsdoeleinden gebruiken.
Een werknemer is een persoon die onder het toepassingsgebied van de sociale zekerheid valt,
of een persoon waarvoor er geen sociale zekerheidsbijdrage dient betaald te worden maar
eveneens onder een arbeidsovereenkomst of onder gelijkwaardige voorwaarden als een
arbeidsovereenkomst tewerkgesteld wordt. Dit betekent dat niet alleen arbeiders of
bedienden maar bijv. ook studenten die privégebruik mogen maken van een bedrijfswagen,
geviseerd worden.
Het privégebruik van een bedrijfswagen door een bedrijfsleider wordt dus niet geviseerd door
de CO2-taks.
Met het gebruik van de bedrijfswagen voor andere dan loutere beroepsdoeleinden wordt
niet alleen het zuiver privéverkeer (tijdens weekends, vakanties of vrije tijd, …) bedoeld maar
ook het individueel en in sommige gevallen collectief woon-werkverkeer (zie 1.4.3).
De CO2-bijdrage is verschuldigd:
•

zowel wanneer de werkgever het voertuig rechtstreeks ter beschikking stelt van één of
meerdere werknemers (het ter beschikking gestelde voertuig is eigendom van de
werkgever), als wanneer hij dit onrechtstreeks doet (de werkgever stelt het voertuig
bijvoorbeeld via leasing ter beschikking van een werknemer)

•

en dit ongeacht elke financiële tegemoetkoming van de werknemer in de financiering
of het gebruik van het voertuig.

1.3

WELKE VOERTUIGEN ZIJN AAN DE CO2-BIJDRAGE ONDERWORPEN?

Het moet om voertuigen gaan die tot de categorieën M1 of N1 behoren zoals omschreven
werd in het KB van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement aan de technische eisen
waaraan de auto’s moeten voldoen.
Concreet gaat het om:
Categorie

Beschrijving

M1

Voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde
voertuigen met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de
bestuurder niet meegerekend.

N1

Voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen met een
maximale massa van ten hoogste 3,5 ton.

Het kan dat een voertuig van categorie M1 werd omgebouwd tot een voertuig van categorie
N1. In dat geval wordt de CO2-bijdrage berekend op basis van de CO2-uitstoot alsof het
voertuig nog steeds onder categorie M1 viel.
Sinds 1 april 2014 maakt de RSZ bij de beoordeling van de onderworpenheid aan de CO2bijdrage een onderscheid tussen zogenaamde utilitaire voertuigen en andere voertuigen.
Een utilitair voertuig is een voertuig dat valt onder het toepassingsgebied van de
solidariteitsbijdrage maar dat de fiscus kwalificeert als lichte vracht. Deze voertuigen worden
fiscaal belast op basis van de werkelijke waarde van het voordeel, en niet op basis van een
CO2-percentage toegepast op 6/7de van de cataloguswaarde (forfaitaire berekeningsformule
- zie 2.2.1). Gewone voertuigen zijn al de andere voertuigen die behoren tot de klasse M1 en
N1 (personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus, monovolume/luxueus
terreinvoertuig). Een voertuig met achterin een passagiersruimte die kan omgevormd
worden tot laadruimte is in deze typologie een gewoon voertuig (auto voor dubbel gebruik),
een voertuig met een laadruimte achterin zonder ruiten waarin dus (wettelijk) geen
passagiers mogen vervoerd worden, is een utilitair voertuig.

1.4

HET GEBRUIK VOOR ANDERE DAN LOUTERE BEROEPSDOELEINDEN

De solidariteitsbijdrage is verschuldigd wanneer het voertuig, behorend tot de M1- of N1categorie “voor andere dan loutere beroepsdoeleinden” gebruikt wordt.
Wat bedoelt men daarmee?
Privégebruik
Het is duidelijk dat het gebruik van een bedrijfswagen door een werknemer in zijn vrije tijd
onder dit begrip valt. In deze gevallen is de solidariteitsbijdrage steeds verschuldigd.
1.4.1

Alleen zeer occasioneel gebruik, bijvoorbeeld: “de werknemer leent een voertuig voor een
weekend om een aantal meubels te verhuizen en brengt het onmiddellijk nadien terug” , zou
geen aanleiding geven tot aanrekening van de CO2-bijdrage.

