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Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden 
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Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: 

Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden 

1. FISCAAL KADER 
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 Terugbetaling van kosten opgelopen voor zakelijke verplaatsingen 

zijn niet belastbaar, want “kosten “eigen aan de werkgever” 

 vb. tickets openbaar vervoer, taxi, huurwagen, (huur)fiets,… 

 

Voor gebruik van de eigen wagen mag een forfaitair km-bedrag 

worden toegepast, volgens een “ernstige norm” 

 Circulaire van de FOD Ambtenarenzaken: 0, 0,3026 €/km op 1/7/2009 

  

Voor de eigen fiets wordt tot 0,20 €/km aanvaard als “ernstige 

norm”   

 

1.1. Terugbetaling  zakelijke verplaatsingen  

– kant werknemer 
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 Terugbetaling van kosten opgelopen voor zakelijke verplaatsingen zijn 

aftrekbaar en vrij van RSZ 

 

Maar de kosten voor autogebruik zijn maar beperkt aftrekbaar : 

- 100% voor brandstof, financiering en mobilofonie 

-  beperkt tot max. 60 à 90% (i.f.v. de uitstoot) voor andere kosten 

   Als de uitstoot niet gekend is wordt 75% aftrek toegepast 

Als beide delen niet kunnen onderscheiden worden gebruikt men de  

“70/30” regeling: 30% is helemaal aftrekbaar, 70% beperkt 

 

Uitzondering = doorgerekende kosten (100% aftrekbaar) 

 

De BTW op huurwagens is maar 50% aftrekbaar, die op taxidiensten 

100% 

  

1.1. Terugbetaling  zakelijke verplaatsingen  

– kant werkgever 
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1.2. Bedrijfswagen 

– kant werknemer: voordeel alle aard 

 Belastbaar als voordeel zijn de privé-kilometers die de werknemer 

ermee aflegt, inclusief dus de woon-werkverplaatsing 

 Formule voor berekenen belastbaar bedrag:  

 aantal privé-km x een bedrag per km i.f.v. het aantal PK van de wagen  

 (bij wet vastgelegd, vb. 10 PK = 0,3297 EUR in 2009) 

met een minimum van 5000 km per jaar 

 Sinds 2004 mogen forfaitaire bedragen worden gebruikt 

5000 km (woon-werkverkeer tot 25 km) 

7500 km (woon-werkverkeer vanaf 25 km) 

Deze forfaitaire regeling is wel niet combineerbaar met het bewijzen van 

beroepskosten 

 Als de werknemer geen woon-werkverplaatsingen doet met de 

bedrijfwagen blijft de basis 5000 km 

 Als de werknemer kilometerbijdragen levert aan de kost van de 

bedrijfswagen, kan het voordeel wel verminderd worden 
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 Op de bedrijfswagen met privégebruik is een solidariteitsbijdrage 

verschuldigd onder de vorm van een CO2-taks, berekend op basis van 

de emissiegraad van de wagen, met een minimum van 23,09 €/maand 

in 2009 

 

 Dit geldt ook als er een terugbetaling van kosten is 

 

 De werkgever moet bewijzen dat er geen privégebruik is 

 

 Er zijn specifieke uitzonderingen voorzien bij “collectief vervoer” 

 

 De werkgever betaalt een BTW op het “voordeel van alle aard” 

   

1.2. Bedrijfswagen  

– kant werkgever: RSZ 
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100% aftrek voor brandstof, mobilofonie en financieringskosten 

Beperkte aftrek voor andere kosten, in functie van emissiegraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTW slechts 50% aftrekbaar 

  

   

 
CO2-uitstoot (in gram per kilometer) Aftrekpercentage 

Diesel Benzine   

< 105 < 120 90 

105 tot 115 120 tot 130 80 

116 tot 145 131 tot 160 75 

146 tot 175 161 tot 190 70 

> 175 > 190 60 

 

1.2. Bedrijfswagen  

– kant werkgever: aftrekbaarheid 
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Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: 

Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden 

2. VERZEKERING 
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Wettelijk kader: verzekeringen 

 

►De verplichte arbeidsongevallenverzekering vergoedt de lichamelijke 

schade als een personeelslid het slachtoffer wordt van een ongeval, 

inclusief tijdens zakelijke (én woon-werk) verplaatsingen 

►Materiële schade/diefstal: de werknemer blijft aansprakelijk tenzij de 

werkgever een specifieke polis afsluit 

►Tegenover derden 

► Auto:  

 Gewone autoverzekering dekt schade aan derden 

 Carpooling: bestuurders met rijbewijs B moeten niet meer over een medisch 

attest beschikken bij vervoer van werkcollega’s met een bedrijfswagen 

► Andere vervoermiddelen: gedekt door burgerlijke aansprakelijkheid 

werkgever (niet bij woon-werkverplaatsingen) of familiale polis 
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Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: 

Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden 

3. OPTIMALISATIE: WAAROM EN HOE? 
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Waarom zakelijke verplaatsingen 

optimaliseren? 