1.4.2

Individueel woon-werkverkeer

Als een ter beschikking gesteld voertuig gebruikt wordt om de woon-werkverplaatsing af te
leggen, is de CO2-bijdrage verschuldigd, zelfs als er een verbod is op privé-gebruik van het
voertuig, en dat verbod effectief wordt gerespecteerd. Dit is zeker het geval wanneer de
werknemer zich met een gewoon voertuig van zijn woonplaats naar een vaste plaats van
tewerkstelling begeeft.
Sinds 1 april 2014 worden de verplaatsingen van de woonplaats naar de werkplaats met een
utilitair voertuig niet beschouwd worden als woon-werkverplaatsingen. Het maakt daarbij
niet uit of de werknemer het voertuig gebruikt om te gaan werken op zijn bedrijf, op een werf,
bij een klant, …., en zelfs niet dat hij het ganse jaar ‘s morgens naar eenzelfde plaats rijdt en ’s
avonds van die plaats terug naar huis komt, zonder dat hij tijdens de dag zijn voertuig moet
gebruiken.
Zijn wel woon-werkverplaatsingen, de verplaatsingen met een gewoon voertuig om zich van
zijn woonplaats naar een vaste plaats van tewerkstelling te begeven. Een vaste plaats van
tewerkstelling in deze zin beantwoordt aan beide volgende voorwaarden.
1) De werknemer levert effectief prestaties van enige omvang op die plaats (zijn eigen bedrijf,
een werf, een klant, …).
Voorbeeld: Een technicus die ’s morgens naar zijn bedrijf rijdt, daar tijdens de voormiddag
toestellen repareert, en deze tijdens de namiddag bij klanten gaat installeren, heeft een woonwerkverplaatsing, zelfs als hij aan het einde van zijn dagtaak niet terugkeert naar het bedrijf
maar rechtstreeks van bij de laatste klant naar huis rijdt. Echter, iemand die naar het bedrijf
rijdt alleen maar om goederen op te laden, en dan gedurende de ganse dag deze goederen
levert en nadien met dit voertuig naar huis rijdt, heeft geen woon-werkverplaatsing, want hij
levert geen prestaties van enige omvang op het bedrijf.
2) Het voertuig rijdt tijdens het jaar ten minste 40 dagen naar éénzelfde plaats, ongeacht of
deze dagen op elkaar volgen of niet. Van zodra de 40 dagen bereikt zijn op één plaats is de
solidariteitsbijdrage verschuldigd voor het ganse jaar (eventueel beperkt tot de periode dat
het voertuig werd ter beschikking gesteld, bv. een tijdens het jaar aangekocht voertuig).
Collectief vervoer van werknemers
De Programmawet van 20 juli 2006 bevestigt het principe dat voertuigen, die voor het
collectief vervoer van personeel gebruikt worden, onderworpen zijn aan de CO2-bijdrage.
1.4.3

Woon-werkverplaatsingen in de zin zoals hierboven onder 1.4.2 werd uitgelegd, in groep
worden afgelegd, vallen onder het toepassingsgebied van de CO2-bijdrage.
Voor camionetten (voertuigen categorie N1) en minibussen met 5 tot 8 plaatsen naast die
van de chauffeur (voertuigen categorie M1), kan wel een vrijstelling kan gelden voor collectief
vervoer in de volgende omstandigheden:
•

Het gaat om een systeem overeengekomen door de sociale partners waarin gebruik wordt
gemaakt van een voertuig behorend tot de categorie N1 en M1. Het systeem moet dus
het voorwerp uitmaken van een CAO op ondernemings- of sectoraal vlak of van andere
reglementering overeengekomen tussen werkgever en werknemers.

•

als het om een camionette gaat (voertuig categorie N1), dan moeten naast de chauffeur,
minstens twee andere werknemers van de onderneming aanwezig zijn gedurende
minstens 80% van het afgelegde traject van en naar de woonplaats van de chauffeur.
Wanneer het gebruikte voertuig echter minder dan 3 plaatsen bevat of wanneer de ruimte
voorbehouden voor het vervoer van personen uit één enkele zitbank of slechts één rij
zitplaatsen bestaat, volstaat het dat, naast de chauffeur, minstens één andere werknemer
van de onderneming aanwezig is gedurende minstens 80% van het afgelegde traject van
en naar de woonplaats van de chauffeur;

•

betreft het een voertuig voor personenvervoer (voertuig categorie M1), dan moet het
gaan om een minibus met 5 tot 8 plaatsen, zetel van de chauffeur niet inbegrepen. Naast
de chauffeur moeten er gewoonlijk minstens drie andere werknemers van de
onderneming aanwezig zijn gedurende minstens 80% van het afgelegde traject van en
naar de woonplaats van de chauffeur. Het voertuig zal ook moeten geïdentificeerd
worden als dienend voor het collectief vervoer van de werknemers. De
identificatieprocedure moet nog vastgelegd worden, maar zou volgens onze informatie
beperkt blijven tot het opstellen en het aanwezig zijn in de onderneming van een lijst van
de betrokken voertuigen.

In beide gevallen blijft ook vereist dat de werkgever aantoont dat de chauffeur geen ander
privégebruik van het voertuig maakt. De werkgever moet aantonen dat hij daarop voldoende
controle uitoefent en effectief sancties toepast indien hij misbruik zou vaststellen.
De bewijslast is voor de werkgever
Vanaf 1 juli 2005 geldt een wettelijk vermoeden dat ieder voertuig dat op naam van de
werkgever is ingeschreven of dat het voorwerp uitmaakt van een huur- of leasingcontract of
van gelijk welk ander contract voor het gebruik van het voertuig, verondersteld wordt ter
beschikking van een werknemer te zijn voor andere dan louter beroepsdoeleinden, tenzij de
werkgever aantoont dat:
1.4.4

a

het gebruik voor andere dan beroepsgebruik uitsluitend gebeurt door een persoon die
niet valt onder de sociale zekerheid voor werknemers (bv. de bedrijfsleider zelf).

b

het voertuig louter voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt.

Werkgevers die dus voor bepaalde voertuigen deze CO2-bijdrage niet betalen, zullen wanneer
de RSZ hen daarover uitleg vraagt, moeten kunnen aantonen dat aan de voorwaarden onder
a of b voldaan is.

Van deze regel wordt afgeweken voor de zogenaamde utilitaire voertuigen. Voor deze
voertuigen wordt het privégebruik niet verondersteld, waardoor het aan de inspectiediensten is om het privégebruik vast te stellen.
Betreft het een voertuig dat voor het collectief vervoer ter beschikking gesteld wordt, dan
moet de werkgever aantonen dat aan de onder 1.4.3 vermelde criteria voldaan is en er geen
ander privégebruik van het voertuig gemaakt wordt. Wanneer het voertuig aan de criteria
inzake collectief vervoer voldoet, maar na de werkuren ter beschikking blijft van de chauffeur,
dan verwacht de RSZ dat de werkgever aantoont dat hij alle maatregelen heeft genomen die
redelijkerwijze van hem kunnen verwacht worden om te beletten dat de werknemer het
voertuig voor privédoeleinden kan gebruiken.
In zijn instructies benadrukt de RSZ alvast dat het louter bestaan van een verbod op het
gebruik van bedrijfswagens voor privégebruik binnen de onderneming onvoldoende is. De
werkgever zal moeten kunnen aantonen dat er voor het gebruik van de bedrijfsvoertuigen
een coherent systeem wordt gehanteerd waarbij er tevens effectief wordt gecontroleerd op
eventueel misbruik van de bedrijfswagens en waarbij de vastgestelde inbreuken voldoende
zwaar worden gesanctioneerd. Dit impliceert ook dat de werkgever ervoor moet zorgen dat
wanneer de werknemer voor een langere periode (= meer dan één week) geen
arbeidsprestaties moet leveren (bijv. vakantie, ziekte), het voertuig in principe tijdens die
periode niet ter beschikking van de werknemer mag blijven.
Welke zijn derhalve concreet de maatregelen die de werkgever kan nemen en die als
bewijselement kunnen gelden?
•

Vooreerst lijkt het noodzakelijk, hetzij in een overeenkomst met de chauffeur die als
bijlage bij de arbeidsovereenkomst gevoegd wordt, hetzij in het arbeidsreglement, hetzij
in een dienstnota, een verbod in te stellen om het bedrijfsvoertuig voor louter
privédoeleinden te gebruiken (‘s avonds, tijdens het weekend, tijdens vakantiedagen,
rustdagen of dagen tijdelijke werkloosheid, …);

•

Het louter bestaan van een verbod is evenwel niet voldoende. Het verbod moet gepaard
gaan met sancties die toegepast worden indien vastgesteld wordt dat de werknemer toch
voor privédoeleinden gebruik maakt van het voertuig. In de overeenkomst of het
reglement kan men bijvoorbeeld volgende mogelijke sancties voorzien:
−
−
−

•

het voordeel van het privégebruik (berekend volgens de fiscale waarderingsregels)
integraal aanrekenen aan de werknemer;
het opleggen van geldboetes;
het (tijdelijk) ontzetten van de betrokkene uit zijn taak van chauffeur voor het vervoer
van de werknemers van en naar het werk (hierdoor verliest hij het voordeel van de
hogere mobiliteitsvergoeding in de bouwsector, waardoor hij ook financieel bestraft
wordt);

De werkgever zorgt er ook best voor dat hij het bewijs kan leveren dat er effectief
gecontroleerd wordt of de werknemers het voertuig niet voor privédoeleinden gebruikt.
De controle dient uiteraard te gebeuren met inachtneming van de regels met betrekking

tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voorbeelden van controlemiddelen
zijn:
−
−

controle op de kilometerstanden;
regelmatige controle van het gebruik van de tankkaart. Wanneer vastgesteld wordt dat
een periode tussen 2 tankbeurten, waarin vrije dagen zijn begrepen, abnormaal kort is,
dient de werknemer om verantwoording gevraagd te worden.

•

De werkgever toont ook best aan dat hij organisatorische maatregelen heeft gepland
ingeval van ziekte van de chauffeur. Het voertuig zal dan moeten terugkeren naar het
bedrijf zodat het ter beschikking kan gesteld worden aan een andere chauffeur om het
transport van de werknemers te verzekeren.

•

De werkgever moet ook voor zorgen dat de voertuigen bij collectieve sluitingsperiodes
(vakantie, periode van de rustdagen op het einde van het jaar) naar de bedrijfs- of
exploitatiezetel terugkeren. Het bedrijf moet dan wel de mogelijkheid hebben om die
wagens te plaatsen of het huurt een locatie daarvoor (huurcontract kan als bewijs
gebruikt worden). Indien de voertuigen tijdens de vakanties ter beschikking blijven van de
chauffeurs zal de RSZ niet aanvaarden dat er geen privégebruik is.