►Milieu-impact 

 Het merendeel ven de zakelijke verplaatsingen gebeurt met de auto 

Directe impact op het milieu 

Indirecte impact via woon-werkverplaatsingen:  

 wie de auto nodig heeft voor zakelijke verplaatsingen moet de auto vaak 

meenemen naar het werk 

 

►Auto = hogere kosten, beperkte aftrekbaarheid voor de werkgever 

 1 autokilometer kost gemiddeld € 0,30, 1 treinkilometer gemiddeld € 0,15  

 

►De auto is niet altijd de efficiëntste oplossing:  

 congestie, zoeken naar parkeerplaats 
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Oplossing: gedeelde voertuigen (“poolcars”) ipv de 

woon-werkwagen 

►Stel pool-cars of Cambio-wagens ter beschikking op het werk 

► Kost: beheersen terugbetalingen, geen CO2-taks (geen privégebruik) 

► Efficiëntie: parkeerbeleid, woon-werkfiles vermijden 

► Milieu: woon-werkverplaatsingen hoeven niet met de auto 

► Indien milieuvriendelijk voertuig: extra milieuwinst, bijkomende besparing, 

hogere aftrekbaarheid 

►Voorbeelden 

 Tupperware, Aalst: poolwagenpark gevormd uit nog niet afgeschreven 

directiewagens 

 “het personeel moet eigen wagen niet meebrengen”  

 Gemeente Anderlecht: Cambio abonnement  

 “dienstverplaatsingen hoeven niet meer met  

   de eigen wagen” 

 www.cambio.be  

 

 

http://www.cambio.be/
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Oplossing: Van auto-matisme naar multimodaliteit 

►Stimuleer alternatieven voor de zakelijke verplaatsingen: 

► Kost: lagere kost, volledige aftrekbaarheid behalve auto’s, geen CO2-taks 

► Efficiëntie: extra besparing parkeerplaatsen, files vermijden  

► Milieu: minder autoverplaatsingen woon-werk én zakelijk 

►Mogelijkheden 

► Park van dienstfietsen 

► Gebruik van leenfietsen (Villo in Brussel) 

► Fietsvergoeding voor dienstverplaatsingen (tot € 0,20) 

► (Plooi)fiets + openbaar vervoer 

► Carpooling aanmoedigen 

► Openbaar vervoer  

 Vervoerbewijzen voor meerdere gebruikers op het werk ter beschikking stellen 

(railpassen of rittenkaarten van NMBS / De Lijn / MIVB /TEC) 

  eenvoudige administratie, niet wachten aan het loket 

 eventueel aangevuld met Cambio, taxi, huurwagen of -fiets… 
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Oplossing: Van auto-matisme naar multimodaliteit: 

►Voorbeelden 

► Park van dienstfietsen: Vlaams Gewest, Vlaamse Provincies, 

verschillende steden, Haven van Brussel, Europese Commissie, 

Universiteiten, meer en meer bedrijven, …: 

► KBC geeft een fietsverzekering voor dienstverplaatsingen 

► Vlerick Management School: Cambio voor dienstverplaatsingen, 

plooifietsen om Cambio –stelplaatsen te bereiken 

► De Vlaamse Overheid, heeft een uitgebreid gamma maatregelen voor 

duurzame dienstverplaatsingen 

 Park van dienstfietsen 

 Ambtenaren kunnen ook gebruik maken van huurfietsen uit fietspunten… 

 Promotie openbaar vervoer: 30% van de dienstverplaatsingen 

 Bij carpooling kan de kilometervergoeding voor de bestuurder verhoogd 

worden met de helft 

 Fietsvergoeding voor dienstverplaatsingen 
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Oplossing: Van auto-matisme naar multimodaliteit 

voordeel werkgever 

►Stel: werknemer doet 5000 km zakenverplaatsingen per eigen wagen of 
bedrijfswagen 

 5000 km x 0,3026= 1513  €/jaar (belast) 

►Vergelijk met: 

► 60 ritten railpas = 438 € /jaar (onbelast) 

► Abonnement MIVB = 440 €/jaar (onbelast) 

► bedrijfsfiets = 250 €/jaar(onbelast) (of 1250 km met de bedrijfsfiets à 0,20 €) 

► 8 taxi ritten à 50 € = 400 €/jaar (beperkt belast) 

 = kost 1528 €/jaar (doorgaans onbelast) 
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Oplossing: Milieuvriendelijker voertuigen en rijstijl 