•

Andere argumenten die de werkgever kan inroepen:
−
−

de chauffeurs in kwestie beschikken elk nog over een eigen voertuig waarmee ze hun
persoonlijke verplaatsingen maken;
de aard en uitrusting van het voertuig (met een vuil camionnetje vol materiaal zullen
minder vlug privéverplaatsingen gedaan worden).

Uiteraard zal geen van deze bewijsinstrumenten op zich voldoende zijn. De werkgever zal,
aan de hand van de globale politiek die hij voert met betrekking tot het gebruik van de
bedrijfswagens, moeten aantonen dat hij voldoende maatregelen neemt om te beletten dat
de werknemers de voertuigen voor privédoeleinden gebruiken.
1.5

VASTSTELLING VAN DE CO2-UITSTOOT

De CO2-uitstoot wordt uitgedrukt in gram per km, zoals die vermeld staat op het
gelijkvormigheids-attest van het voertuig of op de website van de FOD Leefmilieu
(www.health.fgov.be → milieu → producten → wagens en biobrandstoffen → wagens) terug
te vinden is.
Indien de CO2-uitstoot niet beschikbaar is, bedraagt hij:

•

182 g/km als het gaat om een benzinewagen of een voertuig dat op LPG rijdt;

•

165 g/km voor een dieselwagen.

1.6

BEREKENING VAN DE CO2-BIJDRAGE

De CO2-bijdrage is een forfaitaire maandelijkse werkgeversbijdrage die elk kwartaal gestort
moet worden aan de RSZ. Dat moet gebeuren binnen dezelfde termijnen als de gewone RSZbijdragen.
Jaarlijks wordt het bedrag van de CO2-bijdrage op 1 januari geïndexeerd.
In de onderstaande tabel kan u de berekeningsformules voor 2019 terugvinden.
Basisformule
(maandbasis)

Indexatiecoëfficiënt Indien CO2 bijdrage
2019
niet gekend

Benzinewagen

( (CO2-uitstoot x € 9) – 768) : 12

1,2950 ()

€ 93,88 /maand

Dieselwagen

( (CO2-uitstoot x € 9) – 600) : 12

1,2950 ()

€ 95,50 /maand

Elektrische
wagen

€ 26,97

1,2950 ()

€ 26,97 /maand

Wagen op LPG

( (CO2-uitstoot x € 9) – 990) : 12

1,2950 ()

€ 69,93 /maand

De bijdrage mag niet lager liggen dan € 26,97 per maand.
Er is geen enkele proratiseringsregel voorzien. Als het voertuig geen volledige maand ter
beschikking wordt gesteld (bv.: indiensttreding in de loop van de maand), is de volledige
bijdrage verschuldigd. Indien een werknemer tijdens de maand van voertuig verandert, moet
het voertuig dat het meest gebruikt werd in de loop van de maand, in rekening worden
gebracht.
1.7

GEVOLGEN VOOR DE DMFA-KWARTAALAANGIFTE

Op de DMFA-kwartaalaangifte moet de CO2-bijdrage als volgt aangegeven worden:
•

het totaal van de verschuldigde CO2-solidariteitsbijdragen wordt globaal voor de
onderneming aangegeven;

•

de nummerplaten van al de betreffende voertuigen moeten worden opgegeven. Onder
looncode 10 moet het voordeel voor het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen voor
woon-werkverkeer en privaat gebruik voor een werknemer aangegeven worden. Het
wordt berekend volgens de fiscale principes. Het betreft immers een gegeven dat door
bepaalde instellingen van sociale zekerheid die instaan voor de uitbetaling van sociale
voordelen, gebruikt wordt.

() Deze indexatiecoëfficiënt wordt bekomen door het gezondheidsindexcijfer van september 2018 (147,73) te
delen door het gezondheidsindexcijfer van september 2004 (114,08)

1.8

SANCTIE

De CO2-bijdrage moet binnen dezelfde termijnen als de RSZ-kwartaalbijdragen betaald
worden. Dit betekent betaling aan het eind van de maand volgend op het betrokken RSZkwartaal.
Ten aanzien van de werkgevers die één of meer voertuigen niet of niet correct hebben
aangegeven, voorziet de Programmawet van 20 juni 2006 dat zij beboet worden met betaling
van een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan het dubbel van de ontdoken bijdragen. Deze
straf komt bovenop de reeds bestaande sancties (betaling van de CO2-bijdrage,
bijdrageverhogingen, intresten).
Vanaf de aangifte van het 3de kwartaal 2006, wordt deze forfaitaire sanctie toegepast als de
werkgever of zijn mandataris wijzigingen doorvoert na het einde van het kwartaal volgend op
het kwartaal waarop de aangifte betrekking heeft. Indien de wijzigingen op initiatief van de
inspectiediensten worden uitgevoerd, zijn zowel de forfaitaire sanctie (dubbel van de
bijdrage) als bijdrageopslagen (10%) en intresten (7% op jaarbasis) verschuldigd.
Veelzeggend in dit verband is de bepaling in de Programmawet dat de Administratie der
Directe Belastingen en de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen volgens een nog vast te
leggen procedure verplicht zullen worden aan onder meer de sociale inspectie de nodige
informatie te bezorgen voor de correcte inning van de bijdrage.
Oorspronkelijk was in de regelgeving niet voorzien dat de RSZ een vermindering van de boete
kon toestaan. Hierin kwam verandering door het KB van 25 oktober 20111
Als de werkgever of curator het bewijs leveren van uitzonderlijke omstandigheden die het
niet indienen van de aangifte of het indienen van een onvolledige of onjuiste aangifte voor
de CO2-bijdrage, voor één of meerdere bedrijfsvoertuigen rechtvaardigen, kan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid (RSZ) het bedrag van de in dat geval verschuldigde forfaitaire
vergoeding met 50 % verminderen.
De werkgever of curator kan echter slechts een dergelijke vermindering genieten als hij vooraf
alle vervallen RSZ-bijdragen heeft betaald en alle aangiftes daartoe heeft ingediend.
Bij wijze van uitzondering en om dwingende redenen van billijkheid kan het Beheerscomité
van de RSZ de sanctie eventueel ook opheffen. Dat eist wel een gemotiveerde, met
éénparigheid van stemmen genomen beslissing door het Beheerscomité van de RSZ.
De vermindering van de boete, zoals hierboven beschreven, kan vanaf 23 november 2011
toegepast worden.

1

Wettelijke referentie: KB van 25 oktober 2011 tot wijziging van artikel 55, van het KB van 28
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de bestuurswet van
24 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (B.S. van 23
november 2011).

2 FISCAAL: EEN BELASTBAAR VOORDEEL VAN ALLE AARD
2.1

EEN BELASTBAAR VOORDEEL VOOR HET PRIVÉGEBRUIK

Een werknemer of een bedrijfsleider die gratis of tegen verminderde prijs een bedrijfswagen
privé mag gebruiken, verkrijgt hierdoor een voordeel van alle aard waarop hij belast wordt.
Terwijl er op sociaal vlak wettelijke definities aangaande het “privégebruik” bestaan, is er op
fiscaal vlak weinig wettelijk geregeld. We kunnen wat dat betreft vooral terugvallen op een
omzendbrief die de fiscale administratie op 5 februari 2004 publiceerde. Hierin staat bijna
letterlijk het volgende te lezen:
“Onder het persoonlijk gebruik van het voertuig verstaat men:
•

1. de eigenlijke privéverplaatsingen tijdens weekends, vakanties of vrije tijd, om
privéaankopen te doen, …

•

2. de woon-werkverplaatsingen: belangrijk hierbij is dat er enkel een belastbaar
voordeel wordt aangerekend voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de vaste
plaats van tewerkstelling.
Of een plaats van tewerkstelling een vaste plaats van tewerkstelling is, moeten worden
beoordeeld aan de hand van het geheel van feitelijke en juridische omstandigheden die
eigen zijn aan elk geval afzonderlijk, zoals de bepalingen van de arbeidsovereenkomst,
andere contractuele en reglementaire bepalingen met betrekking tot de
beroepswerkzaamheid van de werknemer of de bedrijfsleider, zijn taak- en
functieomschrijving, de frequentie en de regelmaat van zijn verplaatsingen naar eenzelfde
plaats van tewerkstelling, de duur dat hij op die plaats wordt ingezet, enz. Het feit alleen
dat een werknemer of een bedrijfsleider zich niet gedurende een aantal opeenvolgende
dagen naar éénzelfde plaats van tewerkstelling moet begeven, volstaat bijgevolg niet om
te besluiten dat die plaats van tewerkstelling geen vaste plaats van tewerkstelling zou
zijn”.
In een fiscale circulaire van 6 december 2007 nam de Belastingadministratie het
standpunt in dat de plaats waar de aanwezigheid van de werknemer gedurende het
belastbaar tijdperk 40 dagen of meer bedraagt, als een vaste plaats van tewerkstelling
moet aangemerkt worden. Deze 40 dagen moeten niet noodzakelijk op elkaar volgen.
Indien er minstens 40 dagen op éénzelfde plaats (bv. éénzelfde werf) wordt gewerkt,
beschouwt de fiscus deze plaats als “de vaste plaats van tewerkstelling” voor berekening
van het belastbaar voordeel.

Ten aanzien van werknemers die zich met het collectief gemeenschappelijk vervoer naar de
werkplaats begeven, wordt het volgende aanvaard:

a) Traject dat samen gereden wordt : volledige vrijstelling.