 

►Naar meer milieuvriendelijke voertuigen 

► Kost: lagere kost door lager verbruik, lagere CO2-taks (bij privégebruik), 

hogere aftrekbaarheid voor het bedrijf 

► Milieu: lagere emissie 

 

 

  

►Eco-driving: 7 tot 11% (extra) besparing zou mogelijk zijn 

 

www.cvo-belgium.be (Corporate vehicle observatory) 

www.mobimix.be  

www.eco-driving.be  

www.ecolife.be/ecodriving  

 

http://www.cvo-belgium.be/
http://www.cvo-belgium.be/
http://www.cvo-belgium.be/
http://www.mobimix.be/
http://www.eco-driving.be/
http://www.eco-driving.be/
http://www.eco-driving.be/
http://www.ecolife.be/ecodriving
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►Voorbeelden: 

► Somati (140 bestelwagens en 100 personenwagens):  

 benchmarking met brandstofverbruik en CO2-uitstoot als criteria 

► Stad Hasselt: eco-score als criterium en eco-driving 

► De Post Frankrijk: vervanging dieselvoertuigen door 500 electrische 

 Grote kostenreductie (6 x minder) 

 4 ton CO2/jaar/voertuig gespaard 

 Ook elektrische fietsen en quads 

► Andere: ING, Belgacom, Solvay, Electrabel, PWC, Ernst&Young, 

KPMG, Siemens, IBM 

   

Oplossing: Milieuvriendelijker voertuigen en rijstijl 
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Oplossing: milieuvriendelijker voertuigen  

– voordeel werkgever 
 Voorbeeld: bedrijfswagen Audi  

 (30 000 km/jaar) 

► “gemiddelde versie”  

 Audi A3 2,0L TDi 140pk 6M quattro S Line 

 leasing 7150 €/jaar 

 diesel 1680€/jaar (gem. 5,6l/100 km) 

 CO²tax 791/jaar  

 = 9621 € (aftrekbaarheid = 70%) 

 

► “milieuvriendelijke versie”  

 Audi A3 1,6L TDi 105pk S tronic S Line 

 leasing 6374 € 

 brandstof 1260 € (gem. 4,2l/100) 

 CO²tax  422 €/jaar 

 = 8056 € (aftrekbaarheid = 80%) 

 

 Winst = 1565 € /jaar + belastingvoordeel 
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4. EEN ANDER GEBRUIK VAN DE 

TOEGEWEZEN BEDRIJFSWAGEN 
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De bedrijfswagen: interessant voor de 

werkgever 

 Een aantrekkelijke manier om werknemers te 
belonen 

►Fiscaal interessant: sociale lasten beperkt 
 Een bedrijfswagen die aan de werkgever 10 000 €/jaar kost heeft een 

waarde van 7500 € voor de werknemer.  

>< Hetzelfde bedrag 10 000 € in normaal salaris zou slechts 3 500 € 

     opbrengen voor de werknemer 

►Gemakkelijke administratie: één factuur, voorspelbare kost 

►Efficiënt:  
de werknemer heeft continue ononderbroken mobiliteit: 
 zakelijk – woon-werk – vrije tijd 

  



www.traject.be | 17/05/2013 | page 22 

Een duurzamer gebruik van de 

bedrijfswagen 

 Bestaande mogelijkheden:  

►Zakelijke verplaatsingen: autogebruik vervangen door 

alternatieven (zie hoger) 

►Vrijetijdsverplaatsingen: in principe niet mogelijk 

►Woon-werkverplaatsing: combineer de bedrijfswagen 

met een gratis openbaar vervoer abonnement + gratis 

parking aan het station van oorsprong 

EN/OF een fiets(vergoeding) 

Haal het woon-werkverkeer uit het gebruik van de wagen 

Vermindering kilometers 

Vermindering parkeerkost op bestemming 
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Voorbeeld 

Werknemer die op 50 km woont 

 

► Bedrijfswagen (35 000 km/jaar) gebruikt voor woon-werk (22 000 km/jaar): 

 leasing/brandstof/ CO²tax = 11580 € + P-plaats 1000 €  

 = 12 580 € /jaar (belast) 

 

 

► Bedrijfswagen (13 000 km/jaar) NIET gebruikt voor woon-werk: 

  leasing/brandstof/ CO²tax  

 = 9 150 € /jaar (belast) 

 Winst = 3 430 € /jaar 

 Bijvoorbeeld te spenderen 

 Abonnement trein 50 km = 1212 € (onbelast) 

 + toevoeging MIVB = 440 € (onbelast) 

 + voortransport 350 € (onbelast) 

  = 2002 € (onbelast) 

  

 

 

+ 