Wanneer de werkgever collectief vervoer organiseert dan is de vergoeding die hij daarvoor
toekent, vrijgesteld voor de werknemer ten belope van de prijs van een treinabonnement
eerste klasse. Maar de werkgever kan in plaats van een vergoeding bijvoorbeeld ook een auto
ter beschikking stellen met de bedoeling om collega’s op te pikken op weg naar het werk. In
dat geval spreekt men van een voordeel van alle aard.
Dit is in principe een belastbaar voordeel. Maar wanneer het voertuig wordt gebruikt voor
georganiseerd gemeenschappelijk vervoer geldt er een vrijstelling. Die is wel alleen van
toepassing als de werknemer opteert voor de forfaitaire aftrek van beroepskosten. De fiscus
aanvaardt de vrijstelling zowel voor de passagiers als voor de chauffeur voor het traject dat
samen wordt afgelegd.
b) Traject dat de chauffeur alleen rijdt: vrijstelling onder voorwaarden
Vroeger bestond de mogelijkheid dat de bestuurder voor dat gedeelte van het traject dat hij
alleen aflegt nog wel belast zou worden op een voordeel van alle aard. Maar sinds 2005 ziet
de fiscus hiervan af, weliswaar onder voorwaarden.
In een vragenlijst wijzigt de fiscus deze voorwaarden. Het voordeel dat voor de werknemerchauffeur ontstaat door het gebruik van de bedrijfswagen op het volledige traject woon-werk
(dus met inbegrip van de individuele woon-werkverplaatsing) en dat wordt afgelegd met het
georganiseerd collectief vervoer, is vrijgesteld als sociaal voordeel voor zover een aantal
voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:
-

de werkgever moet de gebruiksregels en –modaliteiten van het collectief vervoer
vastleggen en toezien op het gebruik ervan. De gebruiksregels en de voorwaarden
voor de vergoedingen moeten vastgelegd worden in een collectieve overeenkomst of
in schriftelijke individuele overeenkomsten tussen de werkgever of de groep van
werkgevers en elke werknemer;

-

het aandeel carpooling (het traject tussen de woonplaats en de werkplaats dat door
meerdere personen samen wordt afgelegd in één en dezelfde wagen) moet voor de
werknemer-chauffeur minstens 80% bedragen van het totale traject woonwerkplaats;

-

het betreffende voertuig mag niet worden gebruikt voor loutere privéverplaatsingen.

De 80%-regel wordt overgenomen van de RSZ in het kader van de CO2-taks. Dit nieuwe
administratieve standpunt vloeit voort uit een FAQ en niet uit een omzendbrief. Het blijft dus
afwachten of deze richtlijn in de toekomst zal worden bevestigd door een omzendbrief.

2.2

RAMING VAN HET BELASTBAAR VOORDEEL

Om het belastbaar voordeel te berekenen, wordt er sinds 1 mei 2012 gebruik gemaakt van
een formule die zowel geldt voor werknemers als zelfstandige bedrijfsleiders. Deze manier
van berekening wordt de forfaitaire raming van het voordeel genoemd en geldt voor alle
voertuigen behalve de lichte vrachtwagen (zie punt 2.2.3). Opdat ons sociaal secretariaat

Dienstbetoon het fiscaal voordeel correct kan berekenen, is het van essentieel belang dat de
onderneming alle informatie over de bedrijfswagen (onder meer cataloguswaarde,
brandstoftype, CO2-uitstoot en vanaf 1 mei 2012 ook de datum van eerste inschrijving van
het voertuig) tijdig aan Dienstbetoon opgeeft.
2.2.1

Berekeningsformule (forfaitaire raming van het voordeel).

De nieuwe berekeningsformule voor het voordeel van alle aard ziet er als volgt uit :
•
•

voor dieselwagens: cataloguswaarde x (5,5% + (CO2-88) x 0,1%) x leeftijdscoëfficiënt x
6/7
voor benzinewagens: cataloguswaarde x (5,5% + (CO2-107) x 0,1%) x
leeftijdscoëfficiënt x 6/7

Definities
Om deze formules te kunnen toepassen, houden we rekening met de volgende parameters:
o

de cataloguswaarde: zij is gelijk aan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat
bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de
toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering,
rabat of restorno. Voor de bepaling van de cataloguswaarde dient er voortaan
rekening gehouden te worden met de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat
bij verkoop van een particulier.
Ook voor tweedehandswagens moet er naar de nieuwwaarde gekeken worden.

Voortaan wordt er ook met de werkelijk betaalde BTW rekening gehouden. In een
situatie waar de cataloguswaarde 30.000,-euro bedraagt en er een korting wordt
verleend van 3.000,-euro, betekent dit dat het voordeel berekend dient te worden op:
27.000,-euro + 5.670,-euro (21% BTW) + 3.000,-euro: 35.670,-euro. In de vroegere
definitie (waar er geen rekening gehouden werd met de werkelijke betaalde BTW) lag
de cataloguswaarde hoger (nl. 30.000,-euro + 6.300,-euro = 36.300,-euro).
o

o

de CO2-uitstoot van de wagen. Dit is een gegeven dat wordt meegedeeld door de
Directie Inschrijvingen Voertuigen van de FOD Financiën. Als de Directie geen gegevens
over de CO2-uitstoot van een wagen bezit, hanteert ze de volgende gelijkstellingen:
▪
voor een wagen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor is de hoeveelheid
uitgestoten CO2 gelijk aan die van een wagen die 205 gr/km uitstoot;
▪
voor een wagen met een dieselmotor bedraagt de hoeveelheid uitgestoten CO 2
195 gr/km.
de referentie-uitstoot. Voor dieselwagens is deze in 2019 gelijk aan 88 g/km en voor
benzinewagens of wagens met een LPG- of aardgasmotor aan 107 g/km2.
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Deze referentie-uitstoot wordt jaarlijks bij koninklijk besluit vastgesteld.

het CO2-basispercentage. Dit is gelijk aan 5,5%. Dit wordt evenwel aangepast indien de

o

CO2-uitstoot van de wagen hoger of lager ligt dan de referentie-uitstoot: verhoging of
verlaging met 0,1% per gram CO2 (met een minimum van 4%3 en een maximum van 18%);
Leeftijdscoëfficiënt : De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een percentage dat

o

is bepaald in de onderstaande tabel, teneinde rekening te houden met de periode die is
verstreken vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig:
Periode verstreken sinds de eerste
Bij de berekening van het voordeel in
inschrijving van het voertuig (een
aanmerking te nemen percentage van
begonnen maand telt voor een
de cataloguswaarde
volledige maand)
van 0 tot 12 maanden

100%

van 13 tot 24 maanden

94%

van 25 tot 36 maanden

88%

van 37 tot 48 maanden

82%

van 49 tot 60 maanden

76%

vanaf 61 maanden

70%

Voorbeeld:
Een werknemer beschikt over een firmawagen met een cataloguswaarde van 30.000,-euro en
een CO2-uitstoot van 120 g/km. De firmawagen werd voor het eerst ingeschreven op
21/06/2017 en rijdt op diesel.
Voor de berekening van de periode die verstreken is sinds de 1ste inschrijving van het voertuig,
telt een begonnen maand voor een volledige maand, zodat er moet vertrokken worden van
01/06/2017. De leeftijdscoëfficiënt bedraagt in 2019 :
•

94% voor de periode van 01/01/2019 tot en met 31/05/2019 en

•

88% voor de periode van 01/06/2019 tot en met 31/12/2019.

- voordeel (periode 01/01/2019 tot en met 31/05/2019 = 151 dagen)
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Dit minimum zal steeds van toepassing zijn op voertuigen met een uitstoot van 0 gram CO2 per
kilometer, zoals elektrische wagens of wagens die op waterstof rijden.

151 dagen x 6/7 x 8,7%4 (CO2-coëfficiënt)= 869,97 euro

30.000,-euro x 94% x

365 dagen
- voordeel (periode 01/06/2018 tot en met 31/12/2018 = 214 dagen)
30.000,-euro x 88% x 214 dagen x 6/7 x 8,7% (CO2-coëfficiënt) = 1154,24 euro
365 dagen
- voordeel van alle aard voor het inkomensjaar 2019 = 869,97 euro + 1154,24 euro =
2024,21 euro.
2.2.2

Minimumbedrag

Het bekomen voordeel van alle aard mag niet lager liggen dan 820 EUR per jaar (dit is het
basisbedrag, dat elk jaar geïndexeerd wordt). Voor het inkomstenjaar 2019, aanslagjaar 2020
bedraagt het minimumbedrag 1340 EUR op jaarbasis.
Deze nieuwe bepaling is van toepassing bovenop de al bestaande aftrekbeperkingen op de
met de bedrijfswagens verbonden kosten.
2.2.3

Lichte vrachtwagens: reële raming van het voordeel

Voor voertuigen die voor de verkeersbelasting als een lichte vrachtauto worden aangemerkt,
zal het belastbare voordeel van alle aard voor de werkelijke waarde bij de verkrijger worden
vastgesteld.
Als het voertuig voor de verkeersbelasting echter niet als een lichte vrachtauto, maar als een
personenauto, een auto voor dubbel gebruik of een minibus wordt aangemerkt, zal het
voordeel van alle aard forfaitair worden vastgesteld volgens de formule die hierboven werd
besproken onder 2.2.1.
Hoe de reële waarde bepalen?
Deze raming is gelijk aan het bedrag dat de werknemer normaal zou moeten betalen om
hetzelfde voordeel te genieten. Het voordeel moet dus in principe zoals voorheen worden
vastgesteld in verhouding tot de waarde die het heeft bij de verkrijger. In de regel is de
oplossing derhalve te vinden in het antwoord op de vraag: Wat is het bedrag dat de verkrijger
in normale omstandigheden zou moeten besteden om een dergelijk voordeel te verkrijgen?
De reële kostprijs per kilometer van de auto moet worden berekend. Elementen zoals merk
en type van het voertuig, brandstof- en onderhoudskosten, sommige verzekeringen en

4

De CO²-coëfficiënt van 8,9% wordt bekomen als volgt: (5,5% + (120g – 88) x 0,1%)

rijtaksen worden in die berekening opgenomen. Die berekeningswijze moet kunnen worden
gewettigd tegenover de fiscus.
In de praktijk komt de raming van het voordeel vaak uit een boekhoudkundige berekening
(totale kosten vermenigvuldigd met het reële aantal privékilometers) of uit de kostprijs per
kilometer (vermenigvuldigd met het reële aantal privékilometers).
Deze berekeningswijze moet verplicht kunnen worden verantwoord aan de fiscus.
Om meer samenhang tot stand te brengen, heeft de fiscus zich ertoe verbonden een
duidelijke en eenvormige norm te hanteren. In afwachting zou de fiscus het gebruik dulden
van de evaluatieregels voor de verplaatsingsvergoedingen aan de ambtenaren die hun eigen
motorvoertuig gebruiken voor beroepsdoeleinden. De berekening kan dan ook als volgt
gemaakt worden: 0,3573 x aantal privékilometers.5
Ten aanzien in de lichte vrachtwagen stellen wij daarom het volgende voor:
− bereken de waarde van het voordeel niet (meer) aan de hand van de forfaitaire
formules (2.2.1). Dergelijke waardebepaling komt immers neer op een onderschatting
of een overschatting van het voordeel dat voortvloeit uit de beschikbaarstelling van
een bestelwagen voor privégebruik en is niet verdedigbaar ten opzichte van de fiscus;
− bereken het reële voordeel in functie van de kilometerkostprijs vermenigvuldigd met
het reële aantal privékilometers, als die kostprijs ter beschikking is: kilometerkostprijs
x reëel aantal privékilometers. Eventueel kan hierbij de website van de Autogids
(www.autogids.be) geraadpleegd worden.
− bepaal of de boekhoudwaarde van het voertuig (met voorbehoud omtrent de
berekening): totale kosten x reëel aantal privékilometers / Totaal aantal kilometers;
− als de kilometerkostprijs niet beschikbaar is en de boekwaarde moeilijk te berekenen
is, bereken dan het reële voordeel aan de hand van de volgende formule: 0,3573 EUR
x aantal privékilometers.
In ieder geval dient ons sociaal secretariaat het bedrag van het reëel fiscaal voordeel,
berekend volgens de reële waarde, voor een lichte vrachtwagen opgegeven te krijgen.

0,3573 EUR per kilometer is het bedrag dat sinds 1 juli 2018 geldig is voor ambtenaren en bij
uitbreiding ook werknemers uit de privé-sector die met eigen vervoer beroepsverplaatsingen doen.
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2.3

VERMINDERING VAN HET BELASTBAAR VOORDEEL MET DE TUSSENKOMST VAN DE
WERKNEMER

Het belastbaar voordeel wordt verminderd met de persoonlijke bijdrage van de werknemer
of de bedrijfsleider in de kosten van de bedrijfswagen. Deze bijdrage wordt ofwel ingehouden
op het loon, ofwel gefactureerd. Als de persoonlijke tussenkomst van de werknemer of de
bedrijfsleider overeenkomt met het bedrag van het belastbaar voordeel, verdwijnt het
belastbaar voordeel volledig.

2.4

AANGIFTE VAN HET BELASTBAAR VOORDEEL

Het voordeel van alle aard ingevolge het privégebruik van de bedrijfswagen dient vermeld te
worden op de individuele fiche 281.10 (werknemer) of 281.20 (bedrijfsleider), alsook op de
samenvattende opgave 325.10 of 325.20. Indien geen fiscale fiches worden opgemaakt, loopt
de werkgever het gevaar de belasting op geheime commissielonen van 309% te moeten
betalen.

2.5

WAT BETAALT DE WERKGEVER/DE ONDERNEMING?

Een deel van de kost van de bedrijfswagens moet ten laste genomen worden door de
werkgever of de onderneming die de wagen ter beschikking stelt.
Dit dient te gebeuren door een deel van het voordeel van alle aard als niet-aftrekbare kost
of verworpen uitgave te boeken.
Deze verworpen uitgave bestond tot eind 2016 in alle gevallen uit de kosten van de
bedrijfswagen ten belope van 17% van het bekomen voordeel van alle aard, zoals berekend
volgens de bovenvermelde formule.
Vanaf 1 januari 2017 wordt dit percentage op 40% gebracht, als de werkgever de
brandstofkosten van het privégebruik geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening neemt.
Hiermee wordt niet alleen het gebruik van een tankkaart waarbij de werknemer op kosten
van het bedrijf kan gaan tanken, geviseerd, maar ook de terugbetaling van brandstofkosten
op een andere manier (bijvoorbeeld via een forfaitaire vergoeding of op voorlegging van
onkostennota’s).
Of er al dan niet een persoonlijke bijdrage van de werknemer is in het voordeel, is van geen
tel : de 17 en 40 % moeten sinds 1 januari 2017 berekend worden op het volledige, nominale
voordeel, dus zonder rekening te houden met een eventuele bijdrage van de werknemer.

